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1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.00.)

2. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja
eelarvevahendite erikomisjoni koosseis (vt protokoll)

3. Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus kaubandusliku vaalapüügi keelustamise kohta.

Maria Damanaki, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Lubage mul tänada Euroopa Parlamenti, kes tuletab
enne järgmisel nädalal Marokos Agadiris toimuvat rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni iga-aastast kohtumist
meelde, kui vajalik on vaalade tõhus kaitsmine. Seoses rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni (IWC) eeloleva
kohtumisega on kõige tähtsam leida nimetatud komisjoni tulevikku puudutav lahendus.

IWC eesmärkideks on seatud vaalade kaitsmine ja vaalapüügi juhtimine. Pärast aastatepikkust ülepüüki
kehtestas IWC 1982. aastal kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi. Sellest ajast saadik on aastaid vaieldud
selle üle, kuidas on kõige õigem vaalu kaitsta, kasutada ja uurida, ning see on pannud IWC liikmed muretsema
asjakohaste organite tuleviku pärast. Seetõttu alustati tekkinud ummikseisu lahendamist.

Nagu teate, on Euroopa Liit vaalade kaitsmise oma südameasjaks võtnud ja kehtestanud õigusaktid, mis
tagavad nende laiaulatusliku kaitse. Kaubanduslik vaalapüük ei ole Euroopa Liidus lubatud. Lähtudes
eelnimetatud suurest vaalade kaitsmise soovist, võttis nõukogu möödunud aastal vastu otsuse rahvusvahelise
vaalapüügikomisjoni kolmel järgmisel aastakoosolekul Euroopa Ühenduse nimel võetava seisukoha kohta.
Otsuse peamine eesmärk oli „tagada tõhus rahvusvaheline reguleeriv raamistik vaalade kaitseks ja
majandamiseks, mille abil tagataks vaalade kaitsmise osas märkimisväärne paranemine pikas perspektiivis
ja toodaks kogu vaalapüük IWC kontrolli alla”.

Seega nõuab EL tõhusat vaalade kaitset kogu maailmas ja sellega seoses on IWC meie silmis endiselt vahend,
mis võimaldab nimetatud eesmärki maailmatasandil saavutada. Praegused jõupingutused õhutavad Euroopa
Liitu IWCga tekkinud pikaajalisest ummikust välja murdma. Kuid me saame nõustuda lõpliku kompromissiga
üksnes juhul, kui see sillutab teed tõeliselt tulemuslikule vaalade kaitsmist ja majandamist reguleerivale
raamistikule, mis tagab vaalade seisundi pikaajalise märkimisväärse paranemise.

Me peame säilitama kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi ja viima kogu vaalapüügi IWC kontrolli alla.
EL kaalub hetkel ettepanekuid, näiteks IWC praeguse esimehe kompromissi, ning selle eest vastutav volinik
Potočnik annab teile õigel ajal asjakohast teavet. Me peame suurendama ka Euroopa Liidu mõjujõudu
rahvusvahelises vaalapüügikomisjonis. See tähendab, et tagada tuleb ühtne esindus välissuhtluses ja avameelne
koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Ma kinnitan teile, et Euroopa Liit teeb rahvusvahelises
vaalapüügikomisjonis – ja loomulikult ka mujal – tõhusat tööd, et saavutada hea ülemaailmne vaalade kaitse
kokkulepe, nagu on toonitatud Euroopa Parlamendi 2009. aasta resolutsioonis. Euroopa Liidu ühise
seisukohaga saame aidata kaasa asjakohasele lahendusele, mis tagab vaaladele parima kaitse kogu maailmas.

Richard Seeber, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Mul on hea meel, et
oleme täna siin parlamendisaalis nii-öelda Kreeka juhtimise all ja käsitletav teema – vaalapüügi keeld – on
teie heades kätes. Kuid ma tahan juhtida tähelepanu tõsiasjale, et ELil on kahjuks taolistel rahvusvahelistel
läbirääkimistel väga väike pädevus ning üksikute liikmesriikide seisukohad ei ole siiani just alati vastanud
sellele, mida me ELi tasandil tegelikult ette kujutame.

Me oleme sel teemal koostanud terve hulga resolutsioone ja vaalapüük on mõistagi meie vetes keelatud.
Siiski on üldine olukord maailmas ebarahuldav, sest viidatud rahvusvaheline leping näeb ette mitut võimalust
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erandite tegemiseks ja paljud vaalapüügiga tegelevad riigid – tahan mainida siin Jaapanit – püüavad või
tapavad liiga palju vaalu teaduslikul eesmärgil. See ei ole selle lepingu siht. Kahjuks kasutatakse endiselt ka
palju julmi tapmismeetodeid.

Kokkuvõttes on seega olukord ülimalt ebarahuldav ja nüüd tuleks meil kaaluda, mida me peaksime selles
vallas ette võtma. Esiteks tuleb mõelda, kuidas kõnesolevat küsimust praegu käsitleda. Tähtis on, et me
tegutseksime ühtselt. Seepärast kutsume eelkõige komisjoni üles kaasama liikmesriike ja kõnelema
rahvusvahelistel läbirääkimistel ühel, mitte 27 häälel, nagu varem.

Meil on vaja täpseid algandmeid, mida siiani on olnud ebapiisavalt. Me teame, et vaalad on pika rändega
liigid. Seetõttu tuleb meil koguda sellesisulisi andmeid, sest põhja- ja lõunapoolkeral on need väga erinevad.
Suuri lahknevusi on ka üksikute liikide vahel. Kõik liigid ei ole nii suures ohus kui paljud neist. Täpsed
algandmed muudaks meie sõna läbirääkimistel kaalukamaks.

Kolmandaks peame selgelt määratlema oma eesmärgid: mida me tegelikult tahame? See toob meid nii-öelda
sisu juurde. Esiteks on tähtis säilitada ELis vaalapüügikeeld. Teiseks tuleks kaaluda, kuidas edendada
humaanseid tapmisviise. See on ka põhiküsimus, sest sihtide realistliku määratlemisega saavutame me
kokkuvõttes palju rohkem kui selle teema liiga naiivse käsitlusega. Kolmandaks on meil vaja ookeanides ka
selgeid piire ja selliste alade kindlaksmääramist, kus vaalapüük on täiesti keelatud. Kuid sellega peavad
kaasnema nähtavad kontrollid ja toimiv järelevalvesüsteem. ELina saame sellele paljuski kaasa aidata.

Kui me nii toimime, saavutame olukorra, kus kõnealune leping ei pruugi paberil nii hea välja näha, kuid
vaalade heaks tehakse tegelikult hoopis rohkem ära.

Jo Leinen, fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, volinik, head kolleegid! Meie fraktsioonile
valmistab heameelt komisjoni avaldus, mille kohaselt seisame me kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi
säilitamise eest. Nüüd on nõukogu ülesanne kõnealune avaldus kinnitada ja eelkõige tagada, et 27 liikmesriiki
kõnelevad ühel häälel. Me ei saa lubada sellega viivitamist. Keskkonnaministrite kohtumisel saime teada, et
me ei ole selles küsimuses üksmeelel. On üksikuid liikmesriike, kelle huvid erinevad valdava enamuse huvidest.
Nüüd, mil meil on Lissaboni leping, peaksime harjuma kõnelema ühehäälselt ka välispoliitikas ning
rahvusvahelistes organisatsioonides oma väärtuste ja huvide esindamisel, mitte laskma igal liikmesriigil
rääkida iseenda eest, nagu varem, sest lõppkokkuvõttes tõi see kaasa nõrgema Euroopa. Me oleme seda
ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osaliste konverentsil
juba näinud. Seal sai üksmeele puudumisest lõppkokkuvõttes omamoodi võimetus. Me ei saavutanud
soovitut. Ma ei taha, et sama jätkuks rahvusvahelises vaalapüügikomisjonis.

2010. aasta on bioloogilise mitmekesisuse aasta, s.t ökosüsteemide ning ohustatud looma- ja taimeliikide
kaitse on neil kuudel meie jõupingutuste keskmes. Ülimalt halb märk oleks see, kui just vaalapüügikomisjon
kaotaks moratooriumi ja lubaks kaubandusliku vaalapüügiga uuesti tegelema hakata. Me teame, et kõnealune
loomaliik on endiselt vähe kaitstud. Meie mered muutuvad üha saastunumaks ja kliimamuutused pingestavad
vaalade olukorda veelgi. Seetõttu peame seda teemat väga hoolikalt käsitlema. Jaapani, Islandi ja Norra
kaubanduslikud huvid ei saa siin esikohal olla. Meie sammud peavad lähtuma kõnealuse liigi ja selle
ökosüsteemide kaitsest.

Me näeme, kuidas kuritarvitatakse n-ö teaduslikel eesmärkidel lubatud vaalapüügi mõistet. Jaapan tapab
Lõuna-Jäämeres teaduslikel eesmärkidel korraldatava vaalapüügi sildi all aastas kindlasti 900 vaala. See on
jõhker rikkumine ja ma ühinen igati Austraalia valitsuse murega. Ka nemad ei taha seda enam lubada.

Me peaksime tegema seda, mida komisjon on selles küsimuses välja pakkunud. Me kutsume nõukogu üles
leidma üksmeelt, et me kõneleksime rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni eelseisval kohtumisel ühel häälel.

Isabella Lövin, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Austatud juhataja! Kui kujutame ette hobust, kelle kõhus on
kaks-kolm lõhkepeaga ahingut ja keda sunnitakse vedama lihuniku veokit läbi Londoni tänavate, samal ajal
kui temast purskub rentslisse verd, saame pildi tapmismeetodist.

„Tulistajad ise tunnistavad, et kui vaalad oskaksid karjuda, lõpetaks see tööstusharu oma tegevuse, sest keegi
ei suudaks seda välja kannatada.” Need sõnad kuuluvad dr Harry Lilliele, kes oli 1940. aastatel Lõuna-Jäämerel
toimunud vaalapüügiretkel laevaarst. Hiljutised uurimused näitavad, et ajavahemik, mille jooksul harpuuniga
pihta saanud vaal sureb, jääb keskmiselt kahe minuti ja enam kui ühe tunni vahele.

1982. aastal saavutati maailmas kokkulepe rahvusvahelises kaubandusliku vaalapüügi moratooriumis, sest
vaalavarud olid järsult kahanenud. Sellest ajast alates on kolm riiki – Jaapan, Island ja Norra – visalt vaalapüüki
jätkanud.
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Järgmisel nädalal tuleb Agadiris kokku rahvusvaheline vaalapüügikomisjon ja EL peab langetama otsuse
selle esimehe ettepaneku kohta. Pean rõhutama, et mind kohutavad minu enda kodumaa – Rootsi – püüded
kõnealust kompromissi läbi suruda ning tahan juhtida teie tähelepanu kõikide arutuse all olnud kompromisside
saatuslikult nõrkadele kohtadele.

Mis tahes teaduskomitee määratavate kvootide puhul tuleb arvestada nn reguleerimistasemega. See
reguleerimistase on 0,72, mis tähendab meie nõusolekut sellega, et vaalavarud peaksid ulatuma 72%ni
vaalade algsest arvust. On ülimalt tähtis seda mis tahes kompromissiga nõustudes meeles pidada ja mainitud
reguleerimistasemest mitte allapoole minna. Lõuna-Jäämere vaalakaitsealal ei tohiks vaalapüük üldse lubatud
olla. See kompromiss hõlmab ohustatud liike. ÜRO rahvusvahelisel bioloogilise mitmekesisuse aastal ei
tohiks me rikkuda ohustatud liikide kaitse põhimõtteid.

Charles Tannock, fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Kogu oma karjääri jooksul Euroopa
Parlamendi liikmena olen olnud vankumatu loomade heaolu eest seisja. Vaalapüük ei vaimusta mind ja mulle
meeldiks, kui kaubandusliku vaalapüügi moratoorium säiliks senikaua, kuni see loom või mõned selle liigid
on ohustatud.

Kuid ma mõistan, et teatud Euroopa riikides, sealhulgas Taanis ja Islandil – Island loodab saada kandidaatriigiks,
kes ühineb peagi meie liiduga – on vaalapüük midagi hoopis rohkemat kui lihtsalt kaubanduslik tegevus.
See on nende riikide identiteedi, kultuuri ja pärandi keskmes. Härjavõitlus on Euroopa Liidus endiselt seaduslik
ja seda nimetatakse spordiks. Vähemalt ei saa keegi väita, et vaalapüük on sport.

Kui vaalapüük ametlikult taastatakse või kui see jätkub teaduslikel eesmärkidel või niinimetatud
moratooriumiväliste teadusuuringute raames, peaksime igal juhul nõudma, et püütavate vaalaliikide kohta
kehtestataks karmid eeskirjad, sest mõnda liiki vaalasid on ookeanides ilmselgelt rohkem kui teisi. Samuti
tuleb püügipiirangute järgimist rangelt kontrollida. Me peame nõudma ka seda, et vaalapüügialustel kasutataks
kiiremaid, humaansemaid ja tõhusamaid tapmisviise, millega põhjustataks neile suurepärastele vaalalistele
võimalikult vähe piina.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni liikmena kaldun austama iseseisvate riikide õigust jahtida
vaalu toiduks, kuid see ei peaks takistama mul ja teistel loomade heaolust hoolivatel isikutel õhutada neid
riike vaalapüüki lõpetama.

Mike Nattrass, fraktsiooni EFD nimel. – Austatud juhataja! Suurbritannia avalikkus on kindlalt vaalapüügi
vastu. Kui Suurbritannia ei saa aidata kaasa ELi ühtsele vaalapüügikeelule, tähendab see kindlalt uusi
tapatalguid.

Ebainimlikud jaapanlased meelitavad kolmanda maailma riike naasma vaalapüügi juurde. Tegu on mõrvaga.
Jaapani valitsuse sellist tegevust tänapäevases maailmas tuleks pidada sotsiaalselt vastuvõetamatuks. Ka britid
tegelesid kunagi väga ulatuslikult vaalapüügiga, kuid on jätnud selle vea möödunud sajandisse.

Kui EL ei lase Ühendkuningriigil hääletada vaalapüügi vastu ajal, mil jaapanlased ja teised tapavad neid
kauneid, tundlikke ja tarku imetajaid, hääletab Ühendkuningriigi avalikkus kontrollimatus vihahoos hoopis
EList väljaastumise poolt. See annaks surmahoobi Suurbritannia liikmelisusele ELis.

Sirpa Pietikäinen (PPE). – Lugupeetud juhataja! Esiteks laske mul tänada volinikku, kes lubas, et komisjon
teeb tööd selle nimel, et koostada tõhus akt, mis tagaks vaalade päästmise, parema raamistiku ja alalise
moratooriumi.

Teiseks on minu arvates tegemist, nagu siin juba mainiti, keskkonnapoliitika ja rahvusvaheliste läbirääkimiste
ühe tähtsa nurgakiviga, millega seoses me peame püüdlema Euroopa Liidu sisese ühtsema tegevuse poole.
Komisjonil ja Euroopa Parlamendil peaks neil läbirääkimistel olema paremini kooskõlastatud seisukoht ja
roll.

Mis puudutab ettepanekut ennast, siis tahaksin ma tõesti kuulda komisjonilt ja nõukogult kindlat kinnitust
selle kohta, et nad tõstatavad läbirääkimistel järgnevad teemad. Esiteks, et nad on kategooriliselt vastu
igasugustele püüetele seadustada kaubanduslikku vaalapüüki või kehtestada mingeid uusi vaalapüügivorme.
Piiratud vaalapüük peaks olema lubatud vaid põlisrahvastele enese äraelatamiseks ja selle saadused üksnes
kohalikuks kasutamiseks.

Teiseks tuleb tagada, et mis tahes vaalapüügil on kindel teaduslik alus ja selle puhul järgitakse
ettevaatuspõhimõtet – läbirääkimistel kokkulepitud juhuslikud kvoodid ei kindlusta jätkusuutlikku vaalapüüki;
et kõikide vaalatoodetega kauplemise piirangud säilitatakse ja neid karmistatakse; et praegu mittepõlisrahvaste
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jaoks püütud vaalade arvu vähendatakse veelgi ja see viiakse nulli; et väljaspool IWC kontrolli teaduslikel
eesmärkidel toimuv vaalapüük lõpetatakse; viimase, kuid sugugi mitte vähemtähtsa asjana peavad vaalapüügiga
tegelevad riigid tasuma kõik järelevalve, kontrolli ja täiustustega kaasnevad lisakulud.

Minu meelest sümboliseerivad vaalad suurepäraselt meie keskkonnateadlikkust ja näitavad, kuidas me oma
keskkonda üldiselt kohtleme. Ma arvan, et ühtki teist, näiteks inimõiguste probleemi ei lükataks kõrvale ega
käsitletaks kui riigi siseasja ja -huvi ning kultuuriliste valikutega seotud teemat. Samamoodi ei tohiks lükata
kõrvale küsimusi, mis puudutavad keskkonda või loomade heaolu. Vaalade püüdmine on julm. See ei ole
toidu saamiseks vajalik ja see ohustab meie bioloogilist mitmekesisust.

Linda McAvan (S&D). – Lugupeetud juhataja! Voliniku sõnad ELi kujuneva seisukoha kohta on päris
julgustavad, sest ELil on IWCs – kus ta moodustab veerandi liikmeskonnast – täita tähtis roll ning võimalike
liitlaste leidmise korral võib meist seal saada kaalukas otsustaja. Kuid ma tahan selgust mitmes punktis.

Lugupeetud volinik! Te ütlesite, et volinik Potočnik uurib vaalapüügikomisjoni esimehe kompromissi, aga
nii palju kui mina aru saan, seadustataks kompromissiga kaubanduslik vaalapüük Jaapanis, Norras ja Islandil.
Minu meelest õõnestab see kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi mõtet. Sellega seadustataks vaalapüük
IWC kehtestatud kaitsealal Lõuna-Jäämeres – mida mainis taamal istuv kolleeg – ning lubataks jätkata
ohustatud vaalaliikide püüki. Ma loodan, et kompromissi kaaludes süveneme me väga hoolikalt sellesse,
mida see endast kujutab.

Ma tahan, et selgitataks pisut nõukogu seisukohta puudutavaid teateid ajakirjanduses. Nagu üks või kaks
kolleegi mainis, räägitakse Suurbritannia meedias, et kui ELis üksmeelt ei saavutata, peavad 25 liikmesriiki
jääma komisjoni juristide sõnul erapooletuks. Kas te võiksite seda konkreetset väidet selgitada ja öelda meile,
kui lähedal me oleme ühise seisukoha saavutamisele neil suure tähtsusega läbirääkimistel? Euroopa Parlamendi
liikmetena oleme kõik saanud kirja Austraalia valitsuselt, kes palub võtta IWC-l edasiviiva seisukoha.

Väga kahju oleks, kui EL ei suudaks ühist vaatenurka leida. Kui me ei leia seda isegi vaalapüügi valdkonnas,
kuidas ometi peaksime selle leidma muudes olulistes rahvusvahelistes küsimustes? Elavhõbedateemalistel
läbirääkimistel on see probleem juba tõusetunud ja ma arvan, et me peame sellised raskused õigel ajal ületama.
ELi sedalaadi erapooletuks jäämisest ei piisa. See ei aita just kuigipalju kaasa meie usaldusväärsusele, kui
selles on asi. Seega, kas te võiksite palun seda olulist küsimust selgitada?

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Lugupeetud juhataja, volinik, kallid kolleegid! See niinimetatud
kompromissettepanek, mis esitatakse järgmisel nädalal Agadiris, on minu silmis täiesti vastuvõetamatu.
Kaubandusliku vaalapüügi jätkumine on midagi, mida suurem osa Euroopa avalikkusest ei mõista. Kutsun
komisjoni ja liikmesriike üles astuma Maroko kohtumisel välja kaubandusliku vaalapüügi taaskehtestamise
vastu.

Loomulikult ei tundu kompromiss paberil esmapilgul nii halb. Kompromissi toetajad väidavad, et sellega
lubatakse püüda veelgi vähem vaalu kui praegu. Kompromissettepanekuga nähakse ette kvootide kehtestamine.
Lubage ma räägin teile pisut oma kogemusest kvootidega kalanduspoliitikas. Kvootidest, eriti kui need
kehtivad üleilmselt, hiilitakse järjekindlalt mööda. Vaadake kas või tuunikala. Igal aastal kehtestatakse vastavad
kvoodid, mida ületatakse järjekindlalt ja mitmekordselt. On veel teinegi põhjus, miks Euroopa Liit peaks
olema kõnealuse kompromissi vastu. Sellega sätestatakse kvoodid üksnes nendele riikidele, kes praegu –
ütleksin, et n-ö poollegaalselt – vaalapüügiga tegelevad. Nii premeeritaks järjepideva eeskirjade rikkumise
eest. Me ei tohiks sellega mingil juhul nõustuda.

Vaalapüügi pooldajad on oma tegevuses külmalt kaalutlevad. Väidetavalt on Jaapan ostnud hääli isegi
vaesematelt liikmesriikidelt. See on järjekordne põhjus, miks Euroopa Liit peab kaubandusliku vaalapüügi
taaskehtestamise ühehäälselt tagasi lükkama.

Catherine Stihler (S&D). – Austatud juhataja! Ka mina tahan volinikku tänada. Leian, et meie kui EL peame
kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi säilitamisel ja karmistamisel käituma kindlalt ja jõuliselt. Olen
volinikuga nõus, et me peame püüdma teha tööd kõikjal ELis ning tegutsema ühiselt. Mul on hea meel, et ta
mainis 2009. aasta raportit, mille koostas meie endine kolleeg ning vaalapüügi teemal palju tööd teinud ja
kirjutanud Elspeth Attwooll.

Kuid ma tahan volinikult ja nõukogult küsida, millised on meie kindlad tegevuspiirid. Nagu mitu kolleegi
on maininud, paistab kompromiss olevat selline, millega loobutakse paljustki. Kas me kindlustame selle, et
Lõuna-Jäämere vaalakaitseala ongi tõepoolest vaalade kaitse ala ja kas me kaitseme järeleandmatult
kaubandusliku vaalapüügi moratooriumit? Kas me näiteks suudame tagada, et säärased ohustatud liigid nagu
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heeringavaalad ja põhjavaalad on ka tegelikult kindla kaitse all? Nii et mind huvitavad piirid. Kas te võite
need eraldi nimetada?

Juan Carlos Martín Fragueiro, nõukogu eesistuja. – (ES) Lugupeetud juhataja! Kasutan juhust ja kinnitan, et
Euroopa Liidu eesistujariik pooldab rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni (IWC) tegevust ning teeb
liikmesriikide nimel tööd 2009. aasta märtsis antud korralduste täitmiseks. Muude tähtsate punktide hulgas
pooldatakse nimetatud korralduses kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi säilitamist, väljaspool IWC
reguleerimisala teaduslikel eesmärkidel toimuva vaalapüügi keelustamist või kaotamist, vaalakaitsealade
loomist ning jätkuvalt väga rangeid eeskirju vaalapüügi lubamiseks põlisrahvaste elatusallikana.

Tahan öelda ka seda, et eesistujariik kiidab heaks IWC 62. kohtumisel Agadiris arutuse alla tuleva IWC
ajakohastamise ja täiustamise eesmärgiga muuta viimane operatiivsemaks ja paremini toimivaks ning toetab
seda.

Seega teeb eesistujariik nii Brüsselis kui ka Agadiris tööd ELi seisukoha kooskõlastamise nimel, et viia
kõnealune ülesanne lõpuni ning teha selgeks ja kehtestada vaalade kaitse poliitika, millega nõustuvad ka
paljud teist.

Maria Damanaki, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tahan tehtud märkuste eest tänada kõiki
parlamendiliikmeid. Tahan teid tänada, sest sain aru, et kõikides märkustes nõustutakse vajadusega säilitada
kaubandusliku vaalapüügi keeld ja me teeme seda.

Samuti peame püüdma viia kogu vaalapüügi IWC kontrolli alla. Soovin siinkohal toonitada, et IWC aitab
meil saavutada oma eesmärke maailmas ja me ei peaks sellele selga pöörama.

Komisjon teeb tööd IWC esimehe kompromissiga. Tuleb öelda, et meieni on jõudnud juba palju mureküsimusi.
Mõnesid neist mainiti ka siin. Pean silmas muret tulevase vaalatoodetega kauplemise, väljapakutud
püügikvootide teadusliku põhjendatuse, finantsmõju, suurte püügikvootide, teaduslikel eesmärkidel toimuva
vaalapüügi tuleviku ja paljude muude küsimuste pärast.

Samas peame püüdma saavutada ELis ühise seisukoha ja nagu te juba nimetasite, ei ole kõik liikmesriigid
selles küsimuses samal arvamusel. Me jätkame hindamist ja üritame jõuda kompromissini, aga võin teile
kinnitada, et me nõustume vaid sellise kompromissiga, mis sillutab teed tõeliselt tulemuslikule vaalade kaitset
ja majandamist reguleerivale raamistikule. Kompromiss, mis seda ei taga, ei ole meile vastuvõetav. Me ei ole
nõus raamistikuga, mis ei kindlusta vaalade olukorra märkimisväärset pikaajalist paranemist.

Mis puudutab meie võimalusi ja jõupingutusi järgmisel nädalal IWC kohtumisel peetavatel läbirääkimistel,
siis oleks väga hea, kui EL teeks ühise valiku ja see on väga oluline. Vastumeelselt pean teile meelde tuletama,
mis juhtus ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni osaliste
tuunikalateemalisel konverentsil. Seal oli ELil ühine seisukoht, aga kaks liikmesriiki hääletas selle vastu.
Kavatseme võtta selliseks juhuks meetmeid, kuid praegu on olukord erinev. Me ei ole veel jõudnud ühisele
seisukohale ja me peame austama nõukogu otsust.

Ma olen selles küsimuses väga siiras ja täiesti avameelne. Janez Potočnik ja keskkonna peadirektoraat teevad
veel tööd. Nad püüavad anda oma parima vaalade ja nende tuleviku heaks, järgides nõukogu järeldusi ja
püüdes ühtlasi kujundada ühtset ELi seisukohta.

Tahan teid teavitada ka sellest, et meil on tekkinud mõningaid probleeme vastavate otsuste langetamisel,
sest nõukogu õigusteenistuse väitel tuleb otsus teha ühehäälselt. Komisjon ei ole sellega nõus, aga lahendust
veel ei ole.

Seda saan ma teile öelda. Olen selles küsimuses täiesti avameelne. See ongi kogu teave. Asja tuleb veel arutada
ja me anname oma parima. Janez Potočnik ja kogu komisjon teevad kõik endast oleneva, et päästa vaalade
tulevik.

Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. – (PT) Liidul on kohustus kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja liike,
tagades loomade heaolu ja astudes samme julmuse vastu vaalapüügil. Seetõttu on väga oluline, et EL väljendaks
Agadiris oma vastuseisu vaalapüügi, eriti niinimetatud teaduslikel eesmärkidel toimuva vaalapüügi
kuritarvitamisele ning eelkõige kaubanduslikule vaalapüügile. Me teame, et kvoote ei järgita kunagi. Seega
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ei saa me anda mingeid lubadusi ja sellega jäetakse riikidele endiselt ruumi kasutada seaduslikke võimalusi
kurjasti ära.

On oluline, et EL suurendaks oma mõjuvõimu IWCs, kõneldes seal ühel häälel. Vaalad on rändloomad ja
seetõttu on väga tähtis kontrollida rikkumisi, mille panevad toime mõned üksikud, kuid millega kahjustatakse
kõikide huvisid. Paljudes rannikukogukondades on vaalade ja nende elupaikade kaitse muutumas nendega
seotud tegevusaladel tegutsejate, näiteks vaalavaatluste korraldajate jaoks ülimalt oluliseks nii majanduslikult
kui ka sotsiaalselt. Sellel on suur mõju selliste kogukondade jätkusuutlikkusele nagu näiteks minu
kodupiirkond Assoorid, kus on ajaloolise kaubandusliku vaalapüügi asemel asutud tegutsema nimetatud
uues valdkonnas. Seetõttu on vaja Agadiris väljendada julgeid seisukohti.

Pavel Poc (S&D), kirjalikult. – (CS) Mõnede vaalaliikide populatsioon maailmas on nüüdseks kriitilises seisus
ja selle on peaaegu täielikult põhjustanud inimtegevus. Mitte ükski inimkonna osa ei sõltu toidu saamisel
vaalalistest. Tänapäeval ei õigusta miski vaalaliste tapmist: „teaduslikel eesmärkidel toimuv vaalapüük”,
„vajalik elatusallikas” ja „traditsioonilised püügid” on vaid ettekäänded, et minna mööda 1986. aastal
kehtestatud kaubandusliku vaalapüügi moratooriumist. Igasugune vaalaliste püük on ülimalt ebaeetiline,
ebainimlik ja vastuolus Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega, eelkõige nõukogu direktiiviga 92/43/EMÜ.
Seega peab EL rahvusvahelise vaalapüügikomisjoni kõnelustel Marokos esinema võimalikult ühtsena ja
kasutama oma diplomaatilist mõjujõudu, sealhulgas rahvusvahelisi diplomaatilisi ja õiguslikke meetmeid,
et tagada vaalade kaitseks tõhusa haldus- ja õigusraamistiku kehtestamine ja järeleandmatu jõustamine. EL
ei saa toetada kaubandusliku vaalapüügi moratooriumi tühistamist või piiramist. Moratoorium tuleks
kehtestada ka teiste vaalaliikide kohta. Säilitada tuleb need merealad, kus kehtib täielik vaalapüügi keeld, ja
juurde tuleb luua uusi kaitsealasid. Rangelt tuleb jälgida vaalatoodetega rahvusvahelise kauplemise keelust
kinnipidamist. Islandi puhul tuleb vaalapüügi lõpetamine seada ELiga liitumise tingimuseks. Igasuguse
vaalaliste tapmise eest ELi riikides tuleb karistada võimalikult karmilt.

4. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on kalanduskomisjoni nimel Guido Milana koostatud raport
(A7-0150/2010) Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale uue hoo andmise kohta (KOM(2009)0162
– 2009/2107(INI)).

Guido Milana, raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja, volinik, nõukogu liikmed, kallid kolleegid! 4. mail
andsime parlamendikomisjonis üksmeelse poolthääle Euroopa vesiviljeluse raportile, mille eesmärk on
üldjoontes nimetatud sektori säästva arengu edendamine.

Tahan kõigepealt tänada kõiki, kes nende viimaste kuude jooksul on kõnealuse raporti kallal tööd teinud ja
andnud mulle väärtuslikku tuge. Dokument valmis mitu pikka kuud kestnud töö, nõupidamise ja ühistegevuse
käigus ning ma loodan, et see saab aluseks, mille toel edendada tõsiselt, praktiliselt ja tõhusalt sobivat
vesiviljeluse poliitikat. Ma leian ka, et arvestades vesiviljeluse tehnoloogilisi võimalusi ja uuenduslikkust, on
selle õitsev ja säästev areng Euroopa majanduse jaoks tõeliselt suur ressurss.

Raportit vastu võttes näitavad Euroopa Parlamendi liikmed üles eelkõige suurt teadlikkust, toonitades, et
nad on igati mõistnud, kui hädasti on selles valdkonnas vaja õiguslikku selgust. Teisisõnu tõendavad nad, et
on tõesti teadlikud neist ebasoodsatest tagajärgedest, mis tulenevad vesiviljelust käsitleva ühtse määruse
puudumisest, segadusest selle sektori ettevõtjate hulgas, keerulistest ja ülemäära bürokraatlikest menetlustest,
ülimalt diskrimineerivatest olukordadest, turu moonutamisest ja Euroopa toodangu väikesest
konkurentsivõimest.

Raportis väidetakse, et nimetatud sektorile tuleb anda suurem hoog spetsiaalse loodava vesiviljeluse fondiga,
mis oleks kas iseseisev või moodustaks osa Euroopa Kalandusfondist ning mida kasutataks teadus- ja
uuendustegevuse toetamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime harmoonilise koosluse edendamiseks,
samuti tõsise tähelepanu pööramiseks tööhõiveküsimustele.

Mõistagi on lähitulevikus vaja võtta kõikide praeguste sektorit laastavate probleemide käsitlemiseks ja
lahendamiseks palju meetmeid, mida ei ole lihtne teha. Pean silmas terviklikku merealade kasutamise
planeeringut, mis on hädavajalik, et muuta magevee, rannalähedased ja avamere vesiviljelusrajatised
turismipiirkondade ja teiste rahaliselt tähtsate tegevusalade jaoks sobivaks, kusjuures seda kõike tehtaks
keskkonnakaitsealaste määruste raames. Räägin sellise määruse koostamisest, milles on võetud arvesse igat
liiki vesiviljeluse erikülgi ning mis kehtestatakse eelkõige eesmärgiga vähendada tootmiskulusid ja tagada
keskkonnakaitse.
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Leian, et sellest seisukohast on nii tehnoloogiaalastel uuendustel kui ka teadusuuringutel ülitähtis roll. Tegelik
ülesanne on ehitada rajatised, millega vähendatakse sööda puistamist vette. Selleks on vaja suurendada
loomsete valkude asemel taimsete valkude kasutamist, vähendamata seejuures saagi toiteväärtust. Mis
puudutab konkreetsemalt söödaalaseid teadusuuringuid, siis peame keskenduma ka jäätmetele ja
töötlemisjääkidele, et ennetada meresüsteemi võimalikku tasakaalust väljaviimist kalasööda ohtliku
ülepüügiga.

Euroopa kvaliteedimärgi kasutamine aitab konkureerida kolmandatest riikidest sisse veetud toodetega ning
vastata tarbijate vajadustele ja tervishoiunõuetele. Arvan tegelikult, et praegu on ülimalt oluline juurutada
toodete tuvastamise võimaldamiseks nende sertifitseerimine ja kõnealuse sektori järelevalve ning kohandada
märgistamissüsteemid vastavalt ümber.

Viimase, kuid sama tähtsa asjana tuleb meil projekteerida rajatised, mille puhul arvestatakse rohkem kalade
heaolu, asustustiheduse ja tapmisviisidega. Kõiki neid meetmeid tuleks rakendada ka mahetoodete puhul,
mis saadakse ju õigupoolest väiksemamahulise ja keskkonnale vähem kahjuliku tootmise tulemusena.

Alahinnata ei tohi tööhõiveküsimust, sest vesiviljelussektor võib olla ühtlasi parim koht töö kaotanud
kaluritele.

Euroopa Parlamendi üksmeelne hääl on pärast komisjoni teatist ja meie põhjendatud arvamust komisjoni
jaoks kindlasti parim ajend, mis laseb minna kaugemale liikmesriikidele antud soovitustest ja pakkuda
tegelikult välja meetmeid, mis on tarvilikud, et töötada välja üleeuroopaline poliitika ja teha lõpp olukorrale,
kus Euroopa toodab 1,2 miljonit tonni, aga tarbib üle 5,5 miljoni tonni kala. Aitäh ja vabandan, et ületasin
ettenähtud aega.

Juan Carlos Martín Fragueiro, nõukogu eesistuja. – (ES) Lugupeetud juhataja! Eesistujariik Hispaania soovib
tänada Euroopa Parlamenti raporti eest, mis on koostatud eesmärgiga anda Euroopa vesiviljelusele uus hoog,
arvestades, et üha enam üleilmastuva turu vajadustele tuleb ajakohaselt reageerida.

Sellega seoses tahan öelda veel seda, et juba möödunud aastal juhtis põllumajanduse ja kalanduse nõukogu
tähelepanu rohketele raskustele, aga ka võimalustele, millest paljud tuuakse uuesti välja kõnealuses Euroopa
Parlamendi raportis.

Eesistujariik on nõus parlamendi sätestatud eesmärkidega, mis hõlmavad liidu vesiviljelussektori konkreetse
raamistiku loomist, et kindlustada nimetatud sektori struktureeritud areng, lähtudes säästlikkusest ja
keskkonna austamisest, tarvidusest tagada tootmise suurem majanduslik väärtus ja lisagarantiidest tarbijatele.

Halduskoormuse kergendamise vajadus, teadustegevuse edendamine ja eelkõige suhtlusstrateegia olulisus
Euroopa vesiviljeluse ja selle toodete maine parandamisel on teised teemad, mis tuleb viivitamatult Euroopa
tasandil tõstatada. Lisaks tuleks kõik see ära teha õigusaktide lihtsustamise ja tulevasse ühisesse
kalanduspoliitikasse täieliku lõimimise raames.

Tänane Euroopa Parlamendi esitatud raport kujutab endast komisjonile ja liikmesriikidele esitatud üleskutset
koostada selge raamistik ning teha üksikasjalikud ettepanekud, et kõnealuse sektori probleemidega kohe ja
edukalt võidelda.

Seetõttu on mul hea meel, et Euroopa Parlament kordab peamisi nõukogu järeldustes kajastatud küsimusi,
eelkõige neid, mis seonduvad õigus- ja haldusraamistiku lihtsustamise ja täiustamise, teadusuuringute
toetamise, uutele aladele ligipääsu ning sisseveetud toodete nõuetelevastavusega. Niisiis jagab eesistujariik
Hispaania Euroopa Parlamendi palvet komisjonile, et viimane esitaks ettepaneku liita ühte dokumenti kõige
tähtsamad vesiviljelussektorit reguleerivad õigusnormid.

Maria Damanaki, komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Mind rõõmustab väga tänane võimalus kuulata,
mida arvavad parlamendiliikmed meie teatisest Euroopa vesiviljeluse säästva arengu uue strateegia kohta.
Mul on ülihea meel Guido Milana koostatud raporti üle ja ma kiidan teda selle eest, et ta on raportis kajastanud
kõiki seisukohti. Tahan lühidalt kommenteerida mõningaid raporti tahke.

Esiteks hindan ma seda, et te pooldate suuremat keskendumist meie vesiviljelussektorile. ELi vesiviljelus on
säästva arengu esirinnas. Meie tööstus lõikabki juba kasu sellest, et on mõistnud vesiviljeluse eeliseid, head
kvaliteeti ja keskkonnasäästlikkust. Tihedas koostöös sidusrühmadega püüab komisjon edaspidigi
teadustegevust ja ökoloogilist arengut toetada.
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Teiseks täiendab ELi vesiviljelus meie püügisektorit ning moodustab lahutamatu osa ühisest
kalanduspoliitikast. Kuid vesiviljelustegevus sõltub ka mitmest sellisest ELi poliitikavaldkonnast nagu
keskkonnakaitse, loomade tervis ja heaolu, tarbijakaitse, kaubandus ning teadusuuringud. Guido Milana
raportis tehakse ettepanek hõlmata ühe määrusega kõik vesiviljelussektorit käsitlevad meetmed. Tahan teile
öelda, et olen valmis seda kaaluma nende meetmete puhul, mis kuuluvad minu vastutusalasse. Pean silmas
näiteks liigirohkuse edendamist või vesiviljelusettevõtete aitamist kalanduse struktuurifondi raames. Mõista
tuleb siiski seda, et kõnealune määrus ei saa hõlmata meetmeid, mis seonduvad üldiste sanitaar- või
kaubandusküsimuste või vesiviljelustoodetega.

Me peaksime käimasoleva ühise kalanduspoliitika reformi raames andma vesiviljelusele selgema eesmärgi.
Kuid seoses valitsemistava ja paremate õigusaktidega tuleb meil tunnistada, et mitmed vesiviljeluse ees
seisvate probleemide lahendamise meetmed sõltuvad riigi- ja kohalike asutuste langetatud otsustest. Olen
igati nõus teie üleskutsega lihtsustada haldus-, eelkõige litsentsimenetlusi, ja arendada edasi ruumilist
planeerimist. Toetan täielikult ka riiklike või piirkondlike vesiviljelusprogrammide loomist, et kogu ELi
vesiviljeluse potentsiaal saaks realiseeruda.

Tahan puudutada ka mõnda konkreetsemat Guido Milana raportis tõstatatud küsimust. Komisjon jätkab
oma poliitikavaldkondades ja tegevuses keskkonna kaitsmist. Sel teemal peatudes – me kõik oleme nõus
seisukohaga, et vastutustundlik kalasööda tootmine on säästva vesiviljeluse eeltingimus. See toob mind
kalade heaolu küsimuse juurde.

Komisjon propageerib kalade heaolu hindamisel vesiviljeluses liigipõhist käsitust. Kuid ma tahan toonitada,
et liiga üksikasjalike normide kehtestamine erinevate liikide kasvatuse, veo ja tapu kohta suurendab tuntavalt
ELi ettevõtjate õigus- ja halduskoormust. Me peame aitama sellel sektoril oma tegevust ise tõhusamalt
korraldada ja eelkõige tugevdada oma tootjaorganisatsioone, et siduda toodangu prognoosid paremini
turuvajadustega ning anda nendele toodetele turunduse ja märgistuse kaudu suurem väärtus.

Samamoodi tuleb meil teha kindlaks, millistes esmatähtsates valdkondades tuleks anda ELi konkreetset
finantsabi. Siiani ei ole mingeid otsuseid langetatud, aga minu eelistus kuulub kindlalt rahastamisvahendile,
millega toetatakse reformitud ühist kalanduspoliitikat, kus ka vesiviljelusel on oma koht.

Härra Milana, teie raport lisab nendele kaalutlustele asjakohaseid ja huvitavaid mõtteid. Me jätkame
sidusrühmade kaasamist ühise kalanduspoliitika reformi edasiarendamisse.

Kartika Tamara Liotard, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostaja. – (NL) Tahan
edastada raportöörile siirad tänusõnad tubli töö eest, samuti selle eest, et ta arvestas mõnede keskkonna-,
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitustega. Siiski tahan parlamendikomisjoni arvamuse koostajana
teha mõned märkused, sest vesiviljelus tulevikus tõenäoliselt kasvab ning sellega suureneb inimestele,
loomadele ja keskkonnale avaldatav surve. Seega tuleb nende kaitseks võtta väga rangeid meetmeid.

Paljudel vesiviljeluse vormidel võivad olla kahjulikud tagajärjed, näiteks elupaikade hävitamine, kemikaalide
kasutamine, joogivee ja põllumajandusmaa varude kahanemine ja sooldumine, bioloogilise mitmekesisuse
häirimine kalade, sealhulgas kalakasvandustes kasvatatavate kalade loodusesse pääsemise tõttu ning
kolmandate riikide põliselanike väljatõrjumine nende elualadelt tööstusliku vesiviljeluse huvides. Selle kohta
on vaja õigusakte. Kasutusele tuleb võtta säästev vesiviljelustoodete sertifitseerimissüsteem, mis võimaldab
muu hulgas sertifitseerida keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, toiduohutust, loomade heaolu ning
majanduslikke ja rahalisi aspekte.

Võib-olla tundub minu meelestatus pigem negatiivne, aga olen veendunud, et vesiviljelusel on tulevikku. Me
peame tagama säästva ja loomade heaolu arvestava vesiviljeluse.

Ioannis A. Tsoukalas, fraktsiooni PPE nimel. – (EL) Austatud juhataja! Tahan kõigepealt kiita ja tänada Guido
Milanat suurepärase koostöö ja nende terviklike ettepanekute eest, mis ta on esitanud, arvestades selle teema
kohta väljendatud lahknevaid arvamusi ja arusaamu. Pärast Lissaboni lepingu rakendumist Euroopa
Parlamendile antud uus ulatuslikum pädevus toob endaga kaasa tõsised kohustused ja ülesanded.

Väga tähtis on tõsiasi, et täna on meil arutuse all vesiviljelussektor, millele Euroopa Liit ei ole pööranud
piisavat tähelepanu. See sektor püüab leida oma kohta kalanduse, põllumajanduse, keskkonna- ja
turismivaldkondade kõrval ning konkurentsis kolmandate riikidega ja sellele vaatamata läheb tal üsna hästi.

Siinkohal tuleks mainida, et viimastel aastatel on selle sektori areng peatunud ja Euroopa kalandustooted ei
vasta piisaval määral Euroopa kodanike toitumiseelistustele. Jätkusuutlik vesiviljelus, mille käigus arvestatakse
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rannaalade turismi ja keskkonnaga, võib täita suure osa nõudlusest ning tuua tohutut majanduslikku,
keskkonnaalast ja sotsiaalset kasu.

Ärgem unustagem, et kaks kolmandikku Euroopas tarbitavatest vesiviljelustoodetest tuleb kolmandatest
riikidest ja need on kahtlase kvaliteediga kalad, mille tootmisel ei ole sageli järgitud Euroopa õigusaktidega
kehtestatud keskkonnaalaseid kohustusi ega tervishoiu- ja heaolunõudeid. On ilmne, et Euroopa vesiviljeluse
jaoks, mis peab täitma rohked töö-, keskkonna- ja äriõigusest tulenevad normid, on konkurentsitingimused
ebavõrdsed.

Siinses konkreetses raportis kutsutakse komisjoni üles esitama ettepanekut kõnealuse sektori ühetaolist
juhtimist käsitleva ühtse määruse vastuvõtmise kohta, arvestades, et kõige ajakohasema vesiviljelustehnoloogia
jaoks sobivat õigusraamistikku on spetsialistide sõnul hoopis lihtsam välja töötada ja rakendada kui
kaubandusliku kalapüügi raamistikku. Kalurid ei saa kaladega seoses suurt midagi ära teha ning keskenduvad
seetõttu püügivahendite ja -meetodite täiustamisele, kuid vesiviljelusega saab parandada nii kasvatatavaid
organisme kui ka kasvatusviise.

Vesiviljelussektor, mille toodang oli 2007. aastal 1,3 miljonit tonni väärtusega kolm miljardit eurot ja mis
on loonud ligikaudu 65 000 töökohta, on Euroopa Liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu seisukohast
ülimalt oluline. Meil on nüüd võimalus seda sektorit uuesti tugevdada, nii et sellest saaks Euroopa jätkusuutliku
majandus- ja sotsiaalse arengu mudel. See ei ole lihtne, aga me peame püüdma.

Ulrike Rodust, fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, volinik, head kolleegid! Esiteks tahan
südamest tänada oma kolleegi Guido Milanat, kellel on õnnestunud koostada esmaklassiline raport.

Arvestades tohutut ülepüüki meie meredel ja pidevalt kasvavat nõudlust kalatoodete järele, on nüüd rohkem
kui kunagi varem vaja leida muid võimalusi peale loodusliku püügi. Kuid vesiviljelus on üheks võimaluseks
vaid juhul, kui ei eirata keskkonnaalaseid kaalutlusi. Minu jaoks tähendab keskkonnateadlik vesiviljelus
näiteks seda, et püütakse vähendada kalavalgu osakaalu söödas. Lõppkokkuvõttes ei aita me oma merede
olukorrale kuigipalju kaasa, kui püüame neli kilo looduses elavat kala selleks, et kasvatada kalakasvanduses
üks kilo kala.

Vältida tuleb ka halba mõju ümbritsevatele vetele. Siin on vaja teadusuuringute abil veel palju ära teha. Samas
tuleb tagada, et kalakasvatus ei kujune kalade suure asustustiheduse tõttu omamoodi loomapiinamiseks.

Sellega seoses tahan eriti rõhutada tõsiasja, et meil on hädasti vaja kehtestada merealade kasutamise planeering.
Ka erinevate valdkondade – vesiviljeluse, kalanduse, turismi ja eriti looduskaitse – huvidega samaaegne
arvestamine peab olema hästi korraldatud. Kõike seda on meie raportis imetlusväärselt kajastatud. Muide,
tugevam Euroopa vesiviljelus on kasulik ka tööhõivepoliitika seisukohast, sest see võib luua töökohti ka
meie sageli ebasoodsas olukorras olevates rannikupiirkondades.

Pat the Cope Gallagher, fraktsiooni ALDE nimel. – (GA) Austatud juhataja! Kõigepealt tahan tänada
Guido Milanat selle eest, et ta koostas meile niisuguse kõikehõlmava raporti.

Kindlasti on vesiviljeluse arendamiseks Iirimaal ja Euroopas häid võimalusi. Vesiviljelussektori säästva arengu
toetamisega saab Euroopa Liit aidata kaasa kahe tähtsa eesmärgi saavutamisele. Esiteks saaks ta parandada
ühenduse kindlustatust toiduga. Teiseks saaks ta toetada rannikukogukondi, kes sõltuvad suuresti kalapüügist
ja kellel ei ole teisi töövõimalusi.

On selge, et kogu maailmas kasvab nõudlus mereandide järele tähelepanuväärselt ja looduses elavatest
kaladest saadavate toodetega seda nõudlust täita ei suudeta. Nõus ollakse ka sellega, et vesiviljelus võib täita
lünga kalatoodete pakkumise ja nõudluse vahel. Kuid Euroopa on selles vallas teistest maha jäänud; esirinnas
on Hiina – riik, kus asub 41% maailma vesiviljelussektorist.

Kõnealune sektor on Iirimaal väärt 118 miljonit eurot aastas ja see annab tööd enam kui 2000 inimesele.
Iirimaa vesiviljelussektor on Euroopa Liidus suuruselt viies. Lisaks kasvab ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul sektori toodangu maht 2030. aastaks 61%.

fraktsiooni ALDE nimel. – Arvatakse, et kõikidel vesiviljelusvormidel on keskkonnale halb mõju. Kuigi ma
olen kindlal veendumusel, et vesiviljelustootmine peab vastama rangeimatele nõuetele, tuleb lasta sellel
sektoril tegutseda keskkonnahoidlikul moel. On ülimalt tähtis, et ühine kalanduspoliitika võimaldaks sektoril
kiiresti edasi areneda vastavalt olemasolevatele ELi keskkonnaalastele õigusaktidele. Vesiviljeluse kui
majandussektori areng on Euroopa Liidus seiskunud. Selle sektori jaoks on struktuuriabi hädavajalik.
Kokkuvõtteks, lugupeetud juhataja, lubage mul öelda, et Iirimaa puhul toetaksin ma spetsiaalset
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toetusprogrammi, mis on loodud selleks, et edendada energiatõhusa avamere kalakasvatuse arendamist ja
praegusest säästlikumaid tingimusi.

Isabella Lövin, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (SV) Lugupeetud juhataja! Suur tänu vesiviljelust käsitleva
raporti eest. Meid rõõmustab väga see, et Guido Milana on kõnealuses raportis tõsiselt käsitlenud nii paljusid
probleeme, eriti neid, mis puudutavad loomade tervist, kohaliku keskkonna problemaatikat ja vajadust
integreeritud merenduspoliitika järele. Iseäranis hea meel on meil selle üle, et raportis tunnistatakse raskusi,
mis seonduvad vajadusega püüda kalatoiduliste kalade kasvatamiseks looduses elavaid kalu, ja märgitakse,
et EL peaks keskenduma enam taimtoiduliste kalade kasvatamisele.

Natuke kahtlevale seisukohale jääme me raportis tehtud ettepaneku puhul, mille järgi tuleks juurutada kalade
jaoks Euroopa märgistussüsteem – ökomärgistussüsteem. Meie arvates ei peaks ei üksikud liikmesriigid ega
ka EL kasutama ökomärgistussüsteemi, vaid ELi keskkonnaalased õigusaktid peaksid olema nii head, et
päritolumärk oleks rangete keskkonna- ja loomade heaolu alaste nõuete järgimise piisav garantii. Loomulikult
võib muud tüüpi ökomärgistust kasutada vabatahtlikult või omaalgatuslikult ja see peaks viima arengut
edasi.

Marek Józef Gróbarczyk, fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Austatud juhataja! Ka mina soovin edastada siirad
tänusõnad raporti väga hästi koostanud raportöörile. Kuid ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et vesiviljelusel
on ülimalt tähtis osa tööhõives – eelkõige rannaalade kaasamisel –, samuti tervisliku toidu tagamisel. Tuleb
öelda, et ilma vesiviljeluse piirkondlikuks soodustamiseks mõeldud lisatoetuseta ei saa see teatud Euroopa
piirkondades edasi areneda. Pean siin silmas kas või Läänemerd, kus vesiviljelus on lünklik nähtus ning kus
kliima tõttu ei ole seda võimalik edendada. Näiteks Rootsis töötab vesiviljeluse valdkonnas vaid 200 inimest,
Poolas veel vähem. Seetõttu juhin erilist tähelepanu sellele ühise kalanduspoliitika elemendile.

João Ferreira, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (PT) Lugupeetud juhataja, volinik, kallid kolleegid, austatud
härra Milana! Kahtlemata on vesiviljelus tegevusala, millel on suuri võimalusi aidata kaasa lugematute
piirkondade, eriti ranniku- ja maapiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, edendada kohalikku
tootmist ning suurendada tööhõivet. See soodustab ka muud seotud tootmistegevust, vähendades nii sõltuvust
teistest ning tagades erinevatele riikidele ja piirkondadele paremini tasakaalus toidulaua. Vesiviljeluses tuleb
näha head täiendust kalandussektorile, mitte selle alternatiivi.

Seetõttu väärib vesiviljelus ELi tähelepanu ja tuge. Niisuguse tegevuse edendamiseks ja sellest saadava sotsiaalse
kasu suurendamiseks tuleb eraldada piisavalt rahalisi vahendeid, toetades eelkõige selles sektoris tegutsevaid
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid. Kuid tuleb olla ettevaatlik. Et tegemist on kalandussektori osa,
mitte alternatiiviga, ei tohi vesiviljelusele antav finantsabi tulla teistele sektoritele, eriti Euroopa Kalandusfondilt
kalandussektorile antavate rahaliste vahendite vähendamise arvelt.

Me ei tohi unustada ka seda, et kõnealusel tegevusel on suur mõju keskkonnale, mida on siin juba mainitud.
Iga kord tuleb seda mõju põhjalikult hinnata, kaaluda ja vajaduse korral vähendada.

Eelistada tuleb keskkonnahoidlikumaid tootmisviise, näiteks mahevesiviljelust. Veel tuleb selles sektoris
otsustavalt, kindlalt ja püsivalt toetada igasugust teadus- ja arendustegevust, millega suurendatakse sektori
keskkonnasäästlikkust, majanduslikku jätkusuutlikkust ja tugevust. Vaja on uusi võtteid ja meetodeid, mis
võimaldavad võõrliikide asemel kasvatada kohalikke liike, mitmekesistades seeläbi tootmist ja vähendades
riske, samuti võidelda haiguste vastu ning parandada nii kasvatatud liikide kui ka tarbijate tervist ja heaolu.

Selleks tuleb muude võimalike meetmete hulgas muuta teadusuuringute raamprogrammi esmatähtsaid
eesmärke, et need hõlmaks piisavalt ka kõnealust uurimisvaldkonda.

Pean mainima veel kahte küsimust: sertifitseerimist ja kvaliteedimärke. Menetlused on sageli keerulised,
aeganõudvad ja eelkõige kulukad. Kui sertifitseerimise eesmärk on tootjate ja tarbijate huvide kaitsmine,
peavad sellega tegelema ametiasutused, et see oleks tarbijatele tõhus läbipaistvuse, kvaliteedi ja ohutuse
garantii ning et oleks võimalik vältida märkide ja sertifikaatide üleküllust ja sellega möödapääsmatult kaasnevat
segadust. Lisaks ei tohi sertifitseerimine tuua tootjate jaoks kaasa suuremaid kulusid.

Mis puudutab sisseveetud tooteid, siis rahvusvahelise kaubanduse aluseks peab olema ostetavate ja müüdavate
toodete vastastikune täiendamine, mitte tootmisüksuste ja tootjate omavaheline konkurents. Unustada ei
tohi, et sissetoodud tooted peavad vastama rahvatervist ja toiduohutust käsitlevatele põhinõuetele. Kõige
selle saavutamiseks tuleb kaubandust reguleerida ning kaotada meie praegune täielik kaubandusvabadus ja
regulatsiooni puudumine.
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Anna Rosbach, fraktsiooni EFD nimel. – (DA) Lugupeetud juhataja! Kasvava nõudluse ja liiga tõhusate
püügivahendite kasutamise tõttu on mitmed kalaliigid ohtu sattunud. Seetõttu on tugev vesiviljelus Euroopas
oluline. Meil tuleb kalu sissetoomise asemel hoopis välja vedada. Kuid vesiviljelust tuleb hallata nii keskkonna
kui ka loomade heaolu seisukohast vastutustundlikult. Vesiviljelus on ülimalt saastav tegevus ja hävitab meie
jõgede bioloogilise mitmekesisuse. Samal ajal on see koormav ka kaladele, keda kasvatatakse liiga väikeses
ruumis ja kelle peal kasutatakse liiga palju medikamente. Seetõttu nõuan, et me rakendaks ELis parimale
tavale vastavaid meetodeid ja kehtestaksime üksnes miinimumnõuded, et riigid, kes soovivad näha ette
rangemaid standardeid, saaksid seda teha. Me saame Euroopas luua vastutustundliku, säästva, tulemusliku
ja loomade heaolu tagava vesiviljeluse raamistiku. See oleks heaks eeskujuks teistele maailma riikidele, kus
selle sektori toodangu maht on suur.

Diane Dodds (NI). – Austatud juhataja! Tahan tänada raportööri Guido Milanat tema raporti eest. See on
tähtis samm kõnealuse sektori tähtsuse ja selle tulevase kasvupotentsiaali tunnistamisel.

Nagu ma olen parlamendikomisjonis korduvalt märkinud, ei peaks me siiski karistama oma kalatööstust
ega tegelikult ka Euroopa vesiviljelussektorit, kui me samal ajal toome ise sisse nii palju toodangut, millest
suur osa on valmistatud palju leebemate keskkonnaalaste ja sotsiaalsete tingimuste kohaselt kui need, mille
järgimist oodatakse siinselt sektorilt.

Põhja-Iirimaa kalatööstuse mõistes on vesiviljelus väike sektor, mille kala ja koorikloomade esmamüügi
väärtus ulatus 2008. aastal 9,6 miljoni Suurbritannia naelani. See annab tööd 91-le täiskohaga ja 56-le poole
kohaga töötajale. Ometi ei kajasta need numbrid seda, mida me ise peame edulooks. Viimase kümne aasta
jooksul on kõnealune sektor märkimisväärselt laienenud – peamiselt rannakarplaste tootmise arvel. Need
moodustavad suure osa Põhja-Iirimaa iga-aastasest 8500tonnisest koorikloomade saagist. Põhja-Iirimaa
tööstusele on lausa iseloomulik, et edu, mis on saavutatud ELi vähima sekkumisega, on tõmmanud ligi
investeeringuid muudest Euroopa osadest, eelkõige Madalmaadest.

Vesiviljelussektori jätkuvaks säästvaks arenguks on veel võimalusi ja SMILE – säästlik kalakasvatus
Põhja-Iirimaa lahtede ökosüsteemides – prognoosib koorikloomade vesiviljeluse mahtu iga Põhja-Iirimaa
merelahe kohta. Just niisugused sammud sobivad väga hästi kokku selle Euroopa vesiviljelussektori strateegiat
käsitleva raportiga ja on üheks põhjuseks, miks ma seda hea meelega toetan.

Alain Cadec (PPE). – (FR) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid! Kõigepealt soovin kiita Guido Milanat
suurepärase raporti eest. Kalanduskomisjon tegi ettepaneku koostada see algatusraport, sest mitmel põhjusel
on Euroopa vesiviljeluse arendamine praegu elutähtis.

Euroopa Liidu osa maailma vesiviljelustoodangust moodustab vaid 2%, kuid liit on selle peamine tarbija.
Aastatel 2001–2008 täheldas suurem osa liikmesriike isegi vesiviljelussektori kahanemist, samas kui
tarbijanõudlus on pidevalt tõusnud.

Praegu ei ole Euroopas kindlat vesiviljeluse õigusraamistikku ja seetõttu puudub ka pikaajaline arengukava.
Tegevuse parema korraldusega saame anda tarbijatele Euroopa toodete kohta keskkonnaalast ja sotsiaalset
teavet, mis ei ole võimalik kolmandate riikide teatud toodete puhul. Pean siin eelkõige silmas meie sõbra
Struan Stevensoni lemmikut Vietnami pangaasiust.

Me kõik oleme tarbijad ning tahame põhjalikku teavet oma toidu tervislikkuse ja toiteväärtuse kohta. Lubage
mul mainida ka seda, et pooldan kala- ja vesiviljelustoodetel ELi ökomärki. Me peame suutma ühtlasi
vähendada Euroopa Liidu sõltuvust sissetoodud vesiviljelustoodetest.

Nagu teate, imporditakse praegu 65% meie territooriumil tarbitavatest kala- ja vesiviljelustoodetest.
Korrastatud ja vastutustundlik Euroopa vesiviljelussektor ei võimalda meil mitte üksnes luua töökohti,
teavitada tarbijaid ja toetada sektorit ELi-siseselt, vaid aidata ka varustada meie liikmesriike kvaliteettoodetega.

Lõpetuseks lisaksin, et kõnealuse raporti eesmärk on edendada tõelist Euroopa vesiviljeluse säästva arengu
poliitikat ja niisugune areng aitab säilitada looduslikke liike.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Josefa Andrés Barea (S&D) – (ES) Lugupeetud juhataja, härra Fragueiro – tänan teid väga, et esindate
eesistujariiki Hispaaniat siin sellise raporti arutamisel –, ja austatud volinik!
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Härra Milana, tunnustan teid selle eest, et suutsite saavutada kokkuleppe, ühendada kõik huvid ja esitada
ühe esimestest seda teemat käsitlevatest raportitest.

Vesiviljeluse levik on tähtis. See on vajalik kalatoodete tarbimise suurenemise ja püügimahu kasvu peatumise
tõttu. Tahan siiski rõhutada kalapüügi majanduslikku tähtsust, sest see toob tulu ja annab tööd. Olulised on
ka tervisealased tagatised, säästlikkus ja merekeskkonna kaitse.

Me peame parandama vesiviljeluse ning ka teadus- ja uurimissektori mainet. Vesiviljelus on üks võimalus,
nagu ütles Juan Carlos Martín Fragueiro, ühise kalanduspoliitika raames, nagu ütles lugupeetud volinik. Meil
tuleb selle jaoks luua selge kooskõlastusraamistik. Me peame andma vesiviljelusele võimaluse ise järje peale
saada, sest vesiviljelus võib tähendada küllust, säästlikkust ja majandusressursse ning minu meelest on see
Euroopa jaoks oluline.

George Lyon (ALDE). – Lugupeetud juhataja! Lubage ka minul ühineda teistega, kellele raport on meeldinud
ja kes on kiitnud selle autorit tubli töö eest. Alustuseks lubage mul lihtsalt öelda, et Šotimaa on suuruselt
kolmas vesiviljelustootja Euroopas: meie aastatoodangu väärtus on 350 miljonit Suurbritannia naela ning
vesiviljelus annab tööd 2000 inimesele üle kogu Šotimaa, kusjuures veel 2000 töökohta on loodud
vesiviljelusega seotud tegevusaladel. Kuid kõige tähtsam on see, et vesiviljelus tagab töövõimalused Šotimaa
kõrvalistes ja seda ümbritsevates saarepiirkondades, kus muid töökohti ei ole. Vesiviljelus moodustab tähtsa
osa Šotimaa maa- ja saarepiirkondade olemusest ning võib seetõttu laieneda, anda veelgi rohkem tööd ning
olla paljude väikeste maa- ja saarepiirkondade toimetuleku ja majandusliku õitsengu aluseks.

Üks suur kõnealuse tööstuse probleem seisneb selles, et seda piirab vastuoluline üleregulatsioon, mis takistab
sageli selle kasvu. Seega rõõmustab mind raportis toodud üleskutse esitada ettepanek määruste liitmise ja
lihtsustamise kohta. Kuid ma palun, et esitataks ettepanek, mis bürokraatiat ka tegelikult lihtsustab ja
vähendab, et me ei satuks olukorda, kus meil on juba olemasolevatele õigusaktidele lisaks veel üks hulk, mis
raamistikku tegelikult ei lihtsusta ega kahanda.

Leian, et peaksime paluma ka teadus- ja arendustegevusse investeerimise jätkamist. Meil tuleb leida aseaine
kalajahule – see on kõnealuse tööstuse tuleviku mõttes kõige tähtsam. Samuti oleks minu arvates kasulik
ärgitada Euroopa Liitu sellesse tööstusse investeerima, et realiseerida selle kasvupotentsiaali ja luua töökohti
piirkondades, kus muid töövõimalusi ei ole.

Ian Hudghton (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Šotimaa on õigusega hästi tuntud oma suure lõhetoodangu
poolest. Me kasvatame ka teatud forelliliike, paltust ja natuke Arktika paaliat. Samuti kasvatatakse Šotimaal
koorikloomi – kvaliteetseid austreid ja kammkarpe. Šotimaa on kõrgetasemelises vesiviljeluses edukas tänu
oma keskkonnale ja puhtale veele. Need sobivad sääraseks tegevuseks ülimalt hästi ja on endastmõistetav,
et seda keskkonda tuleb kaitsta.

Šotimaa vesiviljelus aitab paljusid nõrgemaid maa- ja saarekogukondi, luues arvukalt töökohti
töötlemissektoris. Kui me tahame välja töötada ELi uue vesiviljelusstrateegia – nagu märgitakse raportis –,
peaksime keskenduma õigusaktide lihtsustamisele ja ühendamisele. Kahtlemata olen selles suhtes raportööriga
ühel nõul. Kuid me ei tohi viia juhtimist ja kontrolli Euroopa Liidu tasandile. Õppigem ühises
kalanduspoliitikas tehtud vigadest. Šotimaal on vesiviljeluse jaoks oma strateegiline raamistik, mida tuleks
vastavalt vajadusele toetada Euroopa Liidu panusega.

Struan Stevenson (ECR). – Lugupeetud juhataja! Minu meelest on siin kujunemas veidi liiga Šoti-keskne
arutelu. Esiteks lubage mul kiita Guido Milanat suurepärase koostöö ja töö käigus peetud konsultatsioonide
eest. Minu arvates on tegemist väga hea raportiga ja ma leian tõesti, et see kuulutab Euroopa vesiviljelusele
uut algust. Sama kajastab ka kalakasvatuse suhtes üles näidatav toetus ja ind, mida me kuulsime volinik
Damanaki korduvalt kõlanud märkustest. Need on head uudised. Seda oleme me aastaid palunud.

Euroopa oli kunagi maailma juhtiv kalakasvataja, kuid viimastel aastatel oleme lasknud oma valvsusel hajuda.
Me oleme võimaldanud oma ELi-välistel konkurentidel haarata selles sektoris juhtohjad ja näinud, kuidas
meile omasest tööstusest n-ö voolavad töökohad ELi mittekuuluvatesse riikidesse.

Me veame sisse üle 60% oma mereandidest, kuigi oleme täiesti suutelised neid toiduaineid ise tootma.
Vesiviljelus on kõige kiiremini kasvav toiduainesektor maailmas ja Euroopas on meil kalakasvatuseks täiuslik
keskkond: meie ideaalsete lahtede, fjordide ja mereoludega rannajoon on peaaegu otsatu ning me oleme
jõudsalt areneva vesiviljelussektori jaoks vajaliku teaduse ja tehnika valdkonnas maailmas juhtival kohal.
Ometi on oht, et me võime oma külluslikul maal nälga surra.
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Miks on see nii? Nagu me teistelt sõnavõtjatelt kuulsime, siis sellepärast, et vesiviljelusest on saanud kogu
Euroopa toiduainetööstuse üks enim reguleeritud sektoreid. Mind kohutavad tänahommikuste kõnelejate
üleskutsed kehtestada veelgi ulatuslikum regulatsioon.

ELi kalakasvatajad peavad enne ainsamagi kala püüdmist täitma enam kui 400 erinevat õigusakti, rääkimata
nende endi kodumaal kehtivatest muudest planeerimis- ja keskkonnaalastest piirangutest, kusjuures
reguleerimisega ei tegele mitte üksnes merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, vaid ka keskkonna
peadirektoraat, kaubanduse peadirektoraat ning tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, samuti terve
hulk muid ametkondi. Olles sidunud oma kalakasvatajate käed bürokraatiaga, oleme lihtsalt andnud
konkurentsieelise säärastele riikidele nagu Hiina, Jaapan ja Vietnam – vaadake ainult seda tohutut hulka
ebakvaliteetset pangaasiust, mis tuuakse sisse Mekongi jõe deltast, nagu märkis Alain Cadec. Nii et minu
silmis on Guido Milana raport pöördepunkt. Vähendagem bürokraatiat ja võimaldagem Euroopa
kalakasvatajatel asuda taas maailma vesiviljeluse valdkonnas juhtkohale.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Kõigepealt tahan tänada oma kolleegi Guido Milanat
raporti eest, mis käsitleb Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale uue hoo andmist. Nagu me kõik
teame, on tegemist viimasega paljudest vastavasisulistest raportitest, mille eesmärk on reguleerida seda
sektorit Euroopas. Edu tagab see, kui komisjon esitab ühtse lahenduse, mis ei hõlma mitte üksnes kõiki antud
sektori tootekategooriaid ja keskkonnaalaseid tahke, vaid ka eelarveridu ja turustuspõhimõtteid, sealhulgas
ühenduse kvaliteedimärki.

Euroopal on reaalne võimalus ühineda selles vallas maailma tippudega. Meil on olemas sobivad geograafilised
ja hüdroloogilised eeldused ning maailma parimad spetsialistid. Kuid selle kõige kasutamiseks peame tegema
tõsist tööd ja koostama vesiviljelussektorit käsitleva ühtse ELi õigusakti. Praegu on selleks hea aeg, sest käimas
on ühise kalanduspoliitika reform.

Lõpetuseks tahan öelda, et tegemist on väga hea raportiga ja mul ei ole selle sisu kohta ühtki märkust. Raportis
käsitletakse paljusid olulisi küsimusi ning suures osas vastavad probleemidele väljapakutud lahendused Poola
esindajate arusaamadega.

Iliana Malinova Iotova (S&D). – (BG) Tahan tunnustada Guido Milanat selle suurepärase, asjatundliku ja
õigeaegse raporti eest. Seda dokumenti on oodanud paljud kalapüügiga elatist teenivad inimesed. Sellega
vähendatakse kalavarude kahanemist Euroopa vetes ja toetatakse samal ajal kalatoodete turgu.

Me kutsume komisjoni üles koostama ettepanekut vesiviljelust käsitleva määruse kohta, sest selles sektoris
on vaja suuremat õigusalast läbipaistvust. Me peame näitama oma tõsist suhtumist vesiviljeluse arengusse,
eraldades selleks olemasolevast Euroopa Kalandusfondist konkreetseid vahendeid ja kindlustades nii
vesiviljeluse arendamise eelisjärjekorras. Nimetatud vahenditega edendatakse vesiviljelustoodete tootmist
Euroopa Liidus, eriti hiljuti ELi vastu võetud riikides, kus on võimalusi, mida aga ei ole ikka veel piisavalt
välja arendatud ega rakendatud.

Viimase ja kõige tähtsama asjana – vähendage bürokraatiat ja lihtsustage ressursside kasutusseandmise
haldusmenetlust. Niisugune on kõnealuses sektoris tegutsejate soov. See on vesiviljelussektori eduka arengu
eeltingimus.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Lugupeetud juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, head kolleegid! Tahan kiita
raportöör Guido Milanat raporti eest. Maailmas, kus kalavarud vähenevad ning nõudlus kala ja kalatoodete
järele suureneb, muutub vesiviljelus üha tähtsamaks. Raportis rõhutatakse Euroopa vesiviljeluse tähtsat rolli
meie vajaduste ja nõudluse rahuldamisel.

Euroopa vesiviljeluse kasv on osutunud ebapiisavaks. Ühenduse õigusraamistiku tõttu on muu hulgas
vesiviljeluse areng Euroopa Liidus pärast 2001. aastat peaaegu peatunud, samas kui mujal maailmas on see
valdkond märkimisväärselt laienenud. Tuleb välja, et liikmesriike ei olnud võimalik veenda kujundama
riiklikku ja ühenduse õigusraamistikku sellisel viisil, et see laseks vesiviljelusel ELis jõuliselt areneda. Praeguse
õigusraamistiku tulemuseks on bürokraatlikud takistused ja suur halduskoormus.

Seetõttu kutsun komisjoni üles muutma määratud Natura 2000 alasid käsitlevaid direktiive esimesel
võimalusel nii, et säästev vesiviljelus muutuks võimalikuks ka neis piirkondades, soodustades sel moel nende
haldamist.

Täielik vesiviljeluse keeld neil aladel ei ole vastuvõetav. Pidevalt kaevatakse liigsete nõuete üle, mis on seotud
uute kasvanduste rajamisel või juba olemasolevate laiendamisel avalduva mõju hindamisega. Nii ei peaks
see olema.
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Lisaks võime näha, kuidas paljudel aladel ohustab aplate kormoranide tekitatud kahju põliste kalatiikide
olemasolu. Tagamaks, et sama saatus ei tabaks alles arendamisel olevat vesiviljelust, on vaja lõpuks ometi
vastu võtta Euroopa kormoranide asurkondade majandamise kava, mida oleme nõudnud juba pikka aega.

Minu viimane märkus puudutab vesiviljeluse tootjaid arenguriikides. Tuleb suurendada nimetatud tootjate
teadlikkust kvaliteedipoliitikast ja rangematest tootmisstandarditest – eelkõige keskkonna- ja hügieeninäitajate
ning sotsiaalsete standardite vallas –, mis kehtivad nende toodangu kohta.

James Nicholson (ECR). – Lugupeetud juhataja! Mul on hea meel võimaluse üle arutada täna hommikul
seda teemat, sest vesiviljeluse tähtsust ei ole piisavalt tunnistatud. Minu meelest on vesiviljelusel häid
tulevikuvõimalusi.

Teeksin samuti selgeks ühe asja – ma ei taha, et see valdkond oleks ülereguleeritud. Minu meelest on enamik
inimesi täna hommikul sama kinnitanud. Jah, väga vajalik on tagada keskkonnakaitse, sest kui me keskkonda
ei kaitse, ei ole meil üheski nendest piirkondadest mingisugust vesiviljelust. See on peamine.

Ma ei taha, et me teeksime vesiviljeluses samu vigu mis ühises kalanduspoliitikas. Pange tähele – kõnealune
poliitika ei jäta just suurt võimalust midagi tahta ning ma ei ole kindel, kas vesiviljelusalased sammud peavad
olema üleeuroopalised. Võib-olla saaksime paremini tegutseda, kui toetust jagataks liikmesriikide tasandil.

Tegemist on ühe kiiremini kasvava valdkonnaga, mida tuleb edendada, sest paljud meie rannikupiirkonnad
on tohutu surve all ja vesiviljelusel on suuri arenguvõimalusi. Sellele arengule kaasaaitamine oleks väga
oodatud.

Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Austatud juhataja! Sel nädalal on nii siin parlamendis kui ka Euroopa
Ülemkogu kohtumisel arutamisel ELi 2020. aasta strateegia: tugevam majandus, uuendused ja eelkõige
töökohad. Minu meelest ühtib Guido Milana raport sellega väga hästi. Me tarbime liidus kokku viis miljonit
tonni vesiviljelustooteid ja neist vaid üks miljon pärineb liidust enesest. Siin on kindlasti arenguruumi.

Kolleegide, eriti šotlastest kolleegide sõnavõttudest võib järeldada, et selles vallas on väga suuri kogemusi.
Lubage mul lisada ka üks Madalmaade kogemus. Meil on Oosterschelde suudmelahes Zeelandi deltas käimas
nn sinise sadama projekt, mille raames tehakse tööd Zeelandis kasvatava merikeelega. See on suurepärane
näide investeeringurohkest teadustööst ja tehnoloogilisest arengust ning see vastab keskkonna- ja
rahvatervisealastele nõuetele. Kahtlemata on tegemist jätkusuutliku tsükliga: kalad toodavad sõnnikut, mis
on omakorda väetiseks vetikatele, soolarohule ja parkjuurele. Need on söödaks koorikloomadele ja
hulkharjasussidele, viimaseid aga kasutatakse merikeele toitmiseks. Nii loome jätkusuutliku kinnise tsükli
ja uue majandustegevuse. Kui seda õigesti teha, võib sellel olla rannikupiirkondade jaoks suur majanduslik
tähtsus.

Euroopas on palju oskusteavet, kuid seda olulist teavet ei jagata piisavalt kiiresti, mistõttu toetan tihedat
koostööd uute sammude astujate ning teadus- ja arendustöö tegijate vahel. Meil on selleks olemas programmid.
Juhin peale Euroopa Kalandusfondi tähelepanu ka piirkondlikele programmidele ja detsentraliseeritud
kaasrahastamisele. Ma kordan – sellele kuulub minu täielik toetus. Meil on võimalik selles vallas teistele järele
jõuda. Tahan teha veel ühe märkuse. Kui me kehtestame mingi määruse, peaks see sisaldama vaid üldsätteid,
mitte tekitama lisabürokraatiat.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Lugupeetud juhataja, volinik, härra Martín Fragueiro, head
kolleegid! Nagu me kõik teame, on Euroopas suur puudus vesiviljelustoodetest ja rinda tuleb pista kolmandate
riikide järjest kasvava konkurentsiga, samuti on siin tohutud kasutamata tootmisvõimalused. Käesoleva
raportiga, mis saab kindlasti kogu siinse parlamendi laialdase toetuse osaliseks, edastab Euroopa Parlament
komisjonile oma selge seisukoha vesiviljeluse tähtsaimate küsimuste kohta, mis väärivad tulevases ühises
kalanduspoliitikas erilist tähelepanu.

Seetõttu kiidan kolleeg Guido Milanat selle eest, et tema raportiga aidati sobival hetkel suuresti kaasa
vesiviljeluse teema võtmisele Euroopa poliitilisse päevakorda. Seega toetan ma raportit igati ja nõuan tungivalt,
et komisjon arvestaks selle põhiliste soovitustega. Eelkõige nõuan ma, et komisjon tunnistaks vajadust luua
tulevasele ühisele kalanduspoliitikale üks ühtlustatud õigusraamistik, kehtestada selged keskkonnaalased
tingimused ja nõuded, vähendada bürokraatlikke uute kalakasvatuste litsentseerimise takistusi, tugevdada
järelevalvet eesmärgiga kindlustada keskkonnanõuete ja toodete kvaliteedistandardite järgimine ning eraldada
Euroopa Kalandusfondist piisavaid rahalisi toetusi, et katta suuremad investeeringud, mis on vajalikud
uuenduste tegemiseks ja kõrgtehnoloogia rakendamiseks sektoris.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE). – (PT) Mul on hea meel selle õigel ajal esitatud raporti teema üle ning
ma kiidan väga raportööri säärase põhjaliku uurimuse tegemise eest. Vesiviljelus peab Euroopas saama
esmatähtsaks järgmistel põhjustel.

Esiteks on suurem osa kalavarudest ülepüütud ja vesiviljelus võib mängida olulist rolli Euroopa turul valitseva
kalapuuduse kõrvaldamisel.

Teiseks on põllumajanduslik toiduainetööstus viimastel aastakümnetel kasvanud maailmas 7,6%, kuid
Euroopas ainult 0,5%.

Kolmandaks veab Euroopa Liit sisse kaks kolmandikku tarbitavast, aga toodab vaid 2% maailma
vesiviljelustoodangust.

Neljandaks on vesiviljelus majandusharu, mille väärtus ületab 3,5 miljonit eurot ja mis annab tööd enam
kui 65 000 inimesele.

Seetõttu on tähtis anda Euroopa vesiviljelusele uus hoog ja parandada minevikus tehtud vead. Selleks tuleb
investeerida rohkem tehnoloogiaalasesse teadus- ja arendustegevusse, rannikupiirkondade ja vesikondade
maakasutuse paremasse planeerimisse, majanduslikult tähtsamatesse ja suurema toiteväärtusega liikidesse
ning väiksema keskkonnamõjuga tootmissüsteemidesse, eelkõige neisse, mida kasutatakse avamerel.

Oluline on, et ühise kalanduspoliitika reformi käsitlevate arutelude käigus kaalutaks uuesti ka vesiviljeluse
tulevikku, suurendataks sellele eraldatavaid toetusi, panustataks spetsialistide erikoolitusse ning teavitataks
tootjaid vajadusest järgida kvaliteedipoliitikat ja rangemaid tootmisstandardeid.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Ka mina tahan ühineda nendega, kes tunnustasid tubli töö eest
raportööri ja kõiki, kes raporti kallal töötasid.

Kalandusel on Euroopa majanduses kahtlemata oluline roll. Õigupoolest on põlistesse kalatööstustesse
investeerimisel suur tähtsus maapiirkondade majanduse arengus. Kuid ma tahan tuua välja mõned küsimused,
mida minu meelest selles raportis ei käsitletud.

Kõigepealt näeme me vesiviljelussektoris samu arengujooni, mis ilmnevad ka muudes sektorites seoses tulu
jaotumisega kogu toidutarneahelas. Põlise kalatööstuse tootjatele pakutavad hinnad on poes nõutavatest
hindadest palju madalamad ning see takistab täna arutatavat Euroopa vesiviljeluse säästvat arengut. Leian,
et seda probleemi tuleb käsitleda ja see peab tulema jutuks ka meie tulevastes vastavasisulistes aruteludes.

Catherine Stihler (S&D). – Austatud juhataja! Vesiviljelus ei ole nüüdseks mitte üksnes kalandussektori,
vaid ka kogu meie toiduainetööstuse täieõiguslik osa ning minu arvates on väga oluline, et meie motoks
oleks keskkonnasäästlikkus.

Nõustun täielikult sellega, mida Ulrike Rodust saaste kohta ütles. Mul on hea meel näha suuri edusamme,
mis on tehtud eelkõige Šoti vesiviljelussektoris.

Pean aga ütlema, et ma ei nõustu Struan Stevensoni regulatsiooni puudutava märkusega, sest minu meelest
on üheks tehtud edusammude ja kvaliteedi säilimise põhjuseks olnud just mõned tegelikult kehtestatud
normid.

Kuid ma leian, et vesiviljelustööstuse tulevikku silmas pidades on teadus- ja arendustegevus tähtsaim ning
ma tahan paluda, et komisjon läheks uues raamprogrammis sätestatud võimalustega natuke kaugemale ja
võtaks vaatluse alla need tehnoloogilised muutused, mille abil me saame toetada oma vesiviljelustööstust,
sest meie märksõnaks peab olema kvaliteet.

Mis puudutab kolmandate riikide küsimust, siis leian, et kohustuslik märge päritoluriigi kohta on väga vajalik.

Werner Kuhn (PPE). – (DE) Lugupeetud juhataja ja volinik! Meie jaoks on väga oluline arutada Euroopa
Parlamendis vesiviljeluse tulevikku ja näha seda tehes Euroopat mõistagi suure tarbijaturuna. Oma 500 miljoni
elanikuga tarbime me kümme miljonit tonni kala ja kalatooteid, kuid omaenda ressurssidega – olgu siis
kalapüügi või vesiviljelusega – oleme ise kahjuks suutelised tootma sellest vaid kaks miljonit tonni. See
tähendab, et me veame sisse tohutu koguse kaupa ja meil on vaja selgeid standardeid.

Kuid me peame tagama ka loodusliku tasakaalu säilimise. Paljud kõnelejad on juba maininud tõsiasja, et
Natura 2000 ja loomulikult ka liikide kaitse mängivad siin otsustavat rolli. Siiski põhineb liikide kaitse
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loomulikult ka sellel, mis on bioloogilise tasakaalu olukorras toiduahelas kalade lõplik toiduallikas. Siinkohal
on väga tähtsad kormoranid.

Tahan siiralt paluda, et me ka seda probleemi Euroopa Parlamendis ühiselt arutaksime. Kormoranide
asurkondade majandamise kava on ülimalt vajalik. Meil on miljonitonnine kalavaru, mida hävitavad
kormoranid, hallhülged ja ka randalid. Need on varud. Meil tuleb oma vesiviljelust kaitsta. Väga huvitav oli
kuulata kõigi 27 liikmesriigi vastavate piirkondade esindajate sõnavõtte. Ka teie olite kohal, lugupeetud
proua Damanaki, kuid see on teine teema. Me peame kokku leppima, kuidas kõnealune probleem lahendada.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Austatud juhataja, kallid kolleegid! On ülimalt kiiduväärt, et Euroopa
Parlament aitab kaasa vesiviljeluse säästvale arengule ja juhib tähelepanu selle tähtsusele. Et
konkurentsivõimeline vesiviljelus saaks edukalt areneda, on selles sektoris tegutsevatele ettevõtjatele vaja
õigeid raamtingimusi.

Tootjate jaoks on parimaks eeltingimuseks ühtsed ja läbipaistvad õigusaktid ning toodete kvaliteedi tagamist
võimaldavad tehnoloogia ja teadusuuringud. Terviklik, majanduslikult otstarbekas ja nüüdisaegne vesiviljelus
on paljude rannikualade, aga ka maapiirkondade arengu seisukohalt väga tähtis.

Veeorganismide kasvatamisel on Euroopas pikk ja suursugune ajalugu, selle valdkonnaga on seotud väga
palju töökohti ja selle kohta on olemas laiaulatuslikud eriteadmised. Nende säilitamine ja kaitsmine tuleviku
tarbeks tekitab minu kui austerlase jaoks vesiviljeluse ja kalakasvatuse vallas suurt muret. Väga paljudes
liikmesriikides kehtivad vesiviljeluse ja kalakasvatuse suhtes juba ranged standardid ja keskkonnanõuded.
Oluline on kvaliteeti toetada ja seda asjakohaselt väärtustada. Palun teil lisada oma rakendusstrateegiasse ka
see teema.

Mario Pirillo (S&D). – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Minu nimi on Pirillo, kuid sageli hääldatakse
seda ikkagi valesti. Igal juhul aitäh, austatud juhataja. Tunnustan Guido Milanat suurepärase ja selge raporti
eest. Ta on kõikide liikmesriikide erinevate vajaduste ühendamisel teinud ära tubli töö.

Vesiviljelus on Euroopa jaoks tähtis sektor, mis hõlmab majandust, töökohti, tervislikku tootmist, head toitu
ja merekeskkonna kaitset. Kõnealuses raportis käsitletakse peamiselt rangete ja läbipaistvate tootekvaliteedi
ja jälgitavuse kriteeriumide, ökomärgise, söödakontrolli ning ka muude tingimuste kehtestamist.

Loodan, et komisjon esitab peagi ettepaneku määruse vastuvõtmise kohta, teeb kättesaadavaks vesiviljeluse
rajatiste arendamiseks vajalikud ELi vahendid ja lihtsustab samal ajal bürokraatlikke menetlusi.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Lugupeetud juhataja! Nagu juba mainiti, mõjutavad vesiviljelus ja
kalakasvatus loomulikult ka meid, austerlasi. Täna tahan siiski võtta sõna eelkõige bioloogilise mitmekesisuse
variraportööri ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liikmena.

Vesiviljeluse säästev areng on meile vajalik kahel põhjusel, mida on täna siin juba korduvalt nimetatud:
eeskätt soovime, et Euroopa kodanikud toituksid tervislikult, ja seetõttu vajame tervislikku toitu tervislikust
keskkonnast. Just vesiviljeluse säästev areng võib täita mõlemad tingimused.

Tahan veel kord paluda, et teadus- ja arendustegevusele pöörataks erilist tähelepanu. Samuti soovin, et selle
kohta kehtestataks asjakohane finantsraamistik, mis võimaldab meil tulevikus säästlikkuse tagada.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Lugupeetud juhataja! Kalavarud peaks vesiviljelusega päästetama – kui seda
saaks uskuda. Arvestades asjaolu, et sööt koosneb väga sageli eelnevalt püütud kaladest ja kalamaimud
kogutakse tihti looduslikest varudest, jääb tahes-tahtmata hoopis vastupidine mulje – selle tulemusena võib
looduslikele kalavarudele avaldatav surve veelgi suureneda. Kui lisada veel tõsiasi, et söödajäägid, väljaheited
ja kalakasvatuses kasutatavad antibiootikumid on väga suured veekogude saastajad, selgub, et vesiviljelus
saab olla tõeliselt keskkonnasäästlik alternatiiv vaid juhul, kui kehtivad selged nõuded.

Vesiviljelus ja kalakasvatus ei tohi tõrjuda kõrvale põliseid liike, samuti tuleb välistada olukord, kus
välisinvestorid teenivad suuri kasumeid, kuid vastava piirkonna kohalikud elanikud jäävad oma elatusallikast
ilma. Teadaolevalt on kogu maailmas tervelt 170 miljonit töökohta seotud kalatööstusega. Me peaksime
õppima Somaalia kogemusest. Sealne ülepüük on jätnud ulatuslike piirkondade kohalikud elanikud ilma
elatusallikata ja sundinud neid tegelema piraatlusega. See ei tohiks olla meie eesmärk.

Maria Damanaki, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tegemist oli tõepoolest asjaliku ja väga viljaka aruteluga,
mille käigus võttis sõna nii palju erinevate liikmesriikide esindajaid. Seega lubage mul jätkata kreeka keeles,
sest ma ei taha kinnitada arutelu Šoti-kesksust.
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komisjoni liige. (EL) Leian, et meil tuleb tõesti jõuda kokkuleppele – ja ma nõustun kõigiga, kes seda arvamust
toetasid – selles, et me peame vesiviljeluse heaks rohkem ära tegema. Meil tuleb rohkem ära teha sellepärast,
et praegusel ajal, mil nõudlus kalatoodete järele on kasvanud ja samal ajal on suurenenud ka import, ning
meie meredel toimub ülepüük, peame vesiviljeluse kohta võtma kindla seisukoha.

Mõistagi peame silmas vesiviljelust, mille käigus austatakse säästlikkust ja koheldakse loomi nõuetekohaselt.
Nii et minu idee ja kavatsus on suurema osa kõnelejatega nõustudes luua ühise kalanduspoliitika reformi
raames vesiviljelusfond.

Siiski mõtlen selle all fondi, mis näeb ette üldraamistiku. Olen päri kõigi nendega, kes ütlesid, et meil on vaja
lihtsat regulatsiooni, mitte rasket koormat koos üksikasjalike aruannetega, mis pigem aeglustab ja takistab
vesiviljeluse arengut. Pean silmas ühtset üldraamistikku. Kavatsen järgida Guido Milana raportis võetud
suunda, et võimaluse korral oleks meil vähemalt minu pädevusvaldkonnas olemas ühtne vesiviljeluse raamistik
koos oma eelarveliste vahenditega. Need on minu kaks põhilist soovi.

Kuid ma ei saa täita teiste peadirektoraatide ülesandeid, nagu ei saa ka teised peadirektoraadid täita muid
küsimusi reguleerivaid õigusakte. Eraldi eelarvereaga aidatakse peamiselt rahastada teadusuuringuid nii
bioloogilise mitmekesisuse ja uute liikide juurutamise kui ka jätkusuutlikkuse säilitamise vallas, et vesiviljelus
vastaks tõesti keskkonnanõuetele. Selles suunas on astutud mitu sammu.

Lõpetuseks, mis puudutab märgistamist, ökomärgist ja sertifitseerimist, siis püüame arvestada juba toimuvaga.
Me lihtsalt kehtestame teatud tingimused, mille järgimisel muutuvad mitmes riigis juba kasutusel olevad
märgid ja ökomärgised ühenduse õigustikule vastavaks. Üldiselt tahan teile kinnitada, et me võtame arvesse
seda, mida liikmesriigid ja piirkonnad on kõnealuses sektoris juba teinud. Me ei kavatse neisse küsimustesse
sekkuda.

Mis puudutab üleskutset võtta vastu üleeuroopaline kava röövlindude, eelkõige kormoranide probleemi
lahendamiseks, siis ma saan aru, et meie tegevus selles valdkonnas peaks olema paremini kooskõlastatud,
aga meil on praegu raske vastavat ettepanekut teha. Pean teile ütlema, et liikmesriikide vahel on suuri
erimeelsusi selles, kuidas kõnealust probleemi lahendada ja meil tuleb selle kallal töötamist jätkata.

ISTUNGI JUHATAJA: ALEJO VIDAL-QUADRAS
asepresident

Guido Milana, raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Aitäh teile arutelu ja heade märkuste
eest kõnealuse dokumendi kohta, mis on mõnel viimasel kuul leidnud suurt poolehoidu.

Austatud volinik, teie ees on ajalooline võimalus. 2001. aastal arutas Euroopa Parlament sama teemat ja
avaldas teatise, kuid järelmeetmeid ei järgnenud. Nüüd aga arvan, et aeg on küps. Alates 2001. aastast on
maailma vesiviljelustoodang kasvanud 6% võrra, samas kui Euroopas on toodangu maht kasvanud vaevu
0,8% võrra. Säärane laialdane üksmeel – mille tulemuseks on siin parlamendis umbes tunni aja pärast
usutavasti saavutatav poolthäälte enamus – annab teile suurepärase võimaluse meie tööd tulemuslikult ära
kasutada. Lisaks on ka nõukogu teid samas suunas tagant õhutanud, toetades täielikult Euroopa Parlamendi
seisukohta.

Seega leian, et sellest olukorrast tuleb kahel moel igati kasu lõigata. Oleksin tahtnud Struan Stevensonile,
kes siin enam ei viibi, öelda järgmist: kindlasti ei tähenda õigusaktide piiramine ja lihtsustamine ettevõtjatele
ja tarbijatele antavate tagatiste vähendamist. Sageli võib see tähendada hoopis nii tarbijatele kui ka tootjatele
antavate tagatiste selgemaks muutmist. Seetõttu tuleb meil selle poole püüelda.

Vaid ühes küsimuses ei ole ma täielikult sama meelt. Mulle tundub, et te suhtute liiga alistunult
peadirektoraatide pädevust käsitleva Euroopa raamistikuga seotud katsumustesse. Austatud volinik, ärge
kartke neid katsumusi. Ärge kartke, sest õigusaktide lihtsustamine liikmesriikide ja Euroopa kodanike huvides
aitab vaid kaasa Euroopa tugevamale lõimimisele. Kui mulle miski üldse selge on, siis see konkreetne sõnum,
mille Euroopa Parlament teile täna edastab: peadirektoraatide volitusi ei tohiks alati piiratuna näha. On
olemas keegi, kes neid volitusi määrab, ja seega palun teil ka temale mõelda. See ei tähenda
keskkonnaküsimuste eest vastutava asutuse ülesannete või rolli vähendamist. See ei tähenda tarbijakaitsealast
järelevalvet tegeva asutuse pädevuse piiramist. See tähendab Euroopat, kus need ülesanded on omavahel
täielikult seotud. See ongi põhimõtteliselt ühtse määruse ainus eesmärk: lihtsustada õigusakte, et muuta
need ettevõtjate jaoks arusaadavamaks ja otstarbekamaks.
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Teen veel viimase märkuse. Pärast tänahommikust sõnavõttu on mul tahtmine minna Šotimaale puhkama
ja võib-olla ma kaalungi seda, aga ka Kreeka vastu ei oleks mul midagi, kui mul õnnestuks seal muuta teie
meelt mõnes viimases punktis, kus meil on veel lahkarvamusi.

Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub täna kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Petru Constantin Luhan (PPE), kirjalikult. – (RO) Tugev vesiviljelussektor võib edendada liikmesriikide
rannikualade, samuti kõrvaliste ja maapiirkondade arengut. Samal ajal võib see aidata kaasa kohaliku tootmise
arendamisele. Kohalik tootmine jääb hetkel tarbimisele tuntavalt alla, mistõttu on vaja vedada kolmandatest
riikidest sisse tohutu hulgal kaupa, et rahuldada pidevalt suurenevat nõudlust. Leian, et meil tuleb toetada
selles vallas tehtavaid teadus- ja arendusalaseid jõupingutusi ning eraldada asjakohaseid vahendeid
vesiviljelusprojektidele, et jätkata jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise tegevuse edendamiseks vajaliku
teadmistepagasi kogumist.

Lisaks tuleb erilist tähelepanu pöörata kõnealusesse sektorisse investeerimisele ja selles tegutsevate ettevõtjate
toetamisele. Nii saame majandustegevust ja tööhõivet edukalt soodustada ning järgida samal ajal häid
keskkonnatavasid.

5. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm (arutelu)

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on kalanduskomisjoni nimel Raül Romeva i Rueda esitatud raport
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni
(Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003 (KOM
(2009)0406 – C7-0142/2009 – 2009/0116(COD)) (A7-0119/2010).

Raül Romeva i Rueda, raportöör. – (ES) Usun, et praegu teavad juba kõik – see ei ole enam saladus –, et selle
kala väärtus on ülimalt suur, eriti mõnedel turgudel, näiteks Aasias. Tegelikult hinnatakse teda nii kõrgelt,
et mõningad käitajad on koguni kasutanud ja kasutavad jätkuvalt pettust.

Igal aastal võtab Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT) vastu järjest keerulisemaid ja
piiravamaid haldusmeetmeid: taastamise kavad, dokumenteerimissüsteemid, kalapüügilaevade suuruse
suhtes kehtestatud piirangud, ning igal aastal tunnustab Euroopa Komisjon ICCATi edukat tegevust, sest
lõpuks on organisatsioon astunud vajalikke samme hariliku tuuni ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata
püügi vähendamiseks ning olukord on saadud kontrolli alla.

Aeg aga möödub ning meetmeid, mis peaksid tagama hariliku tuuni kaitse või vähemasti tema taastumise,
ei võeta või need võetakse liiga hilja ja on ebapiisavad.

Seinerite kalapüügihooaja enneaegne lõpetamine mõned päevad tagasi ELi kvootide peaaegu täieliku
ärakasutamise tõttu näitab, et Euroopas on ikka veel probleem ülevõimsusega, mis ohustab märgatavalt liigi
säilimist.

Varud ei näita vajalikke märke taastumisest keskpika aja jooksul. Tegelikult kajastavad need märgid pigem
vastupidist. On üldteada, et hariliku tuuni mõlema piirkonna varud on otsakorral. Varude kudekarja biomassi
on vähendatud vähem kui 15%ni püüdmata biomassist. See asjaolu, kala eest makstavad väga kõrged hinnad
(olenemata sellest, kas kala on püütud seaduslikult või mitte) ning kalapüügi ja kauplemise kontrollimisel
esinevad ilmselged raskused tähendavad, et ICCATi viimase 20 aasta jõupingutusi võib parimal juhul nimetada
ebapiisavaks.

Me vajame nüüd julgeid otsuseid, millest mõned on väga äärmuslikud ning kahtlemata ebameeldivad. Ometi
on hädavajalik, et meil oleks olemas mingi tulevikupilt. Rohkem kui kunagi varem tuleb kohaldada
ettevaatuspõhimõtet, mida selle kala varude majandamisel veel tehtud ei ole.

Täna hääletusele pandav raport on veel üks meede, mis on vaidlematult oluline ja vajalik, kuid siiski ebapiisav.
Selle uue õigusaktiga, mille kohta mul õnnestus enda heameeleks saavutada mitmesuguste institutsioonide
nõusolek, tahetakse võidelda hariliku tuuni ebaseadusliku püügi vastu ja parandada varude järelevalvet.
Süsteemi kohaselt peab nõutav dokumentatsioon olema hariliku tuuni partiiga kaasas kõikides etappides
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alates selle püügist, sealhulgas lossimisel, ümberlaadimisel, sumpadesse paigutamisel, väljapüügil, importimisel,
eksportimisel ja reeksportimisel.

Dokumendi peavad igas etapis kinnitama pädeva liikmesriigi – lipuliikmesriigi, mõrra asukoha või sumba
asukoha liikmesriigi – asutused ning see sisaldab suurt hulka teavet: püügiandmeid, teavet müüja või eksportija
kohta, ümberlaadimist, kalakasvatust ja väljapüüki käsitlevat teavet ning viimaks ka kaubanduslikku teavet.

Pärast paljude inimeste – sealhulgas minu – nördimust selle pärast, et ohustatud looduslike looma- ja
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste viimasel kohtumisel ei kantud
harilikku tuuni ohustatud liikide hulka, on tegutsemiskord nüüd ICCATi käes. Novembris on meil Pariisis
uuesti võimalus näha, kui kriitiline olukord on, ning esmajoones oletada, et viivitusteks, õiguslikeks
hookuspookusteks ega petlikult optimistlikeks aruteludeks ei ole enam aega. Pariisis näeme, kas
konventsiooniosalised – kelle hulka kuulub ka Euroopa Liit – võtavad teaduslikke soovitusi tõepoolest rangelt
ja täpselt arvesse.

Volinik Damanaki, ma olen teadlik teie isiklikust pühendumisest ning me toetame teie vaatenurka täielikult.
See on ainus võimalus, kuidas liikuda selle probleemi lahendamisega tõeliselt ja tõsiseltvõetavalt edasi, muidu
on meil hiljem üks palju äärmuslikum ja raskem võimalus – panna see küsimus uuesti CITESi osaliste
kohtumise päevakorda.

Järgmine kohtumine toimub 2013. aastal. Me ei tohi unustada, et novembris ei õnnestunud meil ICCATis
vajalikku lahendust ega kompromissi saavutada. CITES on ja peabki olema veel üks uks, millele koputada,
kui aeg on küps.

Juan Carlos Martín Fragueiro, nõukogu eesistuja. – (ES) Lugupeetud juhataja! Soovin kõigepealt rõhutada,
et eesistujariik Hispaania peab selle määruse vastuvõtmise ettepaneku esitamist siin parlamendi täiskogus
teie ametliku nõusoleku saamiseks väga oluliseks. Sellel on kaks põhjust, millest ma räägin kohe lähemalt.

Kõigepealt hõlmab see nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni püügi dokumenteerimise
programm ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1984/2003, Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni
(ICCAT) soovitusi 07-10 ja 08-12, millega kehtestatakse hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programm,
ja eeskätt ICCATi soovitust 09-11, mis võeti vastu eelmise aasta novembris Refices toimunud viimasel
kohtumisel ja mis on kehtinud alates 1. juunist.

Kõikides nendes soovitustes peetakse püügi dokumenteerimist olulisimaks ja hädavajalikuks elemendiks,
mis aitab hariliku tuuni püüki korrektselt identifitseerida ja täielikult kontrollida. Sellega tagatakse püügi
jälgitavus ja see, et tarbitav tuun pärineb kontrollitud püügist, mis on toimunud nimetatud liigi jaoks vastu
võetud taastamiskavas kehtestatud meetmete kohaselt ja oludes, millega tagatakse tema püsimajäämine.

Niisugune kontrollisüsteem tähendab tegelikkuses seda, et hariliku tuuni partiiga peab olema kogu ahela
igas etapis kaasas püügidokument, mille on nõuetekohaselt kinnitanud tuuni püüdnud laeva lipuliikmesriigi
asutus, olenemata püügimeetodist, või mõrra või kasvanduse asukoha liikmesriigi asutus. See uus ettepanek
täiendab õigusakti ka selle poolest, et selles võetakse arvesse kogu tegevust, mis on seotud hariliku tuuni
püügi ja nuumamisega. Seega hõlmatakse ettepanekuga kõiki võimalikke variante ja olukordi, et hoida ära
lüngad, mille abil saaks vastutustundetu käitumisega kontrollist mööda hiilida ning ohustada meie tehtavaid
püüdlusi hariliku tuuni varude taastamise nimel.

Püügidokumentide abil saab seega jälgida kogu hariliku tuuni müüki alates selle püügist kuni serveerimiseni.
Dokumendid annavad kindlustunde, et tuun on püütud lipuliikmesriigi asutuse kontrolli all ja nende juhitud
püügi raames. Seepärast on dokumenteerimine hariliku tuuni püügi kontrollimiseks ning ebaseadusliku ja
reguleerimata püügi vastu võitlemiseks ülimalt oluline vahend.

Soovin veel öelda, et hariliku tuuni püügi jälgitavuse parandamine avaldab selget mõju ka varude teaduslikule
hindamisele, sest meil on siis nende kohta olemas täpsem teave, tänu millele saab varude seisukorda
teaduslikult kindlamalt ja usaldusväärsemalt hinnata.

Peale selle, et eesistujariik Hispaania peab hariliku tuuni püügi kontrollimise vahendite parandamist käsitlevat
määrust oluliseks, on ta rahul ka sellega, et selles määruses õnnestus jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.
See näitab mõlema institutsiooni – nõukogu ja parlamendi – huvi ja tahet minna selle kalandust käsitleva
õigusakti ettepanekuga edasi võimalikult kiiresti. Kui ettepanek võetakse vastu täiskogus, mis peaks ajakava
kohaselt toimuma täna, on see võimalik lõplikult vastu võtta 29. juunil Luksemburgis kalandusnõukogus.
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Soovin tänada teid kõiki väärtusliku abi eest selle dokumendi lõplikul valmimisel ning loodan, et sellest saab
eeskuju, mida järgida tulevaste ettepanekute puhul, mis võetakse vastu Lissaboni lepingust tuleneva
seadusandliku tavamenetluse raames.

Maria Damanaki, komisjoni liige. − Lugupeetud juhataja! Lubage mul kõigepealt tänada raportöör
Raül Romeva i Ruedat tema töö eest selle raportiga. Mul on hea meel näha, kui tugevalt kalanduskomisjon
seda tähtsat ettepanekut toetab. ICCATi hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programmi rakendamine
on tõepoolest olulisim vahend ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ennetamiseks,
ärahoidmiseks ja kaotamiseks. Mul on hea meel, et selle raportiga toetatakse eeskätt kõiki viise, kuidas
rakendatakse tegelikkuses püügidokumenti, mis peab hariliku tuuni toodetega olema kaasas alates püügist
kuni mingi kauplemiskanalini. Järgides teistes piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides
kehtivaid tavasid ja tollieeskirju, on see püügi dokumenteerimise programm tõhus üksnes siis, kui seda
kohaldatakse kõikidele hariliku tuuni toodetele, sealhulgas töödeldud ja kalakasvanduse toodetele. Sellega
tagatakse lossitud, kalakasvanduses kasvatatud, riigisiseselt kaubeldud, imporditud või Euroopa Liidust
eksporditud hariliku tuuni toodete kontrollimise jälgitavus.

Soovin teid teavitada ka sellest, et komisjon nõustub peaaegu kõikide esitatud muudatusettepanekutega,
millest enamikuni jõuti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusel.
Ma tahaksin veel kord tänada Raül Romeva i Ruedat raporti eest ja kalanduskomisjoni sellele väga tähtsale
teemale pühendatud aja eest. See raport täidab märkimisväärset osa hariliku tuuni tõeliselt tõhusas
jälgimissüsteemis ja tulemuslikus võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata püügi vastu.

Carmen Fraga Estévez, fraktsiooni PPE nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja! Soovin kõigepealt kiita raportööri
tema töö eest ja selle eest, et meil kõigil oli temaga lihtne töötada ja jõuda hea raportini. Me peaksime olema
rahul, sest esimest korda võtame me kalandust käsitleva raporti vastu seadusandliku tavamenetluse raames,
esimesel lugemisel ning kõigi kolme institutsiooni üksmeeles.

Parlamendi muudatusettepanekute eesmärk oli mõistagi kaasata uued soovitused, mis esitati Rahvusvahelise
Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) kohtumisel 2009. aastal, sest komisjoni ettepanek hõlmas
üksnes 2008. aasta soovitusi. Lisaks taheti nendega selgitada ja täpsustada mõningaid määratlusi ja tehnilisi
üksikasju, et kõikide hariliku tuuni püügiga seotud ettevõtjate ja liikmesriikide kohustused oleksid täiesti
selged.

Eesmärgiks seati võimalus teha kindlaks kogu ELi turgudele tuleva hariliku tuuni päritolu. Kui seda ei ole
võimalik tõendada, siis asjaomase kala müük keelatakse.

Nagu raportöör oma raportis esile toob, saavutasime seetõttu kõige põhjalikuma dokumenteerimisprogrammi,
mis on kunagi ühegi liigi jaoks koostatud. See tähendab, et me võime kogu veendumusega teatada, et hariliku
tuuni varusid majandav rahvusvaheline organisatsioon on täiesti võimeline jälgima tuuni varude seisukorda
ning reageerima nende võrgustike tegevusele, kes püüavad ebaseaduslikult liike, millega kauplemine on
kaugemalt keeruline kui mis tahes teise liigi puhul.

Kriitikale vaatamata on enam kui kaheldav, et ilma ICCATi teadmiste ja kogemusteta suudaks mõni
organisatsioon võtta samasuguse teabe põhjal samalaadseid meetmeid nii kiiresti.

Seetõttu oleme veendunud, et selle määruse jõustumine ei aita mitte ainult liiki taastada ja võidelda selle
ebaseadusliku püügi vastu, vaid taassaavutada ka minimaalse mõistuspärasuse ja objektiivsuse avalikkuses,
eriti mõningates vabaühendustes.

Nagu raportöör ütles, on nüüd ICCATi kord tegutseda, ning ma soovin lisada, et see kohustus poleks kunagi
pidanud kellelegi teisele üle minemagi. Ütlen seda meie fraktsiooni nimel.

Antolín Sánchez Presedo, fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja! Tegemist on ajaloolise aruteluga.
Esimest korda kasutab parlament kalanduse valdkonnas oma seadusandliku tavamenetluse õigust, mis on
sätestatud Lissaboni lepingus. See on iseäranis tähtis meie hulgast nende jaoks, kes elavad kalandusega
tegelevas kogukonnas, nagu minagi, ning nende jaoks, kes peavad oluliseks asjaolu, et see leiab aset Hispaania
eesistumisperioodi ajal.

Avalikkuse otseste esindajate täielik osalemine õigusloomeprotsessis tugevdab liidu demokraatiat, suurendab
nii Euroopa kui ka tema kalanduspoliitika õiguspärasust ning parandab nende kvaliteeti ja tõhusust. See
õigusloomeprotsess puudutab harilikku tuuni – liiki, mille bioloogiline olukord valmistab muret, sest liik
on väljasuremisohus ning väärib seetõttu käsitlust eelisjärjekorras.
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Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon on piirkondlik organisatsioon, kes vastutab kalapüügi
korraldamise eest. Meetmed, mida ta varude olukorda käsitlevate teaduslike aruannete põhjal võtab, peaksid
aitama tuuni varusid taastada ja kaitsta. Täna vastu võetavad sätted hõlmavad organisatsiooni soovitusi
püügi dokumenteerimise kohta. Need täidavad olulist osa varude kaitsmisel ja majandamisel ning nimetatud
tegevuse tulemuslikkuse kindlustamisel.

Jälgitavuse tagamine alates püügist kuni kauplemise viimase etapini on hädavajalik, et võidelda ebaseadusliku
püügi ja müügi vastu ning edendada seeläbi säästvat kalapüüki ja vastutustundlikku kaubandust. Kõnealuste
meetmete kohaldamine annab Euroopa Liidule võimaluse asju paremini ja rangemalt kontrollida.
Rahvusvahelised kohustused on lisatud täpselt, ilma igasuguste muudatusteta, mis võiksid neid moonutada.

Et edaspidi oleks võimalik teha muudatusi sujuvalt, on kasutatud ka Lissaboni lepinguga antud uut võimalust
delegeerida komisjonile õigus rakendada uusi kaitsemeetmeid. Seepärast olen ma raportiga rahul.

Ma avaldan kiitust raportöör Romevale ja teistele parlamendiliikmetele, kellega ma koos täna hääletusele
tuleva teksti allkirjastasin.

Izaskun Bilbao Barandica, fraktsiooni ALDE nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja! Ma soovin tänada raportööre,
teisi fraktsioone, nõukogu ja komisjoni esimesel lugemisel saavutatud kokkuleppe eest.

Selle määrusega, mida mitmesuguste fraktsioonide esitatud muudatusettepanekutega täiendati, võetakse ELi
õigusaktidesse üle kõik Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni soovitused.

See hõlmab rangema loasüsteemi kehtestamist, nii et me saame parandada hariliku tuuni püügi järelevalvet,
kaotada ebaseadusliku kalapüügi ning parandada järelevalve jaoks väga vajalike andmete kvaliteeti ja
kasutusvõimalusi.

Sellega tahetakse kontrollida toodete järelevalvet alates kala püügist kuni müügini, teisisõnu tema jälgitavust.
Võttes arvesse liigi taastamise kava ning praegust olukorda, on seda meedet vaja selleks, et kaitsta harilikku
tuuni paremini.

Lõpetuseks soovin rõhutada, et see on alates Lissaboni lepingu jõustumisest esimene kord, mil parlament
kasutab oma otsusetegemise õigust. Kui pidada silmas halbu kogemusi, mis me seoses muude küsimustega
oleme saanud, siis loodan, et see ei jää viimaseks korraks.

Jean-Paul Besset, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Ma nõustun oma kolleegi ja sõbra
Raül Romeva i Rueda koostatud raporti sisu ja järeldustega ning väljendan heameelt ühise töö üle, mida selle
raporti nimel tehti. Raport tugineb tegelikkusele, millest ei saa enam mööda vaadata. Harilik tuun kui liik
on väljasuremisohus ning paljud kalurid, tähtis majandussektor ja inimeste jaoks oluline toiduallikas on
seega samuti ohus.

Ma soovin rõhutada selle olukorra tegelikku tähendust ja seda vapustust, mida see põhjustab meie praeguse
eluga võrreldes. See on ju tõepoolest vapustus. Esimest korda on selgelt suures ohus tähtis tarbijatoode, mida
kõik teavad, mis on müügil poelettidel ja mida me kõik tarbime. See on selge märk ajastu muutumise kohta.
Hariliku tuuni kaitse vajadus kujutab endast praegu keskkonna kaalukat eelhoiatust, mille tähelepanuväärsus
ei piirdu kaugeltki üksnes hariliku tuuni küsimusega.

Kalavarusid varitsev oht ja nende hädavajalik kaitse tähistavad nüüd inimkonna üleminekut nappide varude
– kala-, toidu- ja energiavarude – ajastule. Märksõnadeks ei ole enam raiskamine, ületootmine ega ületarbimine,
vaid säästmine, jagamine ja ettevaatlikkus.

Marek Józef Gróbarczyk, fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Lugupeetud juhataja! Ma soovin tänada väga raportööri
selle raporti eest. Tegu on ülimalt olulise raportiga, sest püügi korrektne dokumenteerimine on teaduslike
uuringute aluseks. Küsimus seisnebki peamiselt teaduslikes uuringutes, sest nende abil määratakse kindlaks
varude olukord ja viiakse ellu ühist kalanduspoliitikat. Õigete uuringuteta puudub alus, mille põhjal ühist
kalanduspoliitikat nõuetekohaselt ellu viia.

Ma soovin siinjuures mainida ka teisi liike. Vaid mõned aastad tagasi oli Läänemeres turska väga vähe. Täna
selgus, et komisjon paneb hääletusele tema ülemmäära suurendamise. Kas see tähendab, et meie programmid
on väga head või et teaduslikud uuringud ei ole kõige paremal tasemel? Mul on siiras palve, et vahendeid
suurendataks, et tehtaks rohkem jõupingutusi teaduslike uuringute võimaluste avardamise nimel ja et neid
uuringuid viidaks kõikides vetes läbi ühtemoodi.
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Willy Meyer, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja! Ka mina soovin meie fraktsiooni nimel
teistega ühineda, avaldada kiitust Raül Romevale ja tänada teda raporti eest, milles rõhutatakse tõepoolest
vajadust kaitsta tuuni. Kui ma ei eksi, siis on hariliku tuuni varudest järel vaid 15%.

Parlament on teinud palju aastaid tööd selle nimel, et hoida ära hariliku tuuni kadumine ja minu arvates on
see sümboolne. Kas pole nii? See sümboliseerib paljuski seda, mis toimub Euroopa Liidus ja mis toimub meie
kõigi kui eurooplastega.

Mis juhtub, kui turgu ei reguleerita? Kui turgu ei reguleerita, käitutakse hoolimatult töökohtade, liikide ja
keskkonna suhtes. Selline on põhimõte ja selle tagajärgede tõttu peame kahjuks meie kannatama. Selle
tagajärgede tõttu kannatavad töötajad, liigid ja kliimamuutuste kaudu ka kogu planeet. Kui turgu ei reguleerita,
ei lõpe selle täitmatus ilmselgelt enne, kui varud on ära kasutatud.

Just sellepärast on see komisjoni ja nõukogu koostöös valminud raport nii oluline. Mis on selle eesmärk?
Sellega tahetakse lõpetada alatiseks tööstuslikud, röövellikud püügimeetodid, mille raames ei võeta arvesse
vajadust säilitada ja kaitsta keskkonda ja selles elavaid liike. See ei ole õiglane, et süütud peavad kannatama
süüdlaste pattude pärast.

Raül Romeva teab juba minu seisukohta seoses vajadusega mitte seada karistusi mõrrapüügi eest. Tean, et
mõrrapüük on igivana püügimeetod, mis ei ole kunagi tuuni ohustanud, ning sellega on Raül Romeva ka
nõus. Seepärast tuleb Euroopa Liidul novembris Pariisis võtta tõsiselt kõiki tehnilisi aruandeid ja soovitusi,
mis käsitlevad püügi dokumenteerimist ja jälgitavust, et me saaksime üheskoos sobitada oma töö keskkonna
vajadustega. See põhimõte peaks kuuluma ka ELi väärtuste hulka.

Anna Rosbach, fraktsiooni EFD nimel. – (DA) Austatud juhataja! Asjaolu, et harilikku tuuni ei kantud CITESi
I lisasse, muudab selle ettepaneku eriti oluliseks. Mõistagi ei ole see raport võluravim, vaid selle liigi päästmiseks
vajalik vahend. Varude suurus meie meredes on täpselt teadmata, kuid kahjuks on see tunduvalt väiksem,
kui me eeldasime, lähtudes sellest, et suši söömine on moodne. Seega võltsitakse püügitõendeid ning
ebaseaduslikult püütud kala müüakse kui seaduslikku. Kui me soovime ka tulevikus tuunikala süüa, tuleb
meil püügikontrolli tugevdada. Mul on aga kahtlusi nõukogu poolt äsja väljapakutud meetodi suhtes, sest
tuuni püütakse väiksemate paatidega, mida mitte mingisugune kontroll ei ohusta.

Tegelikult vajame me eeskirju selle kohta, kui väikesi kalu võib püüda. Noorkalade või maimude püüdmine
ei ole hea. Kaalupiiranguks on 6,4 kg ning see võeti vastu 1974. aastal. Kui mingi parv ei jõua paljunemise
etappi, sureb liik välja. Samuti on halb püüda tuuni kudemisperioodi ajal, sest sel juhul ei jää tulevikuks
mõistagi ühtegi kala. 2–2,5 m pikkuste ja 350 kg kaaluvate täiskasvanud tuunide päästmiseks ei piisa üksnes
selle raporti vastuvõtmisest. Vastutustundlike tarbijatena peaksime vaatama, kas kala, mida me ostame ja
suši sees sööme, kuulub ohustatud liigi hulka või mitte. Seda ei ole ilmselgelt võimalik praegu seadustega
paika panna, vaid me peame julgustama kõiki käituma valvsate tarbijatena.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Soovin kõigepealt tänada raportööri tema töö eest selle raportiga,
mis on ülimalt erapooletu ja üksikasjalik, kuid siiski mitte liiga paljusõnaline. Samuti tahaksin kutsuda
kolleege üles andma oma toetus sellele raportile ja toetama komisjoni sätet, mille kohaselt kinnitataks hariliku
tuuni püügidokument hiljemalt asjaomase operatsiooni – ümberlaadimise, lossimise, sumpadesse paigutamise,
väljapüügi – lõpuks. Sellega kiirendataks kinnitamisprotsessi ning kontrollitaks nimetatud operatsioone
rangemalt.

Kahjuks ei saa ma öelda, et püügidokumenti käsitlevate muudatuste kehtestamisega on meie hädad lõppenud.
1992. aastal võttis ICCAT vastu soovituse hariliku tuuniga kauplemise järelevalve kohta, kuid kahjuks osutus
see ebatõhusaks vahendiks. 2007. aastal kiitis Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT)
heaks hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programmi, mis on põhjalikum ja näitab küll edasiminekut,
kuid mis ei paku tõelist lahendust, sest kui vaadata tegelikke olusid, siis on aeg taas ICCATist ette jõudnud.

Sellepärast olengi seisukohal, et komisjoni pooldatav mõte kanda harilik tuun CITESi I lisasse, mida CITESi
teemalisel konverentsil 2010. aasta märtsis ei tehtud, peaks tulevikus olema ELi ametlik seisukoht, sest see
on ainus kindel võimalus hoida ära selle meres elava kalaliigi väljasuremine.

Alain Cadec (PPE). - (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Ma ei kahtlegi, et peatselt
heaks kiidetava raportiga võtame üle uued kaitsemeetmed, mille Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse
Komisjon (ICCAT) eelmise aasta novembris Recifes heaks kiitis.
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Loomulikult olen ma raporti sisuga rahul ning avaldan kolleeg Romeva i Ruedale kiitust töö eest, mis ta on
selles vallas teinud. Nagu ta meile äsja ütles, kehtestatakse uute suunistega eeskirjad ELis püütud, lossitud,
ümberlaaditud, mahalaaditud ja sealt välja viidud hariliku tuuni jälgitavuse kohta.

Raportis nähakse samuti ette eeskirjad püügidokumentides sisalduva teabe asjakohasuse kontrollimise ja
dokumentide kinnitamise kohta ning tuuakse püügidokumentide ülimalt selged näidised. Need eeskirjad on
väga üksikasjalikud ja ranged ega jäta palju ruumi vaidlusteks. Minu arvates on see suur edusamm. Ma arvan,
et niisuguste kohustuste kehtestamisega peaksime saavutama vajaliku läbipaistvuse komisjoni tegevuse
suhtes, mis puudutab kalapüüki ja millest on jäänud viimasel ajal vajaka.

Peale selle – seda küll juba öeldi, kuid ma kordan siiski üle – on see alates Lissaboni lepingu ratifitseerimisest
esimene raport, mida käsitleti kalanduskomisjonis seadusandliku tavamenetluse raames. See on meie,
kalanduskomisjoni liikmete jaoks ilmselgelt tähendusrikas hetk, eriti kui raport võetakse vastu esimesel
lugemisel, mida me kõik loodame ja mille suhtes minul küll kahtlusi ei ole.

Proua volinik, see sõnavõtt annab mulle võimaluse tuua esile hiljuti Vahemerel aset leidnud sündmused.
Hariliku tuuni püügi äkiline ja sundkorras lõpetamine Euroopa selles osas oli meelevaldne otsus. Komisjon
tunnistas siiski lõpuks, et Prantsuse laevad oleksid võinud püüda veel 171 tonni kala.

Asjaolu, et komisjon otsustas anda need väljapüüdmata kalapartiid väikesemahulise kalapüügiga tegelevatele
rannakaluritele, pakub küll lepitust, kuid minu arvates ei ole see kaugeltki rahuldav vastus tuuniseineritele,
mis – lubage mul kõigile meelde tuletada – annavad tööd väga paljudele kaluritele, isegi kui tänu sellele
otsusele on teoreetiliselt võimalik püüda siiski nii palju kala, kui Recifes sõlmitud ICCATi kokkulepetega
ette nähti.

Soovin juhtida tähelepanu sellele, et viimasel kohtumisel võttis ICCAT vastu olulise ja julge otsuse – neid
põhimõtteid on kajastatud ka kolleeg Romeva i Rueda raportis – vähendada Atlandi ookeanis ja Vahemeres
hariliku tuuni püüki 40% varude kaitsmise eesmärgil, mida me kõik ilmselgelt soovime. Avaliku arvamuse
jagamine varusid pooldavaks ja varudevastaseks oleks liiga lihtne.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangus on nüüd aga öeldud, et see liik ei ole ohus. Omalt
poolt ootan huviga oktoobris või novembris avaldatava uuringu tulemusi, et saada selgemat pilti varude
olukorrast ja kujundada välja täpne seisukoht. Selle uuringu tulemustest sõltuvalt saab ICCAT esitada meetmed
kõnealuse liigi varude majandamise ja kaitsmise kohta ning ma nõuan, et neid meetmeid järgitaks, olgu nad
siis millised tahes.

Catherine Trautmann (S&D). - (FR) Lugupeetud juhataja! Lubage mul avaldada kiitust kolleeg
Romeva i Ruedale, kellel õnnestus raportisse kaasata tehnilised sätted, mis – nagu juba öeldi – tulenevad
otseselt Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) Recife-kohtumisel kokkulepitust, kuid
kes jättis siiski alles võimaluse lisada õigusakti ka uusi eeskirju, mis võidakse kehtestada tulevaste läbirääkimiste
käigus.

Raport sisaldab ka elemente, mis aitavad meil võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi
vastu, ning selles pakutakse välja varude reguleerimist käsitlevad suunised. Ma toetan kindlalt seda raportit.

Meie hääletus toimub üsna pingelisel ajal, kui arvestada Euroopa Komisjoni eelmise nädala otsust lõpetada
ennetähtaegselt seinerite hariliku tuuni püük. Ehkki näib, et selles küsimuses jõuti ühisele seisukohale – selle
eest soovin ma avaldada tunnustust volinik Damanakile, sest ta saavutas Prantsusmaaga kokkuleppe, mille
tulemusel anti täiendavad kvoodid väikesemahulise kalapüügiga tegelevatele rannakaluritele –, on siiski
mõningaid küsitavusi seinerite olukorra suhtes.

Kaluritele kehtestatud piirangud on väga ranged ning niisuguse ebakindla seisu tekkimist tuleb meil vältida,
sest meie kalurid tahavad, et nende mänguruum oleks stabiilne ja võrdne. Ühise kalanduspoliitika reformi
käsitlevates läbirääkimistes taotleme me just prognoositavuse eesmärki. Prognoositavus ja säästlikkus peavad
käima käsikäes, eriti mis puudutab nii varude ja sektori kauge tuleviku kui ka kalurite lühiajalise tegevuse ja
sissetuleku tagamiseks vajalikke otsuseid, et kalandusvaldkond oleks sektor, kus võetakse arvesse mere
elusressursse.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – (NL) Lugupeetud juhataja! Ma tahaksin tänada Raül Romeva i Ruedat
suurepärase raporti eest. Tegemist on tähtsa raportiga. Meil on hollandi keeles ütlus, mida võiks tõlkida
väljendiga „teadmised mõõtmise kaudu” ja mis tähendab, et täpsed andmed on edasiste otsuste aluseks. Ärge
aga laske poliitilisel retoorikal ennast eksitada. Me oleme kaua aega teadnud, mida tuleb teha. Me peame
peatama ajutiselt hariliku tuuni püügi
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Ma viibisin isiklikult märtsis ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise
konventsiooni (CITESi) osaliste läbikukkunud kohtumisel, kus eri leerideks jagunenud Euroopa Liit ei suutnud
mitte mingil viisil lõpptulemust mõjutada. Jaapani juhtimisel otsustas rahvusvaheline kogukond hariliku
tuuni püügi keeldu mitte kehtestada. Põhjenduseks toodi, et selle otsustamise vahendiks ei ole mitte CITES,
vaid Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (ICCAT). Meil on nüüd novembris Pariisis võimalus
lisada see ICCATi päevakorda.

Minu küsimus Euroopa Komisjonile on järgmine. Kas Euroopa on valmis – nagu mina oleksin – saavutama
ICCATis ajutise kalapüügikeelu ja nullkvoodid? Kas komisjon on lisaks valmis võtma selle otsuse vastu väga
kiiresti? Niimoodi saaksime vältida CITESiga puhul tehtud viga, mille puhul me võtsime otsuse vastu alles
viimasel minutil ega olnud võimelised enam ülejäänud maailma oma seisukoha õigsuses veenma. Seetõttu
soovin ma esitada volinikule väga konkreetse küsimuse. Kunas te võtate seisukoha ICCATi kohtumise suhtes?
Kas see hõlmab nullkvootide kehtestamist ja kui jah, siis kas te teete rahvusvahelise kogukonna seas innukalt
lobitööd, et nullkvoodid saaksid ka tegelikkuseks?

Isabella Lövin (Verts/ALE). – (SV) Lugupeetud juhataja! Mul on hea meel Raül Romeva i Rueda raporti üle,
milles käsitletakse paremaid võimalusi hariliku tuuni päritolu kindlaksmääramiseks ja ebaseadusliku kalapüügi
ärahoidmiseks. Ma soovin teile meelde tuletada, kui palju maksab üksnes hariliku tuuni operatsioonide
järelevalve Vahemerel – sel aastal on see 5 miljonit eurot. Harilikku tuuni püüab seal 24 seineri käitajat. 90%
saagist eksporditakse Jaapanisse. Käesoleva aasta rekordina maksti ühe kala eest Tokio kalaoksjonil üle
100 000 euro.

Sellega seoses tahaksin küsida volinikult ühe küsimuse. Võttes arvesse, et ELi kolm institutsiooni nõustusid
toetama hariliku tuuni kandmist CITESi I lisasse, teisisõnu on 27 liikmesriiki nõus, et see liik vajab kaitset,
ja arvestades, et meil on praegu majanduskriis, kus iga eurot maksumaksja rahast tuleb kasutada
vastutustundlikult, siis kas EL ei peaks peatama võimalikult kiiresti selle kala kui üldressursi püügi ja väljaveo
kuni varude taastumiseni?

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Lugupeetud juhataja! Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni
(ICCAT) vastu võetud ja meie kinnituse saanud püügi dokumenteerimise programm on küll samm õiges
suunas, kuid see astutakse liiga hilja. Asjad ei tohiks minna nii, et me võtame rangeid meetmeid alles siis, kui
ohustatud liik on vähenenud 6%ni. Omaette probleem on siinjuures ebaseaduslik kalapüük.

Ma kahetsen ikka veel väga, et Euroopa Liidul ei õnnestunud CITESi osaliste läbirääkimistel paremat tulemust
saavutada. ICCAT ja teised piirkondlikud kalandusorganisatsioonid peavad tulevikus ettenägelikumalt
tegutsema. Sellepärast tuleb meil, Euroopa Parlamendi liikmetel, osaleda tulevikus rohkem niisugustes
organisatsioonides, et tekitada vastukaalu lühinägelikele riiklikele huvidele. Avalik huvi kalavarude säästva
majandamise suhtes on muutunud järjest suuremaks. Tähtis on muuta see vastutustundlikuks poliitikaks.

Volinik Damanaki, ma võin teile kinnitada, et Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa
Parlamendis toetab teid kõikide meetmete suhtes, mis aitavad kaitsta hariliku tuuni varusid ja kindlustada
kalurite elatise.

Guido Milana (S&D). – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Ma soovin esile tõsta vaid kahte punkti
ning samuti tänada Raül Romeva i Ruedat erakordse töö eest.

Esiteks on tegemist tähtsa sündmusega, sest me võtame esimest korda õigusakti vastu esimesel lugemisel.
Teiseks on sellel tööl tähtaeg ning selleks on – nagu Raül Romeva i Rueda juba alguses ütles – ohustatud
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste järgmine
kohtumine nelja aasta pärast.

Kui see, mille me kirja oleme pannud ja täna vastu võtame, toimib, siis nelja aasta pärast ei ole meil enam
vaja nimetatud liiki CITESisse kanda. Seda ma loodangi. Ma ei soovi seda mitte niivõrd kalurite, vaid tuuni
pärast. Meie tegevuse tõhusus oleneb meie võimest kohaldada järgmise nelja aasta jooksul täna vastu võetavat
määrust ja töötada välja järelevalvekord.

Soovin öelda mõne sõna selle kohta. Meil on Vigos erakorraline kontrolliamet, kes teeb head tööd tuunipüügi
kontrollimisel Vahemerel. See amet, mille rahalised vahendid on piiratud ja mis vajaks rohkem ka muid
vahendeid, kooskõlastab üksi kontrollimist, õigemini pakub konkreetsetele liikmesriikidele võimalust seda
teha. Ma arvan, et me peaksime selle ameti küsimust lähemalt uurima, püüdma luua tingimused, et ta saaks
vastutada otseselt kontrolli eest, ning andma talle suuremad volitused, mis ei piirduks pelgalt
kooskõlastamisega. Vabandust, et oma kõneaega ületasin.
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Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin kiita kolleeg Romeva i Ruedat
raportiga tehtud jõupingutuste eest. Kuid hoolimata meie ja rahvusvahelise kogukonna viimase kolmekümne
viie aasta püüdlustest on hariliku tuuni varud praegu ohtlikult väikesed.

Paljuski on selles loomulikult süüdi ebaseaduslik kalapüük. Seda tehakse sageli laevadelt, mis on registreeritud
niisugustes riikides, kellel pole tahtmist või vahendeid rahvusvahelisi lepinguid jõustada. Arvukad
jälgimismeetmed või lisapaberitöö ei lahenda kalavarude probleemi vähenemist, kui nii palju laevu tegutseb
endiselt ebaseaduslikult ja karistamatult.

Komisjonil tuleb seega avaldada survet ELi liikmesriikidele, et nad teeksid lõpu korrale, mis võimaldab
välisriikide laevadel registreerida ennast hõlpsasti nende juures ja tegutseda nende lipu all. See ei too
liikmesriikidele mingit kasu, kui nad pigistavad ebaseadusliku kalapüügi ees silma kinni. Hariliku tuuni ja
meie ookeanide kui terviku bioloogilise mitmekesisuse kadumise oht suureneb edaspidigi, kui me seda
otsustavat küsimust ei lahenda.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Lugupeetud juhataja! Ma tahan tunnustada Raül Romevat selle eest, et
tal õnnestus meid liita.

Tegelikult soovin ma aga rääkida raportist, sest me kõneleme alati tuunist ja jätkusuutlikkuse kriteeriumidest
ning seostame need ebaseadusliku kalapüügi ja pettusega. Me ei näe aga asja head külge, milleks on
populatsiooni kindlaksmääramine ja eeskirjadest kinnipidamine, mida kõik liikmesriigid peaksid tegema.
Me peame selles suhtes valvsad olema.

Selle raportiga võideldakse ebaseaduslikkuse vastu, samuti täiendatakse turvavahendeid, sest uurima hakatakse
just jälgitavust ja kontrollimeetmeid.

See kujutab endast rahvusvahelise otsuse ülevõtmist ja on kõige sihikindlam viis, millega tagada kohustuste
täitmine. Raül Romeva, mul on hea meel, et teie ja kogu kalanduskomisjon tegite tööd selle nimel, et hariliku
tuuni kaitsmise dokumendi saaks Hispaania eesistumise ajal esimesel lugemisel vastu võtta.

Chris Davies (ALDE). - Lugupeetud juhataja! Kui määrused üksi saaks päästa hariliku tuuni, siis oleks see
hea. Kuid nagu raportöör rõhutas, ei kohku käitajad petmise nimel mitte millegi ees tagasi ning ma kardan,
et need määrused neid ei peata. Kas volinik on saanud liikmesriikidelt kinnituse, et nad võtavad rangeid
meetmeid, hoidmaks ära ebaseaduslikku lossimist ja dokumentide võltsimist?

Kas volinik saab meile öelda, milliseid karistusi on liikmesriigid kehtestanud ja kas kohtud neid ka tegelikkuses
kohaldavad? Varasem kogemus näitab, et mõnikord jõuavad need küsimused küll riiklikesse kohtutesse,
kuid neid ei käsitleta, sest neid ei peeta eriti oluliseks.

Ja lõpetuseks, Jaapan takistas meie püüdlusi seoses CITESiga, kuid kas volinik saab meile öelda, kas Jaapan
kui hariliku tuuni suur importija on andnud talle mingisugusegi lubaduse, et ta aitab meil seda liiki kaitsta?
Ma kardan, et mitte, kuigi mul oleks hea meel, kui volinik tõestaks vastupidist.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Ma olen südamest tänulik raportöörile
ja ka teile selle eest, et tänane arutelu on olnud nii põnev.

Meie fraktsioonis on harva teemasid, mille suhtes me nii veendunult üksmeelel oleme. Selle nimel, et harilik
tuun kantaks CITESi I lisasse ning kehtestataks sellega kauplemise keeld, tegime meie – ja sealjuures mina
isiklikult – väga kõvasti tööd. Dohas me edu ei saavutanud. Oleks tore, kui nelja aasta pärast ei oleks enam
vaja rääkida sellest, et 1957.–2007. aastani vähenesid tuunivarud 75% – mõnikord väidetavalt isegi 80% –,
vaid et meetmed, mida me täna kehtestame, oleksid ühelt poolt abiks mõjutatud kalandusettevõtetele ja
nende piirkondade elanikele ja teiselt poolt takistaksid niisuguse olukorra tekkimist, kus harilik tuun muutub
üheks nendest liikidest, keda meil tuleb pidada väljasurnuks.

Ma mõistan kõiki, kes võitlevad töökohtade eest, me peamegi nende pärast muretsema, kuid samas ei tohi
liikide kaitset unarusse jätta.

Maria Damanaki, komisjoni liige. − Lugupeetud juhataja! Ma soovin veel kord tänada raportööri ja kõiki teisi
väga heade sõnavõttude eest. Ma kordan, et see raport aitab meil kehtestada kiiduväärse püügi
dokumenteerimise programmi ja ma loodan, et me ka kasutame seda. Loodan, et sellest dokumendist saab
meie pingutustes väga kasulik vahend.

EL peab edastama sõnumi, et ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük on vastuvõetamatu ning et
see kehtib nii meie laevade – ELi laevade – kui ka meie lipu all sõitvate laevade kohta. Ma tahan öelda, et me
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anname endast kõik, veenmaks kõiki teisi koostöö vajalikkuses, kui tahame hoida ära ebaseaduslikku,
teatamata ja reguleerimata kalapüüki. Me suudame seda. Meil on olemas relvad ja me kavatsema neid kasutada.

Mis puudutab harilikku tuuni käsitlevat üldist arutelu, siis soovin öelda, et me peame nägema probleemi
sellisena, nagu see praegu on. Meil on juba olemas teadlaste otsus ja meil tuleb seda arvesse võtta, kuid meid
saadavad ka ICCATi jõupingutused. Me töötame seal, me saame ICCATi jõupingutustest kasu, me suudame
anda oma parima. Komisjoni nimel võin öelda, et me teeme selle liigi kaitsmiseks kõik mis võimalik.

Ma mõistan, et teie olukord siin on raske, aga ka meie olukord on raske, sest selle kala hind on väga kõrge.
Ma räägime suurtest summadest rahvusvahelisel turul, seega ei ole see võitlus kerge. Ma võin öelda, et me
võime kasutada kõiki meie käsutuses olevaid relvi. Soovin teile meelde tuletada, et meie arsenali alahindamisega
kaugele ei jõua. Meil on olemas relvad ja me kavatseme neid kasutada. Ma olen seda juba teinud – teil tasub
vaid pöörata tähelepanu sellele, mida ütles minu sõber Alain Cadec oma sõnavõtus.

Seda, mis tulevikus toimuma hakkab, näeme me pärast teadusliku soovituse saamist novembris. Me teeme
kõik võimaliku, et teha koostööd liikmesriikide ja nõukoguga ning jõuda rahuldava otsuseni.

Raül Romeva i Rueda, raportöör. – (ES) Lugupeetud juhataja! Ma tahan öelda vaid mõne kokkuvõtva sõna.

Kõigepealt tahaksin olla täiesti aus ja öelda, et see oli raport, mida me võiksime nimetada lihtsaks. Meie
lähtepunktiks oli kõikide fraktsioonide üksmeelne seisukoht – minu arvates tuleb see ära märkida –, et
probleem seisneb kontrollimises ja et kontrolli on vaja tugevdada. Eelkõige oleme nõus sellega, et lisaks
suuremale läbipaistvusele peame olema rangemad ka eeskirjade rikkujate suhtes. Selle põhjuseks on asjaolu,
et eeskirjade eiramine kahjustab eeskätt tuuni, aga ka neid, kes toimivad õigesti ja tahavad õigesti toimida.

Ma usun, et seda tuleb rõhutada ning mul on hea meel, et seda tehaksegi. Seetõttu oli suhteliselt lihtne – ma
ütleksin isegi, et väga lihtne – saavutada parlamendis raporti suhtes üksmeel. Võib-olla veidi keerulisem oli
jõuda kokkuleppele teiste institutsioonidega, kuid siiski oli see võimalik. Olen rahul, et see dokument võeti
üle ja et see on Euroopas – ja ma ütleksin isegi, et kogu maailmas – hariliku tuuni püügitegevuse, selle
kontrollimise ja müügi valdkonnas teatav märgistamise, jälgitavuse ja eelkõige läbipaistvuse teetähis.

Iseküsimus on see, kuidas me suhtume teistesse, samuti vajalikesse meetmetesse, kuid seda näeme me
tulevastel kuudel ja aastatel, kui meil on selleks võimalust. Ilmselgelt on seisukohad siin väga erinevad.
Igatahes arvan, et Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni järgmine kohtumine annab meile
olukorra tõsidusest selgema pildi. Me oleme nõus, et olukord on tõsine, kuid meil puudub üksmeel selle
suhtes, kui tõsine see on. Just siin näivad arvamused lahku minevat. Mil määral oleme valmis kohaldama
ettevaatuspõhimõtet ja kui palju oleme valmis jätkuvalt riskima? Eriti tuleb siinjuures arvestada, et keegi ei
oska täpselt öelda, milline on varude seis. Seetõttu tugineme oma töös tõenäosusele.

Siinjuures on aga oluline nimetada veel üht asjaolu. Ma arvan, et see, mida Guido Milana kontrolliameti
kohta ütles, on oluline. Meil oli hiljuti võimalus seda ametit külastada ja me nägime, et nende töö on väga
tähtis ja hädavajalik. Kuid lisaks nägime ka seda, et nad vajavad hädasti poliitilist toetust ja vahendeid selle
töö tegemiseks. Minu arvates peavad liikmesriikide valitsused mõistma kindlasti selle ameti tähtsust. Meil
tuleb tema tööd toetada, sest see ei ole kasulik mitte ainult tuunikalale ja sektorile endale, et tegutseda
nõuetekohaselt, vaid ka keskkonnale; see tagab praegusest palju suurema säästvuse.

Seepärast tänan ma kõiki fraktsioone ja mõlemat institutsiooni – volinik Damanakit ja eesistujariiki Hispaaniat.
Nüüd peame alustama tööd selle raporti kohaldamisega, eriti – ma rõhutan – kui arvestada, et selle raportiga
lahendasime vaid osa probleemist, mitte aga kogu probleemi. Viimane nõuab meilt palju rohkem arutelusid
ja kohustusi kui need, milles me täna kokkuleppele jõudsime.

Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub mõne hetke pärast, kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Nessa Childers (S&D), kirjalikult. – Nagu me kõik teame, püütakse harilikku tuuni endiselt liiga palju,
hoolimata rahvusvaheliste organisatsioonide korduvatest hoiatustest nende varude ohtliku seisukorra kohta.
Kaks aastat tagasi soovitasid Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) teadlased kehtestada
aasta kalapüügikvoodiks 15 000 tonni. ICCAT soovitas selle asemel püüda välja 22 000 tonni. Sellest
hoolimata püüab kalandussektor jätkuvalt igal aastal 60 000 tonni harilikku tuuni. Niisuguse hooletu
suhtumise tagajärjel müüakse kogu maailma selvehallides hulgi harilikku tuuni, mida loetakse ohustatud
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liigiks. Mida saab EL ette võtta, et takistada hariliku tuuni muutumist väljasuremisohus liigiks? Kõigepealt
võiks Euroopa Parlament tunnistada, et ICCATilt – organisatsioonilt, kes ei arvesta oma teadlaste nõuandeid
ja kelle siseauditis nimetati tema kalanduspoliitikat kalavarude juhtimise paroodiaks ja rahvusvaheliseks
häbiplekiks – tulevad soovitused on sisutud. Selle asemel peaks parlament tunnistama CITESi osaliste
seisukohta ja muutma ELi esialgse toetuse ühenduse ametlikuks poliitikaks.

(Istung katkestati kell 11.35 ja seda jätkati kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

6. Presidentuuri teatis (vt protokoll)

7. Hääletused

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll).

7.1. Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (A7-0157/2010, Heidi Hautala)
(hääletus)

– Enne hääletust

Heidi Hautala, raportöör. − Lugupeetud juhataja! Näib, et fraktsioonid on kahe selle raporti suulise
muudatusettepaneku suhtes üldiselt ühel nõul. Üks neist hõlmab lõigete 6 ja 22 ühendamist, et panna
kaubandusega seotud seisukohad ühte ja samasse lõikesse. Teine puudutab inimõiguste kaitsjate
aruandekohustust käsitleva lõike 19 ümbersõnastamist ja ühtlustamist. Ma loodan, et need saab vastu võtta.

(Parlament nõustus suuliste muudatusettepanekutega.)

7.2. Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine
(direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) (A7-0102/2010, Wolf Klinz)
(hääletus)

7.3. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm
(A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (hääletus)

7.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine
Bulgaarias ja Rumeenias (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (hääletus)

7.5. Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste
laiendamine (Eurostat) (hääletus)

7.6. Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (A7-0155/2010, Raül Romeva
i Rueda) (hääletus)

7.7. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamine ja
soovitused tulevikuks (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (hääletus)

- Enne hääletust

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Lugupeetud juhataja! Kodukorra artikli 175 lõike 2 alusel palun ma meie
fraktsiooni nimel saata see raport parlamendikomisjonile tagasi.
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Me võrdlesime hoolikalt Romeva i Rueda raportit, mille üle me just hääletasime, ja Figueiredo raportit ning
leidsime, et nendes leidub täiesti ühesuguseid lõike: ehkki sõnastus ei pruugi täpselt ühesugune olla, on
nendes põhjendusi ja artikleid, mille sisu on täpselt samasugune. Lisaks korratakse selle raportiga suures
osas seda, mida on öeldud juba Tarabella raportis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta, mille üle me
hääletasime veebruaris.

Ma ei tea, kes on need vaimuvaesed autorid või kes vastutab selle plagiaadi eest. Et aga mitte lubada parlamendil
naeruväärsena näida, tuleb see raport parlamendikomisjonile tagasi saata, eriti kuna see ei ole ka oma eesmärki
täitnud.

(Aplaus)

Juhataja, ma ei mõista, kuidas ei märganud naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni sekretariaat
seda olukorda. See ei ole hea õigusloometöö. Saatke see tagasi!

(Aplaus)

Ilda Figueiredo, raportöör. − (PT) Lugupeetud juhataja! Astrid Lulling ja Euroopa Rahvapartei (kristlike
demokraatide) fraktsioon teavad, et selle raporti üle toimus elav arutelu, kus võtsid sõna parlamendiliikmed
kõikidest või peaaegu kõikidest fraktsioonidest. Nad teavad, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse
komisjoni selge enamus hääletas selle poolt ja et vastu oli üldse vaid kaks häält – üks neist Astrid Lullingi ja
teine ühe teise parlamendiliikme oma. Rohkem vastuhääli ei olnud. Enamik parlamendiliikmetest hääletas
selle poolt ja üks fraktsioon jäi erapooletuks.

Seda arvestades ei ole tema arvamus parlamendikomisjoni enamuse arvamus ja ma loodan, et seda ei peeta
ka siinse parlamendi enamuse arvamuseks. Nagu kõik teisipäeva õhtul siin arutelul kohal olnud teavad,
soosis seda raportit arutelu ajal ka volinik Reding. Tema arvates hõlmab see väga kasulikke ettepanekuid
uue võrdõiguslikkuse strateegia kohta, mida Euroopa Komisjon ette valmistab. Seepärast soovitan ma selle
poolt hääletada.

(Parlament otsustas raportit parlamendikomisjoni mitte tagasi saata.)

7.8. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja
eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)

7.9. Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)

7.10. ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (B7-0293/2010)
(hääletus)

– Enne lõike 2 hääletust

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Lugupeetud juhataja! Ma teen ettepaneku, et kui me räägime lõikes 2 Venemaa
moderniseerimisest, osutaksime me arusaamale, et see ei saa piirduda üksnes majanduse ja tehnoloogiliste
uuendustega, vaid peab hõlmama ka ühiskonda. Seetõttu teen ma ettepaneku lisada pärast sõnu
„moderniseerimispartnerluse lepingu” sõnad „mis peaks hõlmama nii majandus- kui ka ühiskonnaküsimusi”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

- Enne lõike 10 hääletust

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Lugupeetud juhataja! Mis puudutab lõiget 10, siis parlament on alati olnud
peaaegu üksmeelsel seisukohal – sealhulgas Euroopa ühist energiaalast välispoliitikat käsitlevas raportis –,
et me ei kasuta kunagi energiat välispoliitika vahendina. Seetõttu teen ma ettepaneku lisada lõike 10 lõppu
sõnad „välistab energiakandjate kasutamise välispoliitika tööriistana”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)
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7.11. Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza
blokaad (B7-0345/2010) (hääletus)

– Enne hääletust

Charles Tannock (ECR). - Lugupeetud juhataja! Protesti märgiks ei hääleta fraktsioon ECR resolutsiooni
ühisettepaneku poolt. Me anname sellele vastuhääle, sest ALDE koordineerijad, kes resolutsiooni
ühisettepaneku esitasid, ei vaevunud kutsuma fraktsiooni ECR läbirääkimistele, eeldades juba, et me ei kirjuta
ühisele tekstile alla.

Kõigi 11 aasta jooksul, mil ma olen olnud Euroopa Parlamendi liige, ei ole ma seda varem kogenud. See on
parlamendi kõikide tõekspidamiste ja tavade vastane ega tohi tulevikus korduda. Hääletuskorra tõttu ei ole
meil isegi võimalust hääletada oma resolutsiooni üle.

Juhataja. − Härra Tannock! Lubage mul öelda vaid, et see, mis te just äsja ütlesite, oleks sobinud paremini
istungi päevakorrapunkti, kus antakse selgitusi hääletuse kohta, kuid ma tänan teid.

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

7.12. Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)

7.13. Olukord Korea poolsaarel (B7-0358/2010) (hääletus)

– Enne hääletust

Jelko Kacin (ALDE). - Lugupeetud juhataja! Me pakume välja suulise muudatusettepaneku lõike 9 kohta,
sest see on faktiliselt vale. Me soovime jätta välja sõnad „maailma desarmeerimine” esimeses reas, sest
kuuepoolsed kõnelused ei puuduta mitte desarmeerimist, vaid tuumarelvavabaks piirkonnaks muutmist.
Lõplik sõnastus oleks seega järgmine: „kutsub kuuepoolsetesse kõnelustesse kaasatud riike jätkama koostööd,
tagamaks et alustatakse uuesti kõnelusi Põhja-Korea tuumaprogrammi lõpetamiseks”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

7.14. Bosnia ja Hertsegoviina (B7-0342/2010) (hääletus)

7.15. ELi-USA õhutranspordileping (B7-0370/2010) (hääletus)

7.16. Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (B7-0344/2010) (hääletus)

7.17. Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis,
Slovakkias ja Ungaris (B7-0346/2010) (hääletus)

– Enne muudatusettepaneku 2 hääletust

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Lugupeetud juhataja! Ma ei tea, kuidas me saaksime selle küsimuse praegu
siia kaasata, kuid just praegu on Prantsusmaal kohutavad üleujutused. Meil tuleks lisada vähemalt üks lause
selle kohta, et me peame neid üleujutusi äärmiselt kahetsusväärseks ja tunneme kaasa nendes kannatada
saanud ohvritele. See oleks kohutav, kui me võtaksime täna vastu resolutsiooni ega isegi ei mainiks selles
Prantsusmaa üleujutusi.

(Aplaus)

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)
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7.18. Õigusalane koolitus (hääletus)

– Pärast hääletust

Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Lugupeetud juhataja! Palun 15 sekundit. Õigusalases koolituses tuleb võtta
arvesse ka parlamendiliikmete õigusi. Mind püüti hiljuti alusetult vahistada ning sealjuures eirati täielikult
minu õigust parlamentaarsele puutumatusele, ehkki ma juhtisin Lyoni kohtus enda kaitseks sellele tähelepanu.
Kas te palun märgiksite selle üles ja paluksite parlamendi presidendil nõuda Prantsuse ametivõimudelt sellist
selgitust, mida niisugune vahejuhtum eeldab?

7.19. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (A7-0150/2010,
Guido Milana) (hääletus)

8. Selgitused hääletuse kohta

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Lugupeetud juhataja! Ma hindan teid väga kõrgelt ja te juhtisite hääletust väga
hästi. Tahaksin aga paluda kõikidelt asepresidentidelt üht asja: palun ärge soovige meile ilusat nädalavahetust
neljapäeva keskpäeval peetava hääletuse ajal. Täna pärastlõunal toimuvad meil kiireloomulised arutelud ja
hääletused. Need on täiesti nõuetekohased hääletused, ehkki paljud inimesed enne neid lahkuvad. Ma palun,
et te ei sooviks meile ilusat nädalavahetust enne istungi lõppu, teisisõnu enne kella 17.

Juhataja. − Ma soovisin kõigile head nädalalõppu sellepärast, et see oli mul täna viimane võimalus seda teha.
Ma ei tahtnud mõista anda, et rohkem pole vaja tööd teha – seda tuleks teha nädalavahetuselgi, lisaksin ma.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Minu arvates on ülimalt kahetsusväärne, et paljudes riikides takistatakse
piiravate seaduste ja haldustõketega tahtlikult inimõiguste kaitsjate tööd või peatatakse see täielikult
meelevaldse vahistamise, vangistamise, tagakiusamise või hirmutamisega.

Arvestades, et Euroopa Liit kaitseb inimõigusi kogu maailmas, soovin ma ühineda üleskutsega komisjonile
hakata täielikult kasutama uusi, Lissaboni lepingu vastuvõtmisest tulenevaid õigusi, et täita ELi inimõigusi
käsitlevaid õigusakte ning kaasata inimõiguste klauslid järjepidevalt kõikidesse ELi ja kolmandate riikide
vahelistesse partnerlus- ja kaubanduslepingutesse. Ma olen täielikult nõus ennetuspõhimõttega, näiteks ELiga
kaubandussuhetesse astuvate kolmandate riikide hindamisega inimõiguste seisukohast, ning minu arvates
oleks kasulik kaasata sellesse ka kaubandussektor.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Heidi Hautala on koostanud väga hea raporti, mille eest ma tänan teda. Kui
sellest raportist tulenevad ettepanekud ellu viiakse, tugevneb Euroopa Liidu kaitse inimõiguste kaitsjate
suhtes märkimisväärselt. See on tähtis ja õiguspärane eesmärk ning seepärast hääletasin ma raporti
vastuvõtmise poolt. Meil on võimalus päästa kogu maailmas paljude inimõiguste kaitsjate elu. Tehkem siis
kõik meist olenev, et nad ei peaks surema, kaitstes üldisi väärtusi, mida meie edendada püüame.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0343/2010)

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin ma tänada raportööri ja meie
parlamendikomisjoni esimeest Packi raporti eest, mis puudutab mängijate esindajaid. See on suurepärane
algus, kui me soovime rääkida esindajatest. Mina hääletasin raporti poolt.

Me peame kogu Euroopas seisma hea selle eest, et mängijate esindajad tegutseksid teatavate eetikareeglite
kohaselt. Praegu niisugune eetikakoodeks paljudes küsimustes kahjuks puudub.

See on väga oluline, sest tänapäeval on meil üks suurimaid probleeme inimkaubandus. Teataval määral ja
mõnede kahetsusväärsete juhtumite puhul oleme me näinud, et jalgpalli- ja teiste spordialade klubisid on
kasutatud just sellel eesmärgil. Seetõttu soovime veenduda, et sport on niisugusest tegevusest täiesti puhas.

Minu arvates on tegu kiiduväärt raportiga. Usun, et koos Euroopa Jalgpalliliidu ja Rahvusvahelise
Jalgpalliliiduga õnnestub meil kehtestada tegevusjuhis, mida tuleb ellu viia ja järgida, et tagada ranged
eetikanormid nii spordis ja mängijatega kauplemises kui ka esindajate töös.
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Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0293/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Ma hääletasin kahe muudatusettepaneku puhul teistmoodi kui meie
fraktsioon. Nendeks on muudatusettepanekud 1 ja 2, mille esitas meie resolutsiooni ühisettepaneku raames
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon. Ma toetasin neid muudatusettepanekuid, sest tippkohtumise
tulemuste analüüsile tuginedes usun ma, et need on meie jaoks sisulise tähtsusega, mis laseb otsustada
Venemaa inimõiguste olukorra üle tervikuna.

Ma arvan, et tippkohtumise tähistamiseks korraldatud meeleavalduse jõhker mahasurumine tuletab meile
kahjuks meelde, et kogunemisvabaduse austamine ei ole Venemaal veel kaugeltki tegelikkus. Leian, et meil
tuleb Vene Föderatsiooni valitsusele meelde tuletada, et nad peavad seda poliitilist põhiõigust austama. Minu
arvates ei saa me pigistada silma kinni ka siis, kui rikutakse õigust õiglasele kohtumõistmisele. Meil tuleb
rõhutada vajadust õiglase kohtumenetluse järele, mis on vaba igasugusest poliitilisest mõjust.

Tunne Kelam (PPE). - Lugupeetud juhataja! Ma soovin väljendada samasugust arvamust. Venemaad käsitleva
resolutsiooni puhul hääletasin ma muudatusettepanekute 1–4 poolt.

Nagu öeldud, ei olnud ELi ja Venemaa tippkohtumisel kavaski kõiki inimõiguste programme käsitleda, kuid
samas on need siiski omavahel seotud, eriti kui arvestada asjaolu, et 31. mail, vahetult enne tippkohtumise
algust, toimusid 40 Venemaa linnas meeleavaldused, milles nõuti kogunemisvabadust. Me peaksime selle
ära mainima.

Veel pooldan ma Sergei Magnitski surma nimetamist ja vajadust selgitada tema surma põhjust, samuti
muudatusettepanekut 3, milles märgitakse ära, et inimõiguste kaitsjate vastaste vägivallategude ja muude
sarnaste tegude toimepanijate karistamatajätmine on laialt levinud.

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Ka mina soovin avaldada tunnustust Heidi Hautalale ja tema kolleegidele
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonist, kes esitasid muudatusettepanekud inimõiguste ja nende kaitsjate
olukorra kohta Venemaal.

Ehkki neid küsimusi tippkohtumisel ei arutatud, arvan ma, et tänu meie fraktsiooni häältele ja minu enda
poolthäälele, mille Heidi Hautala esitatud muudatusettepanek 3 sai, on meil resolutsioon, mis väljendab
täpsemalt meie seisukohti Venemaal toimuva ning ka Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kohta. Peamiste ja
põhiõiguste ning kogunemis- ja sõnavabaduse austamise küsimused peaksid meie välissuhetes, sealhulgas
meie suhetes Vene Föderatsiooniga, olema jätkuvalt peamised teemad.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0345/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (GA) Lugupeetud juhataja! Hääletusel, mis käsitles Iisraeli rünnakut Gaza
humanitaarabi laevastiku vastu, jäin ma erapooletuks, sest resolutsioonis ei mõisteta piisavalt selgelt hukka
Iisraeli sõjaväe korraldatud vägivallakampaaniat Gaza sektori ja Jordani Läänekalda palestiinlaste vastu.

Üheksa tsiviilisiku tapmine ärritas inimesi kogu maailmas. Tegemist oli piraatluse juhtumiga rahvusvahelistes
vetes. Iisraeli keeldumine sõltumatust uurimisest on vastuvõetamatu. Ka president Obama juhitav Ameerika
Ühendriikide valitsus tuleb hukka mõista, sest ta ei avaldanud oma taunivat arvamust selle veresauna kohta.
Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ei saa Lähis-Ida probleemide lahendamist usaldada.

Me nägime kogu maailmas rahvusvahelisi meeleavaldusi selle rünnaku vastu. Tuleb mainida, et Tel Avivis
toimus suur rahvakogunemine, millest võtsid osa nii palestiinlased kui ka iisraellased. Tegelikult on vaid
töötajate ja vaeste palestiinlaste – ning ka iisraellaste – ulatuslikud liikumised need, mille abil saab lahendada
Lähis-Ida küsimuse ja luua kogu Lähis-Idas uue demokraatliku ja sotsialistliku ühiskonna.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Ma andsin Gaza olukorda käsitlevale resolutsiooni ettepanekule poolthääle.
Siiski arvan, et see tekst ei ole täiesti rahuldav. Mõistagi on oluline, et parlament teeks ennast seoses 31. mail
aset leidnud sündmustega kuuldavaks. Ilmselgelt on vaja korraldada uurimine, milles osaleks usaldusväärne
rahvusvaheline üldsus, et heita valgust sel päeval toimunule.

Oluline on ka see, et Euroopa Parlament näitaks üles huvi Gaza humanitaarolukorra vastu, pidades silmas
ka Iisraeli õiguspärast muret oma julgeoleku pärast. Minu arvates on aga vastuoluline nõuda uurimist, kui
me nimetame samal ajal kõnealuseid sündmusi rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, nagu seda on tehtud
lõikes 2. Samuti on minu jaoks probleemne rääkida kollektiivsest karistamisest, kuid just seda on öeldud
põhjenduses C.
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Kui Euroopa Liit soovib täita ma osa Lähis-Idas, peab ta kindlasti käituma nii, et teda peetaks erapooletuks
vahendajaks. Minu arvates ei saavuta me rahu tagamisel niisuguste avaldustega edusamme.

Tunne Kelam (PPE). - Lugupeetud juhataja! Mina toetasin seda resolutsiooni. Olen aga seisukohal, et
emotsionaalsest küljest ei ole see väga tasakaalukas. Me nõuame selle vahejuhtumi sõltumatut rahvusvahelist
uurimist, kuid samas ei tohiks me kiirustada järelduste tegemise või hinnangute andmisega. Sellepärast olin
ma lõike 2 teise osa vastu, sest selles öeldakse, et tegemist oli rahvusvahelise õiguse rikkumisega. Selle peaksid
selgitama välja uurijad. Samuti olen ma põhjenduse C vastu.

Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Lugupeetud juhataja! Ma jagan kolleeg Kelami arvamust. Nagu ülejäänud
fraktsiooniliikmed, hääletasin ka mina laeva rünnakut käsitleva resolutsiooni poolt.

Samas tuleb öelda, et meie resolutsioonis oli mõningaid olulisi küsimusi, mida selles resolutsiooni
ühisettepanekus ei arvestatud. Ma toon ühe näite: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
tahtis tunnustada Iisraeli õigust rahvusvaheliselt tunnustatud ja kindlate piiridega alale. Seda üsna
endastmõistetavat avaldust lõplikus resolutsioonis aga ei ole ja ma soovin teada, miks.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Lugupeetud juhataja! Mina hääletasin resolutsiooni vastu, sest minu arvates
ei ole see erapooletu. Kahjuks on see resolutsioon liiga Iisraeli-vastane ja selles ei vaadelda üldist olukorda.

Minu arvates ei tegutsenud ka meie Euroopa Liidus õigesti. Oleksime pidanud takistama Euroopa Liidu
kodanikel nendele laevadele minemast, sest nende eesmärk oli ilmselgelt üksnes provotseerida ning siseneda
suletud alale, kus kehtib rahvusvaheline mereblokaad. Me kõik teame, mida see mereblokaade käsitleva
rahvusvahelise õiguse kohaselt tähendab.

Ma vaatasin mitmesuguste telekanalite saateid ning nendest ilmnes, et kahjuks taheti selle laevaga anda
üksnes vastulööki Iisraelile ja parandada Hamasi mainet. Me ei saa mitte mingil juhul pooldada niisugust
terrorismi toetavat tegevust. Selle asemel peaksime seisma hea demokraatia, inimõiguste ja sõnavabaduse
eest ning kaitsma demokraatlikku Iisraeli riiki ja tema õigust eksisteerida.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). - (DA) Lugupeetud juhataja! Selles resolutsioonis arvustatakse
õigustatult Iisraeli rünnakut, kuid ma pean kahetsusväärseks asjaolu, et sõnad ei ole tegudeks saanud.
Kujutagem korraks ette, kui ELi laeva oleks rahvusvahelistes vetes ilma eelnevalt sõda kuulutamata rünnanud
Kuuba, Venezuela või Iraani laev, kes oleks tapnud hulga inimesi – hukkus 9 ja vigastada sai 34 inimest – ja
seda ettekäändel, et sellega püüdis EL toetada terrorismi Kuubal või midagi muud sellist. Kas EL oleks säilitanud
niisuguse riigiga kaubanduslikud erisuhted? Ei, loomulikult mitte. Me oleksime reageerinud hoopis teisiti.
Selle resolutsiooni probleem on selles, et see sisaldab küll ilusaid sõnu, kuid tegusid neile ei järgne. Selles ei
käsitleta erisuhete küsimust. Kui parlament tahab säilitada oma usaldusväärsuse, siis minu arvates on oluline,
et meie sõnadega kaasneksid ka teod.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Lugupeetud juhataja! Ma ei osalenud üldse hääletusel,
sest see tekst sisaldab sisulisi vigu, mis on minu arvates nii tõsised, et seda ei oleks tohtinud meile üleüldse
esitada. Ma jagan Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni kolleegide ja ka Hannu Takkula
arvamust, et on täiesti ebaotstarbekas ja ebareaalne mõista Iisraeli praegu hukka ja öelda, et riik rikkus
rahvusvahelist õigust, enne kui rahvusvaheline komisjon ei ole midagi öelnud, kusjuures me esitame ka ise
sellele komisjonile nõudmisi. Lisaks käsitletakse tekstis neid, kes olid laevadel ja kes vedasid kaupu Gazasse,
ühtviisi, kuid Iisraeli ametiasutusi ja kodanikke teistviisi. See tekitab tarbetuid ja põhjendamatuid emotsioone.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0346/2010)

Alajos Mészáros (PPE). - (HU) Viimase aja suured vihmasajud on põhjustanud Kesk-Euroopas katastroofilise
olukorra. Jõed on tõusnud üle kallaste ja ujutanud üle meie tänavad ja kodud. Paljud inimesed on kaotanud
kogu oma vara ning seetõttu on ülimalt oluline hinnata kiiresti olukorda ja anda abi. Mul on väga hea meel,
et sedasama on teatanud ka Euroopa Parlament, kes reageeris kiiresti ja sooviks aidata raskustes olevate
riikide elanikke. Seetõttu pean ma vajalikuks toetada seda resolutsiooni ettepanekut. Kutsun Euroopa
Komisjoni üles tegutsema sama kiiresti ning andma rahalist toetust kaaskodanikele Kesk-Euroopas.

Selgitused hääletuse kohta

Raport: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) See Euroopa Parlamendi algatusraport võimaldab meil hinnata
praegust olukorda ja pakkuda välja edasisi samme seoses inimõiguste kaitsjate tööga kogu maailmas. Lissaboni
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lepingu jõustumine peaks näitama selgemalt ELi kohalolu rahvusvahelisel areenil ja suurendama toetust
inimõiguste kaitsjatele, nagu on nimetatud lõikes 7: „eeldab, et välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
ametisse nimetamine, kes on samal ajal komisoni asepresident, ja ühise välisteenistuse loomine võib
märkimisväärselt tõsta ELi järjekindlust ja tõhusust kõnealuses valdkonnas”. Euroopa Liidu esindajatel on
välismaal sisulised kohustused ja seega ka sisulised ülesanded täita, nagu on öeldud lõikes 32: „kutsub Euroopa
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja kõiki välissuhete eest vastutavaid volinikke üles
kohtuma süstemaatiliselt inimõiguste kaitsjatega, kui nad külastavad ametlikult kolmandaid riike”. See on
hea raport ja ma hääletasin selle vajaliku teksti poolt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. − (LT) Ma nõustun Lissaboni lepingus sätestatud eesmärkidega, mille
kohaselt peaksid kõik riigid nimetama ametisse kvalifitseeritud poliitilise ametniku, kellel on inimõiguste ja
demokraatiaga seonduvad konkreetsed kohustused. Ma nõustun ettepanekuga luua teabekeskus, kes vastutaks
inimõiguste kaitsjate ja nende tööga seotud küsimuste eest. Lisaks peaksid ELi liikmesriigid töötama välja
inimõiguste kaitsjate suhtes tervikliku lähenemisviisi, et suurendada ELi poliitika usaldusväärsust ja
tulemuslikkust ELi liikmesriikide hulgas. Nende tegevuse kindlustamiseks tuleb võtta toetusmeetmeid ning
ka ennetusabinõusid ja kaitsemeetmeid, võttes samal ajal arvesse nii inimõiguste kaitsjate lühiajalisi kui ka
pikaajalisi vajadusi. Ma soovin rõhutada, et inimõiguste kaitsjaid kolmandates riikides on võimalik kaitsta
paremini, kui muuta ELi poliitilisi ja inimõigustealaseid küsimusi käsitlev dialoog kolmandate riikidega
tõhusamaks. Samuti on oluline, et ühiskond teaks ja toetaks kaitsjate rolli, sest nende töö tunnustamine ja
nähtavus võib aidata kaasa ka nende kaitsmisele rasketes oludes, kuna rikkumiste toimepanijad võivad
tegutsemast loobuda, kui kuritarvitamine märkamatuks ei jää.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. − (PT) Inimõiguste kaitsjad on lubanud teostada õigusi, mis on
sätestatud 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioonis ja teistes rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates
õigusaktides. Teisiti öeldes on nende töö eesmärk kaitsta kodaniku- ja poliitilisi õigusi ning edendada, kaitsta
ja teostada majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.

Deklaratsioonis tuletatakse meile meelde, et riikidel on esmane kohustus luua inimõiguste kaitsjate tööd
soodustav keskkond, mis võimaldaks üksikisikutel, rühmadel ja ühendustel viia ilma piiranguteta – välja
arvatud need, mis on lubatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel – ellu
rahumeelset tegevust inimõiguste edendamiseks ja kaitsmiseks.

Üksnes terviklik lähenemisviis inimõiguste kaitsjate suhtes võib suurendada ELi poliitika usaldusväärsust ja
tulemuslikkust. Seepärast peaks kõnealune lähenemisviis sisaldama ennetus- ja kaitsemeetmeid, mis
võimaldavad neil kiiresti tegutseda. Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta nii inimõiguste kaitsjate lühiajalisi
kui ka pikaajalisi vajadusi.

Proinsias De Rossa (S&D), kirjalikult. − Mul on hea meel selle raporti üle, mis käsitleb inimõiguste kaitsjaid
toetavat ELi poliitikat. Inimõiguste kaitsjad täidavad hindamatut osa põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi
põhimõtte edendamisel. Lissaboni lepinguga seatakse inimõiguste edendamine ja kaitsmine Euroopa Liidu
välistegevuses kesksele kohale. Välisteenistuse struktuur peaks seega kajastama seda põhimõtet ning igas
ELi delegatsioonis, mis saadetakse kolmandasse riiki, peab olema inimõiguste saadik, kes hoiaks järjekindlalt
suhteid sõltumatu kodanikuühiskonnaga. Kui EL tahab, et tema toetus inimõigustele oleks jätkuvalt tõhus
ja usaldusväärne, peab inimõiguslasi kaitsma kõikidel tasanditel ja kõikide ELi välispoliitika vahenditega.
Inimõiguste kaitsjaid käsitlevates ELi suunistes tuleb arvesse võtta eriti ohustatud rühmi, näiteks naiste õiguste
kaitsjaid, ajakirjanikke, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning vähemuste ja põlisrahvaste õiguste kaitsjaid.
Kolmandate riikidega peetavates dialoogides peab EL tegema kõik endast oleneva, et nimetatud riikide
õigusaktid tagaksid ÜRO deklaratsioonis nimetatud inimõiguste kaitsjaid käsitlevad õigused – mitte ainult
ühinemis-, sõna- ja kogunemisvabaduse, vaid ka õiguse saada kodu- ja välismaalt läbipaistvalt toetust.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest see tutvustab usaldusväärseid
meetmeid, mis võivad aidata inimõiguslasi paremini kaitsta. Tahaksin rõhutada nende ettepanekute olulisust,
millega pooldatakse inimõiguste kaitsjaid käsitlevates küsimustes soolise mõõtme kohaldamist. Kahjuks
seisavad naissoost inimõiguslased jätkuvalt vastamisi mitmesuguste eriohtudega.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Inimõiguste kaitsjad satuvad eriti sageli sellesama valitseva režiimi
repressioonide märklauaks, mida nad püüavad muuta ja hukka mõista, ning on seetõttu haavatavad. Kahjuks
esineb loetamatul hulgal kurvaks tegevaid teateid sellest, kuidas on tapetud, vigastatud ja piinatud inimesi,
kelle ainus kuritegu oli anda oma elu, meelekindlus ja pühendumus demokraatia ja vabaduse hüvanguks.

Euroopa Liit on seadnud inimõiguste kaitsmise oma välistegevuses kesksele kohale ning seepärast peab ta
olema pidevalt esirinnas nende inimeste kaitsmisel, kes võitlevad kohapeal ennastsalgavalt vabama, õiglasema
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ja turvalisema ühiskonna eest. Sellega seoses tuletaksin meelde inimesi, kellele Euroopa Parlament on andnud
Sahharovi auhinna ja kellele ei ole endiselt tagatud põhivabadusi, näiteks õigust reisida, õigust vabale
eneseväljendusele või isegi elada vabaduses. Eurooplased ei pea tunnustama mitte ainult oma väärtuste,
õiguste ja vabaduste tähtsust, vaid peavad otsustavalt aitama seda võimalikult ohutult teha ka neil, kes
püüavad panna ühiskonna, kus nad innukalt tegutsevad, võtma vastu samasuguseid standardeid.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma pean selle raporti vastuvõtmist kiiduväärseks, sest see
kujutab endast lubadust kutsuda Euroopa Liitu ja tema liikmesriike üles kaitsma ja toetama inimõiguslasi,
kes täidavad põhiosa peamiste inimõiguste kaitsmisel ja edendamisel, pannes sealjuures sageli enda elu ohtu.
EL peab toetama kindlalt põhiõiguste kaitsmist ning inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja demokraatia
edendamist. Märgin siinkohal, et Lissaboni lepinguga, nimelt selle artiklitega 3 ja 21, seatakse inimõiguste
edendamine ja kaitsmine Euroopa Liidu välistegevuses kesksele kohale. Seetõttu usun, et inimõiguste kui
liidu välispoliitika ühe põhiväärtuse ja eesmärgi edendamine peaks kajastuma nõuetekohaselt Euroopa
välisteenistuse tegevuses. Inimõiguste kaitsjate tegevuse edendamist ning nende kaitsmist ja turvalisust tuleb
pidada Euroopa suhetes kolmandate riikidega esmatähtsaks. Ma soovin rõhutada, kui olulised on sõnavabadus
ja suhtlusmeedia roll inimõiguste kaitsmise hootõukajatena.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Ma usun, et inimõiguslaste kaitse edendamine on oluline ülesanne,
mida Euroopa Liit peab täitma, ning sellepärast on mul hea meel selle raporti vastuvõtmise üle. Inimõiguste
kaitsjate tegevus on hindamatu väärtusega, kuid seda ei tunnustata ega väärtustata piisavalt. Lisaks kannatavad
neist paljud rõhuva režiimi poolt või nende kodumaal üldiselt toimepandud tagakiusamise, ähvarduste ja
vägivalla all ning seepärast on eriviisade väljaandmine minu arvates vajalik meede, et kaitsta neid inimesi,
kes tegutsevad terves maailmas kogu aeg innukalt inimõiguste edendamise nimel ja seavad sellega oma elu
ohtu. Peale selle tuleb rõhutada ettevõtete rolli inimõiguste kaitsjate rõhumises – sageli unustatakse see ära
–, kui nad pakuvad kõnealuse režiimiga riikidele jälitustehnoloogiat. See muudabki selle teksti nii kiiduväärseks.
Ja lõpetuseks, ma loodan, et Catherine Ashton ja kõik volinikud, kes selle teemaga otseselt või kaudselt
tegelevad, võtavad arvesse selles tekstis sisalduvaid soovitusi ja kohtuvad inimõiguste kaitsjatega, kui nad
külastavad kolmandaid riike, et tagada inimõiguslaste parem nähtavus.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Mõnedes riikides tuleb inimõiguste kaitsmise nimel tegutsevaid kodanikke
ja vabaühendusi sageli kaitsta ametivõimude õigusrikkumiste eest. Teisalt väljendatakse ka Lissaboni lepingus
väga selgelt seisukohta, et liidu välistegevuses tuleb pöörata suuremat tähelepanu inimõigustele. Seetõttu
tuleb töötada välja uued mehhanismid inimõiguslaste kaitsmiseks ning hakata rakendama inimõiguste
kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Inimõiguste kaitsjad vajavad kogu maailmas meie toetust.
Nad on julged inimesed, kes seavad ennast teiste kaitsmise nimel sageli suurde ohtu. Nad väärivad nüüd meie
toetust. Raport on alles selle raske töö algus. Meie lubaduse täitmiseks on vaja töötada välja tegevuskavad,
jälgida meetmeid ja analüüsida tulemusi. Ma toetan kindlalt Hautala raportit ning nagu temal, oli ka mul hea
meel näha, et Euroopa Parlament edastas selge sõnumi kõrgele esindajale ja kõikidele välissuhete valdkonnas
töötavatele volinikele, kutsudes neid üles kohtuma järjepidevalt inimõiguste kaitsjatega, kui nad külastavad
ametlikult kolmandaid riike. Samuti toonitame ELi delegatsioonide kohustusi välismaal seoses inimõiguste
kaitsjate toetamisega.

Joanna Senyszyn (S&D), kirjalikult. – (PL) Ma andsin oma poolthääle raportile inimõiguste kaitsjaid toetava
ELi poliitika kohta.

Meil kõigil on ülesanne kaitsta inimõigusi. See on Euroopa Liidu liikmeks olemise tingimus. Kahjuks ei tea
seda aga mitte kõikide liikmesriikide valitsused. Seepärast toimubki inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi
suuniste rakendamine nii aeglaselt ega ole piisavalt tõhus.

ELi delegatsioonid kolmandates riikides peaksid töötama selles valdkonnas välja kohalikud strateegiad ning
esitama need võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendile, et kooskõlastada ELi ühine strateegia inimõiguste
kaitsjate toetamiseks. Ma soovin, et inimõiguslaste tegevust edendataks ja kaitstaks kõikidel tasanditel ja ELi
välispoliitika kõikides aspektides ning vahendites.

Inimõiguste kaitsjad peavad tundma selgelt, et liidu õigus toetab ja kaitseb neid. Seoses kõnealuse strateegiaga
soovin rõhutada vajadust pöörata inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste rakendamisel tähelepanu
sooküsimusele.

Naissoost inimõiguslastel on raskem oma tööd teha. Soo tõttu ähvardavad neid töötades suuremad ohud:
füüsiline ja psühholoogiline vägivald, seksuaalne väärkohtlemine ning põlu alla sattumine. Järjest enam
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puudutavad inimõiguste aktiviste ähvardavad ohud ka ajakirjanikke ning inimesi, kes tegutsevad vähemuste,
eriti usuliste ja keeleliste vähemuste, aga ka homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste nimel.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Ma toetan täielikult ELi tööd, mida ta teeb, toetades ja kaitstes
inimõiguste aktiviste, keda ähvardab vangla või kelle elu on ohus selle tõttu, et nad võitlevad vabaduste eest,
mida meie peame endastmõistetavaks.

Raport: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Käesolevaga muudetakse kehtivaid suuniseid, et lihtsustada
väärtpaberi prospekti avaldamise korda. Selle ajakohastamise eesmärgiks on muuta ettevõtete kohustused
minimaalseks, seadmata sealjuures ohtu investorite kaitset või väärtpaberituru nõuetekohast toimimist.
Minu arvates aitab raport seda tasakaalu saavutada, seega ma toetasin seda.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest tänu suuremat
läbipaistvust tagavate nõuete ühtlustamise meetmete rakendamisele aitab see palju kaasa õiglase ja läbipaistva
finants- ja väärtpaberituru tugevdamisele Euroopa Liidus. Mulle teeb muret see, kuidas tagada investorite
kaitse parandamise nimel mitmesugused teabe edastamise meetodid ja vahendid ning kooskõlastada ka
järelevalveteenused euroopalikul viisil.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Hiljuti avastasime me mitmesugused juhtumid, kus väärtpaberite avalik
pakkumine ei olnud läbipaistev. Enamikul juhtudel anti tarbijatele valeteavet ning neil puudus põhjalik
ülevaade sellest, millist tüüpi ja kui kvaliteetsetesse väärtpaberitesse nad oma säästud – sageli elu jooksul
kogutud säästud – investeerisid. Direktiivis nõutakse, et nimetatud turgudel osalejatele esitatav teave oleks
läbipaistvam. Selleks ühtlustatakse läbipaistvuse nõudeid, et edaspidi saaksid investorid – olenemata sellest,
kes nad on – teha ohutuma ja teadlikuma otsuse säästude paigutamise kohta, et hoida ära olukord, kus
perekondade ja eakate sagedaseks sissetulekuallikaks olevad suured säästud lähevad tarbetult kaotsi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (ES) Raportööri järgi on käesolev komisjoni ettepanek
kõigi peamiste sidusrühmadega – väärtpaberituru järelevalve eest vastutajate, turuosaliste ja tarbijatega –
peetud põhjalike ja pidevate dialoogide ja konsultatsioonide tulemus. See tugineb Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee ja Euroopa väärtpaberiturgude ekspertrühma avaldatud aruannetes
esitatud analüüsile. Ettepaneku koostamisel on arvesse võetud ka konsultatsioonifirma Centre for Strategy
& Evaluation Services korraldatud uuringu tulemusi ja avalikku arutelu võrgus. Meie fraktsioon on aga
seisukohal, et on olemas ka muid olulisi tegureid, mida ei ole täielikult välja toodud, mistõttu jäime täiskogus
raporti hääletusel erapooletuks.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Fraktsioon S&D avaldab heameelt esimesel lugemisel saavutatud
kokkuleppe üle. See peaks muutma prospektid selgemaks ning viima raporti kooskõlla parema reguleerimise
nõuetega.

Raport: Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Mina andsin sellele ettepanekule poolthääle, sest usun, et varude
jätkusuutlikkus on oluline ning hea dokumenteerimisprotsess võib sellele märkimisväärselt kaasa aidata.
Kui arvestada hariliku tuuni puhul 1974.–2009. aastani täheldatud muudatusi, siis kujutavad Rahvusvahelise
Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni kohtumisel Recifes arutusel olnud viimased suundumused endast
pöördepunkti ning neid tuleb kajastada täiel määral ühenduse õiguses. Et niisugust tüüpi kala on suure
rahalise väärtusega, tuleb sellega seonduvat hoolikalt jälgida. Dokumenteerimisprogramm peaks aga
kontrollimise komplekssust kajastama. Nendel kahel põhjusel on käitlejad hakanud järjest enam järelevalvest
kõrvale hoiduma. See on tekitanud vajaduse kohaldada ELis ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata
kalapüüki käsitlevat määrust ja sellest tulenevaid meetmeid – impordikeeldu ja püügisertifikaate. Niisugused
tegurid nagu hariliku tuuni varude lõppemine, kala eest makstavad väga kõrged hinnad (olenemata sellest,
kas kala on püütud seaduslikult või mitte) ning kalapüügi ja kauplemise kontrollimisel esinevad raskused
tähendavad, et võetud meetmetest ei ole säästva kalapüügi tagamiseks piisanud. Seetõttu palume komisjonil
koostada asjakohane ühenduse õiguslik raamistik võimalikult kiiresti.

Mara Bizzotto (EFD), kirjalikult. − (IT) Ma olen veendunud, et kultuurilise identiteedi kaitse tagamiseks tuleb
astuda väsimatult välja maa ja loodusvarade eest, mis muudavad selle identiteedi eriomaseks ja ainulaadseks.
Seetõttu saan ma toetada vaid meetmeid, mis aitavad säilitada väikesemahulist kalapüüki, kaitstes samal ajal
harilikku tuuni, kes on tõsises väljasuremisohus sellepärast, et suured ettevõtted on rahvusvahelise ekspordi
eesmärgil seda kala valimatult püüdnud. Sel põhjusel hääletan Romeva i Rueda raporti poolt.

35Euroopa Parlamendi aruteludET17-06-2010



Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Käesoleva määrusega tahetakse rakendada Rahvusvahelise Atlandi
Tuunikala Kaitse Komisjoni 11. juunist 2008 kehtinud soovitusi hariliku tuuni püügi dokumenteerimise
programmi kohta. Käesoleva dokumenteerimisprogrammi projektiga kehtestatakse eeskirjad kogu püütud,
ümberlaaditud, nuumatud, tapetud, lossitud ja EList välja veetud tuuni jälgitavuse ning püügidokumentides
sisalduva teabe asjakohasuse ja kinnitamise kohta ning esitatakse hariliku tuuni püügidokumendi mudel.
Ma andsin poolthääle sellele raportile, mis näib olevat tasakaalukas ja mis on pärast Euroopa Parlamendi
volitusi laiendanud Lissaboni lepingu jõustumist esimene seadusandliku tavamenetluse raames vastu võetud
kalandusmäärus.

Lara Comi (PPE), kirjalikult. − (IT) Ma tänan võimaluse eest selgitada, miks ma hääletasin hariliku tuuni
püügi dokumenteerimise programmi poolt.

Ma usun, et Euroopa Parlament on üldiselt üksmeelel vajaduses kaitsta seda väljasuremisohus liiki. Bioloogiline
mitmekesisus on tõeline maailma pärand ning liikmesriigid ja kogu rahvusvaheline kogukond peavad selle
kaitsmiseks tegema kõik mis võimalik.

Selles mõttes on õige, et me käsitleme hariliku tuuni olukorda. Kui hariliku tuuni varud vähenevad pidevalt,
siis peab selle liigi kaitsmise võimaluste otsimine olema meie jaoks esmatähtis. Seepärast on selles raportis
välja pakutud hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programm, millega rakendatakse Rahvusvahelise
Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni heakskiidu saanud meetmeid, minu arvates hea mõte. Usun, et see uus
programm aitab tõepoolest lahendada hariliku tuuni varude vähenemise probleemi, ehkki sellega kaasnevad
mõned raskused väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite jaoks Euroopas. Väikesemahuline kalapüük
on endiselt üks tööhõivesektoreid, mida majanduskriis on enim mõjutanud, ning seda tuleb toetada muul
viisil.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma andsin poolthääle raportile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse hariliku tuuni Thunnus thynnus püügi dokumenteerimise
programm, sest see hõlmab meetmeid, mis aitavad hoida ära kalade ülepüüki ja parandada selle liigi varude
kontrollimist.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Hariliku tuuni kvoot on Portugalis suuruselt kolmas ning tuunipüügiga
tegeleb ligikaudu 80 Portugali laeva. Tuun on ka Portugali toitude üheks peamiseks koostisosaks. Selle liigi
kaitse on seega meie riigi jaoks eluliselt tähtis – mitte ainult elatusallikana, millest sõltub lugematu hulk
perekondi, vaid ka sellepärast, et see kala on meie rahva toitmisel ülimalt oluline.

Seega, kui raportöör tuletab meelde võimalust kanda harilik tuun ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega
rahvusvahelise kauplemise konventsiooni lisasse, millega takistatakse sellega kauplemist, pean ma veel kord
rõhutama, et tähtis on tagada ohustatud liikide piisav kaitse, kuid samal ajal ei tohi ohustada tegevust, mis
tagab paljude kogukondade majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku, sest vastasel korral on nad määratud
kadumisele.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Mul on hea meel hariliku tuuni püügi dokumenteerimise
programmi heakskiitmise üle, sest sellega keelatakse niisuguse hariliku tuuni lossimine, ümberlaadimine,
sumpadesse paigutamine, püük, sisekaubandus, import, eksport või re-eksport, millega ei ole kaasas
nõuetekohaselt täidetud ja kinnitatud püügidokumenti. Uue määrusega kehtestatakse hariliku tuuni püügi
dokumenteerimise ühenduse programm, et toetada Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni
(ICCAT) vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete rakendamist. Dokument hõlmab ka ICCATi hariliku
tuuni püügi dokumenteerimise programmi sätteid kogu selle kalaliigi päritolu kindlaksmääramiseks. Selle
programmiga tahetakse vähendada ka hariliku tuuni ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata püüki, mis
on põhjustanud nimetatud liigi populatsiooni peaaegu täieliku kadumise.

Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hariliku tuuni varusid on ülemäära palju kasutatud ning tänane
hääletus on seega kiiduväärt samm olukorra parandamise suunas. Täielikku jälgitavust tagava korra
kehtestamine on väga hea viis säästlikuma kalapüügi saavutamiseks.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni
heaks kiidetud hariliku tuuni püüki käsitlevate meetmete ülevõtmine on hea samm. Sellest aga ei piisa. See
ei aita meil võidelda tõhusalt ebaseadusliku kalapüügi vastu ega võimalda seega varudel taastuda. Nüüd tuleb
püügitegevus kiiremas korras mõneks ajaks peatada. See on aga mõeldamatu, kui väikesemahulise kalapüügiga
tegelevate kalurite jõupingutusi ei tunnustata ja neile ei maksta tegevuse sunniviisilise peatamise eest rahalist
hüvitist.
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Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) EL peab kalapopulatsioonide seisukorraga seoses tegutsema väga
aktiivselt, nõudlikult ja eeskujulikult. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljude liikide praegune suurus on
murettekitav. Niisugused riigid nagu Jaapan on mõnede meres elavate liikide populatsioonide vähenemise
suhtes jätkuvalt ükskõiksed, muutes sellega nende kaitsmise väga raskeks. Seetõttu on minu arvates hariliku
tuuni püügi dokumenteerimise programmi heakskiitmine pöördelise tähtsusega, sest sel viisil keelatakse
niisuguse hariliku tuuni lossimine, ümberlaadimine, sumpadesse paigutamine, püük, sisekaubandus, import,
eksport või re-eksport, millega ei ole kaasas nõuetekohaselt täidetud ja kinnitatud püügidokumenti. Küsimus
seisneb planeedi püsimajäämise tagamises tema varade, loomastiku ja taimestiku kaitsmise kaudu ning need
kõik väärivad suuremat õigusalast tähelepanu ELilt.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. – (ES) Ma hääletasin raporti poolt, sest see on samm edasi hariliku
tuuniga kohustuslikus korras kaasas oleva püügidokumendi määratlemise poole. Usun, et need
kontrollimeetmed muudavad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi keeruliseks ja seepärast
on need head meetmed.

Hariliku tuuniga seonduv sümboliseerib ELis toimuvat – see näitab, mis juhtub siis, kui turgu ei reguleerita.
Siis käitutakse hoolimatult töökohtade, keskkonna ja niisuguste liikide suhtes nagu harilik tuun. Turg on
täitmatu ja kasutab kõik varud ära. Kalavarude ärakasutamine on küll keskkonnaprobleem, aga ka sotsiaalne
probleem. Süütud ei pea süüdlaste pattude pärast kannatama. Karistada ei saa mõrrapüügi eest, mis on igivana
püügimeetod ega ole kunagi tuuni püsimajäämist ohustanud.

Euroopa Liit peab võtma tõsiselt tehnilisi aruandeid, mis avaldatakse järgmisel Rahvusvahelise Atlandi
Tuunikala Kaitse Komisjoni kohtumisel. Me peame tegema tööd selle nimel, et ELis võetaks töö käigus arvesse
keskkonda, bioloogilist mitmekesisust ja jätkusuutlikust.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Mõningaid kalaliike peetakse traditsiooniliselt delikatessiks. See
tekitab selle kala järele mõistagi nõudluse, mis kestab senikaua, kuni kõnealuse kala varud on ohus. ELi
veekogud kuuluvad ülepüügi all enim kannatavate veekogude hulka. Et hoida ära teatavate kalaliikide
väljasuremine ja tagada samal ajal, et kalurid ei kaotaks oma elatist, tuleb ebaseadusliku kalapüügi vastu
võidelda. Tegelikkuses ei peeta kalapüügi kvootidest sageli kinni kontrollimise keerukuse pärast. Püügi
dokumenteerimise programm parandab loodetavasti olukorda ja seepärast toetasin ma seda raportit.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. − (PT) See raport on seotud Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala
Kaitse Komisjoni (ICCAT) kalapüügi dokumenteerimise programmi ülevõtmisega ühenduse õigusesse.

Mõned meetmed, mida ka siin raportis käsitletakse, võeti vastu Recifes peetud ICCATi kohtumise tulemusel.
Nendeks on:

- üldine nõue püüda sumpadesse paigutatud kala välja püügiaastal või enne järgmise aasta seinerite
püügihooaja algust (erandid on lubatud);

- prahitud kalapüügilaevu ei ole enam lubatud kasutada;

- uus lisa, mis sisaldab juhiseid püügidokumendi väljastamise, täitmise ja kinnitamise kohta.

Kvaliteetne harilik tuun on nii suure rahalise väärtusega, et käitajad on püüdnud kontrolle vältida, eirates
sageli sealjuures õigusakte.

Raportiga püütakse teha kõik võimalik, et vältida niisuguseid olukordi, ja seega väärib see minu häält.

Aldo Patriciello (PPE), kirjalikult. − (IT) Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
muudetakse kehtivat määrust hariliku tuuni Thunnus thynnus’e püügi dokumenteerimise kohta.

Üks peamisi põhjusi, miks väljapakutud muudatusettepanek esitati, on Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala
Kaitse Komisjoni (ICCAT) – kes vastutab hariliku tuuni püügi eest ka Aadria meres – tegevuse muutlikkus.
See komisjon loodi kui organisatsioon, kes peaks võitlema reguleerimata kalapüügi vastu alternatiivsete
meetmete abil. Need meetmed hõlmasid kaubandusmeetmete kehtestamist riikidele, kelle laevad rikkusid
ohustatud liike püüdes ICCATi eeskirju.

Ma mainisin asjaolu, et hariliku tuuni püügi dokumenteerimise programm on juba olemas – see on hariliku
tuuni püügidokument, mis on tõenäoliselt kõige keerulisem dokumenteerimise programm, mis ühegi kalaliigi
jaoks olemas on. Siiski pooldan ma täielikult ettepanekut seda programmi laiendada ja parandada, täiendades
seda uute andmetega, mille hulka kuuluvad püügiandmed, eksportijat või müüjat, ümberlaadimist,
kalakasvandust ja väljapüüki käsitlev ja kaubanduslik teave.
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Kokkuvõttes on mul väga hea meel teada saada, et niisugune ettepanek – kui see vastu võetakse – on kooskõlas
Euroopa Liidu paljukõneldud sooviga kaotada ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük.

Frédérique Ries (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hariliku tuuni saaga jätkub. Ma võiksin veel lisada, et jätkub
samamoodi, sest vaatamata Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ja Ameerika Ühendriikide võetud kindlale
seisukohale selle liigi turustamise keelu pooldamise kohta blokeerisid Jaapan, kes tarbib rohkem kui 80%
harilikust tuunist, ja tema liitlased märtsis üleskutse kauplemine keelustada. Samas räägivad faktid ise enda
eest: 70% maailma kaladest on väljasuremisohus, me tegeleme sõna otseses mõttes ookeanide riisumisega.
Seepärast ongi Euroopa Parlamendi tänane sõnum oluline – me vajame rohkem ja kvaliteetsemat kontrolli.
Me peame andma suuremad volitused Rahvusvahelisele Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjonile, kes ei ole
viimase 20 aasta jooksul suutnud tagada säästlikku kalapüüki ega kaitsta varusid. Parandada tuleb kalavarude
jälgitavust alates püügist kuni ekspordini. Me peaksime tundma heameelt tähelepanekute üle, mida tegi
volinik Damanaki, kes ütles arutelu ajal, et Euroopa Komisjon kasutab kõiki oma õiguslikke ja diplomaatilisi
vahendeid hariliku tuuni päästmiseks. Praegu on väga otsustav aeg – alates tööstusliku kalapüügi algusest
on varud vähenenud rohkem kui 85%.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament toetas minu
raporti ettepanekut nii tähtsal teemal. Uus hariliku tuuni püügidokument on kiiduväärt ja väga kasulik
täiendus süsteemile, mida hariliku tuuni püügi reguleerimiseks tasapisi kehtestatakse, kuid see iseenesest ei
päästa liiki väljasuremisest. Pärast palju aastaid kestnud ülepüüki – kusjuures suure osa püüdsid ELi ja teised
laevad välja ebaseaduslikult – on hariliku tuuni varud nüüd ohtlikult väikesed. Volinik Damanaki mõistis
seda ning toetas selle aasta alguses CITESi osaliste kohtumisel harilikule tuunile rahvusvahelise kaubanduse
keelu kehtestamist. Sellega oleks püüki märkimisväärselt vähendatud ja viidud see rohkem kooskõlla teaduslike
soovitustega. Kui Euroopa Liit tahab olla harilikku tuuni puudutavas poliitikas järjekindel, peab ta järgmisel
Rahvusvahelisel Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni kohtumisel, mis toimub 17.–27. novembrini Pariisis,
tegutsema vastutustundlikumalt. Palju aastaid tagasi kasutas EL oma märkimisväärset mõju ICCATis ja surus
läbi kvoodid, mis olid suuremad kui teaduslikus soovituses esitatud, kuid ei kehtestanud samas ranget
kalapüügi kontrolli. Selle tagajärjel ületati kvoote mõnikord.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Hariliku tuuni varude vähenemine oleks pidanud äratama meie kõigi
tähelepanu. Kuna me ei tegutsenud piisavalt kiiresti, on olukord muutunud kohutavaks. Ülepüük ja laevade
ülevõimsus nõuab viivitamatut tegutsemist, et tagada kalavarude säilimine tulevikuks.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. − (PT) Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon, kuhu ma
kuulun, on hariliku tuuni varude kaitsmist alati toetanud, võttes arvesse murettekitavat ohtu, et see liik sureb
välja. Parlamendi raportiga, mille vastuvõtmist ma täna toetan, püütakse leida lahendus, kuidas ühildada
Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni kaitse- ja majandamismeetmete ülevõtmisel ELi õigusesse
ühelt poolt järjest suurem keskkonnaalane mure hariliku tuuni väljasuremise ohu pärast ning teiselt poolt
Euroopa Liidu kalandussektori majanduslik ja sotsiaalne tähtsus.

Need meetmed hõlmavad uut, mitmetahulist püügidokumenti, mis peab olema tuunipartiiga kaasas
kontrolliahela kõikides etappides, ning prahitud kalapüügilaevade kasutamise keelustamist nüüdsest alates.
Soovitatav oleks kohaldada neid meetmeid tõhusalt ja proportsionaalselt kõnealuse liigi kaitsmise eesmärgiga,
ohustamata sealjuures ELi mitmesuguste rannikualade kogukondade majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut
– eriti nende oma, kes sõltuvad enim kalandusest, nagu Portugal ja selle äärepoolseimad piirkonnad Assoorid
ja Madeira.

Raport: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ehkki Rumeenia ja Bulgaaria on alates 1. jaanuarist 2007 Euroopa
Liidu liikmed, ei osale nad veel Schengeni infosüsteemis, mis edendab koostööd Euroopa riikide tolli-, politsei-
ja õigusasutuste vahel. Tänu suurtele edusammudele täidavad nüüd mõlemad liikmesriigid selle süsteemiga
ühinemiseks vajalikke tingimusi. Seetõttu andsin ma poolthääle raportile, mis annab Rumeeniale ja Bulgaariale
ligipääsu Schengeni infosüsteemile. See on suur samm Schengeni alaga täieliku liitumise ja piirikontrolli
edaspidise kaotamise poole.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest usun, et see nõukogu otsus
hõlmab usaldusväärset viisi, kuidas kaotada kontroll ELi sisepiiridel Bulgaaria ja Rumeeniaga. Arvestades
nendes riikides hiljuti tehtud hindamise tulemusi, ei saa me enam õigustada olemasolevate tõkete säilitamist
ega takistada ELi kodanikel oma territooriumil liikuda. Nõukogu peaks piiride kaotamise otsuse võtma vastu
võimalikult kiiresti, et lõpetada nimetatud liikmesriikide kodanike diskrimineerimine.
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Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma jagan raportööri seisukohta seoses Bulgaaria ja Rumeenia vajadusega
teavitada nõukogu ja Euroopa Parlamenti järelmeetmetest hindamis- ja järelevalvearuannetes sisalduvate,
veel rakendamata soovituste suhtes. Vaid siis, kui kõik osalised täidavad tõhusalt Schengeni acquis’ sätteid,
võimaldab see kaotada tulemuslikult kontrolli sisepiiridel nende liikmesriikidega.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) See nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate
Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias on esimene samm kontrolli
kaotamisel ELi sisepiiridel Bulgaaria ja Rumeeniaga. Eraldi otsuse piirikontrolli kaotamise kohta võtab
nõukogu vastu hiljem, pärast täiendavat hindamist. Ma toetan raportööri seisukohta, täpsemalt öeldes
arusaama, et Euroopa Parlamendil ja eelkõige kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel
peab olema vaba juurdepääs hindamisaruannetele ja ülejäänud asjakohasele teabele mis tahes soovituse
rakendamise kohta enne, kui nad esitavad oma põhjendatud ja motiveeritud arvamuse. Ma nõustun, et nii
Euroopa Parlamenti kui ka nõukogu tuleb teavitada järelmeetmetest, mida Bulgaaria ja Rumeenia võtavad
ekspertide poolt andmekaitse alase hindamise käigus avastatud puudujääkide parandamiseks. Samuti toetan
ma raportööri seoses vajadusega luua lihtne, tõhus ja läbipaistev hindamismehhanism, mis täiendaks tegelikku
Schengeni hindamise mehhanismi ja võimaldaks Schengeni alal jääda vaba liikumise alaks.

Elisabetta Gardini (PPE), kirjalikult. − (IT) Oleme võidelnud pikka aega kõvasti selle nimel, et harilik tuun
kantaks ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni I lisasse ja
et lõpetataks tema püük ja turustamine. Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni soovitustes
kinnitati, et me oleme õigel teel ja et vaid varude vastutustundlikuma majandamisega saab võidelda hariliku
tuuni varude lõppemise vastu ja kaitsta samal ajal meie kalureid, kellele mõjub raske kriisiolukord juba niigi
rängalt.

Varude majandamiseks tuleb võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu, kehtestada range kvoodisüsteem,
esitada uuenduslikke meetmeid varude juhtimiseks ja jälgida kaubavooge. Sellepärast andsin ma poolthääle
nendele uutele eeskirjadele, mis tagavad usaldusväärse jälgitavuse tarneahela igas etapis ja kehtestavad
kohustuse dokumenteerida kogu protsessi püügist müügini. Kui me võtame kasutusele ennetavad meetmed,
saame kaitsta harilikku tuuni, ilma et karistaksime – ma rõhutan – ausaid kalureid, kes peaksid nende endi
huvides olema esimesed, kes soovivad ära hoida selle kalaliigi väljasuremise.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Ma andsin oma poolthääle raportile, millega võetakse vastu
nõukogu otsus ja milles on öeldud, et nii Bulgaaria kui ka Rumeenia täidavad Schengeni infosüsteemiga (SIS)
ühinemiseks vajalikke andmekaitse kriteeriume. Schengeni hindamise töörühm kinnitas, et SISi harud
Bulgaarias ja Rumeenias tagavad rahuldaval tasemel andmekaitse, ning andis neile positiivse hinnangu,
sillutades sellega teed täiendavate katsetuste tegemiseks enne käesoleva aasta lõppu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Ma ei sooviks bulgaarlastele ja rumeenlastele midagi,
mida ma ei sooviks ka meie rahvale. Schengeni infosüsteem ei taga isikuandmete vajalikku kaitset. Selle
eeldatava arenemisega teise põlvkonna süsteemiks süvendatakse julgeolekupuudusi veelgi. See võimaldab
hoida alles täiesti subjektiivseid andmeid, näiteks oletust terroristlike kalduvuste kohta. Lisaks ei ole välistatud
võimalus, et neid andmeid võidakse jagada Ameerika Ühendriikidega. Seetõttu hääletasin raporti vastu.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Piirideta Euroopa saavutamiseks on oluline uute riikide ühinemine
Schengeni infosüsteemiga. Need kaks riiki on läbinud mitmesugused hindamismenetlused, mis on seotud
näiteks andmekaitse, Schengeni infosüsteemi, õhu-, maa- ja merepiiri, politseikoostöö ning viisapoliitikaga.
Ehkki olukorda tuleks veel parandada, on siiski astutud oluline samm kontrolli kaotamise suunas sisepiiridel
Bulgaaria ja Rumeeniaga.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Kui Rumeenia ja Bulgaaria võtsid 2007. aastal ELiga ühinemisel
vastu Schengeni acquis’, nõustusid nad selle kohaldamiseks vajalike tingimuste kontrollimisega. Kontrolliasutus
– Schengeni hindamise töörühm – tegi kindlaks, et mõlemad riigid täidavad Schengeni infosüsteemi
kehtestamiseks ja tegelike andmete edastamiseks vajalikke tingimusi. Mõlemad riigid ühendatakse nimetatud
süsteemiga käesoleva aasta lõpus. Ma hääletasin raporti poolt, sest nii Rumeenia kui ka Bulgaaria on seatud
eesmärgid täitnud.

Georgios Papanikolaou (PPE), kirjalikult. – (EL) Ma andsin poolthääle raportile Schengeni infosüsteemi
käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias, et toetada a) Bulgaaria ja
Rumeenia taotlust osaleda täiendatud Schengeni koostöösüsteemis, muidugi eeldusel, et nad täidavad kõiki
Schengeni acquis’s sätestatud tingimusi ja et nende hindamine on edukalt lõpule viidud; b) niisuguse lihtsa,
tõhusa ja läbipaistva hindamismehhanismi loomist, mis täiendaks olemasolevat Schengeni hindamise
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mehhanismi ja võimaldaks Schengeni alal jääda vaba liikumise alaks, ja c) parlamendi sisulist osalemist uue
hindamissüsteemi loomises.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (ES) Selle raporti vastuvõtmisega algab kõikide asjaomaste
liikmesriikide jaoks kuue kuu pikkune periood, mil nad peavad teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu
järelmeetmetest, mida nad kavatsevad võtta hindamisaruannetes ja järelhinnangus sisalduvate, veel
rakendamata soovituste suhtes.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0375/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma andsin resolutsioonile poolthääle, sest

- minu arvates on oluline, et nõukogu tugevdaks Eurostati osakaalu ja sõltumatust;

- minu arvates on oluline, et nõukogu ja liikmesriike kutsutakse üles nõustuma sellega, et Eurostatile tuleks
anda vastutus korraldada liikmesriikides etteteatamata kontrolle statistiliste andmete tõendamiseks;

- ma pean komisjoni ettepanekut Kreeka juhtumi taustal minimaalseks abivahendiks, rõhutades, et
aruandekohustus tuleb jõustada kõigis liikmesriikides ning et aruandes peaksid sisalduma üksikasjad kogu
eelneva bilansivälise tegevuse kohta;

- ma arvan, et liikmesriigid peaksid lõpetama igasuguste bilansiväliste võlastruktuuride kasutamise;

- ma nõustun üleskutsega komisjonile teha ettepanek siduvate õiguslike vahendite kohta, mis kohustaksid
liikmesriike lõpetama igasuguste bilansiväliste võlastruktuuride kasutamise;

- minu arvates on oluline, et tähelepanu juhiti liikmesriikide kombele jätta teatavad kohustused oma bilansist
välja, eelkõige seoses tulevaste väljamaksetega, mille põhjuseks on avaliku sektori pensionid ja pikaajalised
erasektoriga sõlmitud lepingud üldkasutatavate ehitiste üürimiseks või ehitamiseks (…)

(Selgitust hääletuse kohta on lühendatud vastavalt kodukorra artikli 170 lõikele 1.)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Kuna Kreeka juhtum näitab selgelt kvaliteetse eelarvestatistika
puudumist ELis, on minu arvates vaja tugevdada Eurostati osakaalu ja sõltumatust ning eeskätt võimaldada
tal korraldada liikmesriikides etteteatamata kontrolle statistiliste andmete tõendamiseks. Need nõudmised
on siin resolutsioonis nimetatud ja seetõttu toetasin ma seda.

Jean-Pierre Audy (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin poolthääle Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta
resolutsioonile statistiliste andmete kvaliteedi kohta Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamise
(Eurostat) kohta. Selles on tõdetud, et komisjonil puudusid seni kontrollivolitused, mis on vajalikud Euroopa
statistiliste andmete kvaliteedi parandamiseks. Hiljutised sündmused on näidanud, et korralikult toimiv
statistikasüsteem on usaldusväärsete andmete eeltingimus, arvestades, et seni on puudunud poliitiline tahe
järgida ühiseeskirju ja parandada reaalselt statistika haldamist. Arvestades, et Euroopa Komisjon ei ole
sõltumatu liikmesriikidest, kes esitavad komisjoni oma volinikud, teen ma ettepaneku anda Euroopa
Kontrollikojale õigus kontrollida liikmesriikide finants- ja majandusalast teavet, et selle teabe kvaliteet,
usaldusväärsus, õigsus ja korrektsus oleks mõistlikult tagatud.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma andsin resolutsioonile poolthääle, sest minu arvates
peab nõukogu tugevdama Eurostati osakaalu ja sõltumatust. Samuti pean oluliseks, et liikmesriigid edastaksid
Eurostatile riigi rahanduse kohta andmeid, mis põhineksid standarditud ja rahvusvaheliselt heakskiidetud
arvestusmeetodil. Minu meelest on vajalik rakendada ka Euroopa statistika tegevusjuhist, mis tugevdab
riiklike statistikaametite ja Eurostati sõltumatust, usaldusväärsust ja vastutust, et edendada parimate
rahvusvaheliste statistikapõhimõtete, -meetodite ja -tavade kasutamist kõigi Euroopa statistika koostajate
poolt, et optimeerida nende kvaliteeti.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. – (PT) Ma andsin poolthääle resolutsiooni ettepanekule statistiliste andmete
kvaliteedi kohta Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamise (Eurostat) kohta, sest minu
arvates on vaja tugevdada Eurostati osakaalu ja sõltumatust ja tagada liikmesriikide statistika järjepidevus.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) ELi liikmesriikide esitatud statistika kvaliteet ja usaldusväärsus on olulised,
kui me soovime vältida niisuguseid probleeme, nagu hiljuti esile kerkisid. Seetõttu pean ma hädavajalikuks
kohaldada suuremat läbipaistvust, kooskõlastust liikmesriikide ja komisjoni (Eurostati) vahel ning Eurostati
volituste sagedasemat kohaldamist ja laiendamist, eriti õigust kontrollida liikmesriike.
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José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Avaliku sektori arvepidamise usaldusväärsus on kõige alus.
Eelarvepuudujääkide tekkimist saab vältida ainult mõne hea mehhanismiga, mille abil kontrollida
eelarvepuudujääki ja avaliku sektori arvepidamist. Põhitähelepanu tuleb pöörata ennetusele, siis ei ole vaja
sanktsioone kasutusele võtta. Keegi ei peaks ennetavat ja korrigeerivat kontrolli kartma. Eelarvepuudujääk
tuleks määratleda ühemõtteliselt, et hoida ära puudusi eelarvedistsipliini vallas. Olen nõus, et vältida tuleb
igasuguste bilansiväliste võlastruktuuride kasutamist. Kohustused peavad olema selged, eriti need, mis
liikmesriikide bilansis sageli ei kajastu, nagu tulevased väljamaksed seoses avaliku sektori pensionide ja
pikaajaliste erasektoriga sõlmitud lepingutega üldkasutatavate ehitiste üürimiseks või ehitamiseks. Seega
ma nõustun, et liikmesriigid peaksid edastama Eurostatile riigi rahanduse kohta andmeid, mis põhineksid
standarditud ja rahvusvaheliselt heakskiidetud arvestusmeetodil. Minu arvates on oluline rakendada ka
Euroopa statistika tegevusjuhist, mis tugevdab riiklike statistikaametite ja Eurostati sõltumatust,
usaldusväärsust ja vastutust, et optimeerida nende kvaliteeti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Komisjon kasutab Kreeka kriisi ettekäändena, et
võimaldada Eurostatil kehtestada seadus ELi näitajate kohta, justkui oleksid selle kriisi põhjustanud üksnes
statistikavead. Ta on seega seisukohal, et Eurostati ekspertide tarkus on lõplik tagatis eeldatavalt
sõnakuulmatute liikmesriikide suhtes, kes püüavad midagi varjata. Liikmesriigid peaksid niisiis olema nõus,
et Euroopa Komisjoni nimetatud amet annab kinnituse nende arvutustele, jälgib nende haldamist ja kontrollib
nende andmeid. Kõnealuste andmete üleandmine võib muutuda isegi struktuurifondidest abi saamise
eeltingimuseks. See tekst on koostatud samas vaimus nagu see, mille nõukogu 7. juunil 2010 heaks kiitis ja
mille kohaselt peavad liikmesriigid laskma komisjonil oma riigieelarve kinnitada. Sellega kaotavad liikmesriigid
oma suveräänsuse ning valitsused, kes on erinevalt komisjonist valitud demokraatlikult, oma usaldusväärsuse.
See väljub komisjonile aluslepingutega antud volituste piiridest ja on vastuvõetamatu. Seetõttu hääletan ma
vastu.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) ELi riikide majandustulemusi näitavate statistiliste andmete kvaliteet ja
usaldusväärsus on liikmesriikide majanduse tegeliku olukorra hindamisel ülimalt oluline. Kreekat käsitlevad
statistilised andmed, mis on mitmesuguste teadete kohaselt moonutatud ega kajasta majanduse tegelikku
seisu, andsid meile tõsise hoiatuse, et me võtaksime meetmeid, mille abil vältida niisuguse olukorra kordumist
edaspidi. Seega on Eurostati volituste, tehnilise baasi ja töötajate arvu suurendamine väga vajalik, et tulevikus
ei peaks EL seisma vastamisi olukorraga, kus liikmesriigid moonutavad statistilisi andmeid.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Statistilised andmed on poliitiliste otsuste sisuline alus. Seetõttu
peavad need olema võimalikult kvaliteetsed ja tõesed. See aga ei tohi tekitada olukorda, kus ettevõtted peavad
kulutama kogu oma aja bürokraatlikele ülesannetele – see mõjutab enim väikeseid ja keskmise suurusega
ettevõtteid. Samamoodi ei tohiks andmeid kasutada ettekäändena, et laiendada Eurostati või komisjoni
volitusi. Mis puudutab näidet Kreeka võltsitud statistiliste andmete kohta, siis komisjon teadis seda pikka
aega, enne kui selle suhtes midagi ette võeti. Kuna seda asjaolu kasutatakse ilmselgelt volituste laiendamiseks,
siis andsin ma vastuhääle.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (ES) Selle raportiga astub Euroopa Parlament veel ühe
sammu läbipaistvuse suurendamise suunas, paludes komisjonil kohaldada jõulisemalt Euroopa statistika
tegevusjuhist, mis tugevdab riiklike statistikaametite ja komisjoni (Eurostat) sõltumatust, usaldusväärsust ja
vastutust, et edendada parimate rahvusvaheliste statistikapõhimõtete, -meetodite ja -tavade kasutamist kõigi
Euroopa statistika koostajate poolt, et optimeerida nende kvaliteeti. Samuti palume nõukogul ja liikmesriikidel
avalikult tunnistada vajadust korrapärase dialoogi ja komisjoni (Eurostat) korraldatavate põhjalike kontrollide
järele, et tugevdada esitatud andmete kontrollimist ja tagada püsivalt andmete kvaliteet. Lisaks kutsume
nõukogu üles suurendama toetust Euroopa Pettustevastase Ameti tööle, mida parlament peab hädavajalikuks
Euroopa Liidu ja seega ka liidu kodanike finantshuvide kaitsmisel, samuti Euroopa institutsioonide maine
hoidmisel.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. Statistiliste andmete sõltumatus ja kvaliteet on eluliselt olulised ajal,
mil me oleme vastamisi riigivõla kriisiga mitmes ELi liikmesriigis. Kui me soovime sellest kriisist väljuda ja
jõuda majanduskasvu perioodi, tuleb taastada selles vallas usaldusväärsus. Lõppude lõpuks seisneb ELi
2020. aasta strateegia vaid majanduskasvus.

Raport: Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma andsin resolutsioonile poolthääle, sest
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- minu arvates on naiste ja meeste võrdne kohtlemine üks Euroopa Liidu eesmärk ning seetõttu üks keskseid
põhimõtteid mis tahes poliitikameetmetes majandus- ja finantskriisile reageerimisel ning üleminekul
kriisijärgsele ajale;

- ma nõustun vajadusega vältida seda, et praegune finants- ja majanduskriis ning tulevased
majandusprobleemid seaksid ohtu soolise võrdõiguslikkuse alal saavutatu, ning et majandussurutist kasutataks
(nagu seda praegu mõnes liikmesriigis juba tehakse) argumendina soolise võrdõiguslikkuse meetmete
vähendamiseks;

- ma pean vastuvõetamatuks seda, et meeste ja naiste palgaerinevus on endiselt olemas ning võib majandus-
ja finantskriisi tõttu suureneda; ma nõustun samuti Euroopa institutsioonidele ja liikmesriikidele esitatud
üleskutsega püstitada selged eesmärgid ja teha ettepanekuid palgaerinevuse vastu võitlemise siduvate meetmete
kohta.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. Mina andsin sellele resolutsioonile poolthääle, sest nõustun selle peamiste
punktidega: selles rõhutatakse, et naiste ja meeste võrdne kohtlemine on üks Euroopa Liidu eesmärk ning
seetõttu üks keskseid põhimõtteid mis tahes poliitikameetmetes majandus- ja finantskriisile reageerimisel.
Samuti kutsutakse selles ELi institutsioone ja liikmesriike üles püstitama selgeid eesmärke ja tegema
ettepanekuid palgaerinevuse vastu võitlemise siduvate meetmete kohta.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. – (LT) Ma nõustun selle raportiga, sest naiste ja meeste võrdne
kohtlemine on üks peamisi Euroopa Liidu eesmärke ning seetõttu on vaja võtta ELi tasandil selles valdkonnas
konkreetseid meetmeid, et me ei jääks ilma juba saavutatust. Ma tahan juhtida tähelepanu asjaolule, et
praegune majanduskriis on pannud muretsema, et soolise võrdõiguslikkuse alal saavutatu on ohus ja et
majanduslanguse tagajärjed võivad mõjutada iseäranis naisi. Kahetsusväärne on see, et paljud naised on juba
kaotanud või tõenäoliselt kaotavad oma töö, eelkõige need, kes töötavad jaekaubandus-, teenindus- ja
turismisektoris ning osalise tööajaga ja ebakindlatel töökohtadel. Samuti soovin rõhutada, et naiste tööpuudus
kasvab tõenäoliselt palju pärast avaliku sektori eelarvekärbete teatavaks tegemist, kuna naistöötajate osakaal
haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas on ebaproportsionaalselt suur. Pealegi, arvestades, et
paljud naised asutavad oma ettevõtte, peame püüdma vähendada halduskoormust ja looma väikestes ja
keskmise suurusega ettevõtete sektoris töökohti. Naiste kaasamine tööturule viimastel aastakümnetel ei
tähenda üksnes seda, et kriis mõjutab otseselt rohkem naisi, vaid terveid leibkondi, mille sissetulekut mõjutab
tuntavalt naiste töökohtade kaotus.

Vito Bonsignore (PPE), kirjalikult. − (IT) Ma ei jäänud hääletusel erapooletuks mitte sellepärast, et ma ei
mõista naiste ühiskondlikku ja inimlikku tähtsust, vaid sellepärast, et minu arvates on liiga lihtne seada
vastutus majanduskriisi eest meeste õlule nende soo pärast. Täna selles kojas esitatud tekstis oli ka mitu
küsimust, mis sisaldusid juba varasemates dokumentides ja mille naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse
komisjon oli juba heaks kiitnud. Olen veendunud ka selles, et oma olemuse tõttu on naisi õnnistatud tunduvalt
paremate juhtimis- ja valitsemisvõimetega kui meid, mehi, ning tänapäevases ühiskonnas ei teadvustata veel
nende mõjukat rolli. Majanduskriisi alused ja põhjused seisnevad aga hoopis milleski muus. Kindlasti ei ole
selleks asjaolu, et naiste hulk pankade või reitinguagentuuride juhatuses on väike. Kriisi üks kõige raskemaid
tagajärgi on suur tööpuudus, mis mõjutab murettekitavalt rängalt kõiki, eriti noori ja naisi. Minu arvates on
Euroopa Liit tegelenud pikka aega naiste ühiskondliku rolli tunnustamisega ning Euroopa Parlamendi naiste
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon on selle ilmekas näide. Samal ajal usun, et EL peab võtma hoopis
teistsuguse kursi, et tagada naiste väärtustamine ja nende tõelise panuse mõistmine.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin resolutsiooni poolt, sest olen seisukohal,
et naiste ja meeste võrdne kohtlemine on üks Euroopa Liidu eesmärk ning seetõttu üks keskseid põhimõtteid
mis tahes poliitikameetmetes majandus- ja finantskriisile reageerimisel ning üleminekul kriisijärgsele ajale.
Minu arvates on oluline, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et kaasata sooline
aspekt kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse, ning et nad vaataksid läbi kehtivad õigusaktid, et tagada naiste
ja meeste võrdne kohtlemine ning vajadusel kohaldada „positiivse diskrimineerimise” meetmeid. Ma nõustun
Euroopa institutsioonidele, liikmesriikidele ning kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele esitatud palvega
võtta konkreetseid ja eelkõige seadusandlikke meetmeid, mis soodustaksid naiste ja meeste võrdset osakaalu
ettevõtete ja poliitiliste organite vastutavatel ametikohtadel, sh juhatustes, ning kohaliku, piirkondliku,
riikliku ja Euroopa tasandi avalikes asutustes, riigiasutustes ja organisatsioonides, mis peaksid olema eeskujuks.
Resolutsioon julgustab seega seadma siduvaid eesmärke, et tagada meeste ja naiste võrdne esindatus.

Proinsias De Rossa (S&D), kirjalikult. − Ma toetan raportit majanduslanguse ja finantskriisi sooliste aspektide
kohta, milles näidatakse, kui halba mõju avaldab praegune majanduskriis iseäranis naistele, kellel on
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sagedamini ebakindlad töökohad, keda koondatakse rohkem ja kes on sotsiaalkindlustussüsteemides vähem
kaitstud. Lisaks on 35 aastat pärast meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtet käsitleva direktiivi
rakendamist naiste ja meeste palgaerinevus ELis keskmiselt 18% ning mõnes liikmesriigis koguni kuni 30%.
Praegused eelarvekärped kahjustavad soolise võrdõiguslikkuse meetmeid, töö-, era- ja pereelu ühitamise
poliitikat ja lapsehoiuteenuseid ning eakate ja teiste ülalpeetavate hooldusteenuseid. Ligikaudu 95%
finantsasutuste otsustajatest ja kõik ELi keskpankade juhid on mehed, seega on naised iseäranis kaitsetud
kriisi suhtes, mille taga olid tõepoolest mehed. ELi õigusaktid võrdse tasustamise kohta tuleb läbi vaadata
ning ELi 2020. aasta strateegiale peab olema lisatud võrdõiguslikkuse mõõde, mis hõlmab selle tööhõive ja
makromajanduse suunistes konkreetseid eesmärke. Kõikide poliitikavaldkondade eelarvete koostamisel
tuleks arvestada soolise võrdõiguslikkusega. Me vajame kvaliteetseid hoiu- ja hooldusteenuseid ning seda,
et naised osaleksid rohkem kõikide tasandite otsusetegemises, sest see aitab vähendada naiste osakaalu kasvu
vaeste hulgas.

Philippe de Villiers (EFD), kirjalikult. – (FR) Õilis võitlus ebavõrdsuse vastu ei peaks siiski kaotama meeste
ja naiste vahelisi loomulikke erinevusi. Isiklik vabadus on osa sotsiaalsest raamistikust, mida meil tuleb kaitsta
ja mille alustalaks on perekond. Jätkuvalt peaks olema eeskujuks perekond, mis koosneb mehest ja naisest
kui lapsevanematest, kes on samaväärilised ja täiendavad üksteist, samuti tuleb soodustada emadust. Tegemist
on rohkem moraalse kui majanduskriisiga ning meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse saavutame me
üksnes harimise ja inimloomuse austamise kaudu.

Nende algatusraportite koostamisega raiskab parlament vaid oma jõudu, püüdes ideoloogilisest või poliitilisest
huvist lähtuvalt sekkuda kõikidesse küsimustesse, tegemata samas kunagi midagi ära.

Seetõttu ei ole võimalik toetada ei Figueiredo ega Romeva i Rueda raportit, saati kuna EL ei ole õige tasand
nende probleemide lahendamiseks.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Ehkki ma toetan võrdse kohtlemise põhimõtet ja vajadust vähendada
soolisi erinevusi eeskätt tööhõivesektoris, ei saa ma jätta märkimata, et praegune majanduskriis mõjutab nii
naisi kui ka mehi ning et kriisi lahendamise meetmeid tuleb võtta rahvusvahelisel tasandil, sest sel teel saab
aidata riike, ettevõtteid ja peresid nii palju kui võimalik, et nad elaksid selle raske aja üle.

Mul tuleb aga öelda, et riigid peavad tegema jõupingutusi – mitte ainult õiguslikul, vaid ka praktilisel tasandil
–, püüdmaks vähendada töökohal meeste ja naiste vahel püsivaid erinevusi, tagades samaväärse töö eest
võrdse palga ning võrdse ligipääsu vastutavatele või juhtivatele ametikohtadele ning võttes õiguslikke
meetmeid, mis võimaldavad naistel ühitada töö-, era- ja pereelu piisaval määral, et otsus pere loomise kohta
ei seaks liigset koormat nende karjäärile.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Arvestades praegust maailma majanduskriisi, mis on
süvendanud sotsiaalseid probleeme, kujutavad soolise diskrimineerimise riskitegurid endast tõelist ohtu
arenenud, õiglasele ja erapooletule Euroopale. Sooline diskrimineerimine on arenenud maailma ja Euroopa
struktuuriprobleem ning see avaldab suurt mõju võrdsetele võimalustele ning majanduslikule ja sotsiaalsele
stabiilsusele. Ma mõistan, et naised täidavad asendamatut ja tähtsat osa nii pere- kui ka ühiskonnaelus, kuid
seda ei tunnustata, hinnata ega kaitsta piisavalt. Naiste nõrgem seisund on veelgi ilmsem olukorras, kus neid
diskrimineeritakse lubamatult palga, töökohale ligipääsu kui ka edutamise pärast nii era- kui ka avalikus
sektoris ja isegi poliitikas, ning see on lubamatu. Euroopa Liit peaks kaitsma otsustavalt võrdseid võimalusi,
mis tuginevad ametialaste oskuste ja tulemuste väärtustamisele, olenemata töötaja soost või nahavärvist.
Pean aga kahetsusväärseks, et seda õilsat eesmärki kasutatakse ära mitmesuguste sedalaadi küsimuste
propageerimiseks, mis tekitavad suuri erinevusi eetilises ja moraalses kontekstis, näiteks abortide või riiklikest
ja piirkondlikest asutustest soodustuste saamise puhul. Seetõttu jäin ma erapooletuks.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Me peaksime rõhutama asjaolu, et sooline võrdõiguslikkus aitab
praeguse kriisi lahendada. Seda silmas pidades tuleb meil kiiresti seada siduvad ja edasipüüdlikud eesmärgid
tööhõives, eriti naiste suhtes, ning saavutada mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise põhimõte. Nende
liikmesriikide jaoks, kes kõhklevad jätkuvalt mees- ja naistöötajate võrdõiguslikkuse parandamise meetmete
võtmisel, tuleb luua karistussüsteem. Niisuguste meetmeteta jääb soolise võrdõiguslikkuse idee ka edaspidi
vagaks ja teostumatuks unistuseks. Just nendel põhjustel toetasingi ma seda raportit.

Barbara Matera (PPE), kirjalikult. − (IT) Romeva i Rueda raportis on teatavaid kaalukaid teemasid, mis
sunnivad meid mitte nõustuma nendes sisalduvate konkreetsete lõigetega.
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Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid on reaalsed ja ilmsed ning keegi ei soovi neid täna kahtluse
alla seada. Arvukate nimeliste hääletuste lisamise tõttu kaldus arutelu sooliste aspektide ja üldiselt soo
ärakasutamise poole, viies kogu raporti raamistiku tasakaalust välja ja andes alust selle kritiseerimiseks.

Konkreetsed hääled kaitsevad seisukohti, mis on parlamendikomisjonile juba teada ja mida on alati kaitstud
täie veendumusega usuliste ja muude tõekspidamiste tõttu, mida enamik meie poolt esindatud ühiskondi
jagab.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Võrdõiguslikkuse poliitika, mille eesmärk on võrdse kohtlemise tagamine
olenemata soost, on üks esmatähtsaid küsimusi, mis pälvib järjest enam õigusalast tähelepanu. See aga ei
tohiks moonutada peamist põhimõtet, et töötajate valimise kriteeriumiks peaks olema nende pädevus; mis
veelgi olulisem, kvalifitseeritud töötajaid ei tohiks jätta nende soo tõttu kõrvale, et eelistada puhtalt
juhtimiskorralduse tõttu vähem kvalifitseeritud töötajaid. Peale selle peaksime alati hoiduma varjatud
ettekäänetest, olgu selleks majanduskriis või midagi muud, et püüda salaja teha põhjalikke muudatusi
vastuolulistes küsimustes, mis on ilma jäänud õigustatud tähelepanust; see puudutab nimelt abordipoliitikat.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Naised on finantsasutuste juhatustes alaesindatud. Naissoost
direktorite osakaal on liiga väike. Raporti autori arvates oleks parem sooline tasakaal aidanud tõenäoliselt
hoida ära krediidikriisi tekkimise või vähemasti oleks selle mõju olnud palju väiksem. Prantsusmaa
majanduskooli Ceram professori Michel Ferrary sõnul kalduvad naised vähem riskima ja vaatavad asju
rohkem pikas plaanis. Ehkki ma olen niisuguste uuringute suhtes skeptiline, peame tagama, et naiste osakaal
oleks edaspidi tunduvalt suurem.

Kriis mõjutab naisi rohkem kui mehi, sest riiklike kulutuste kärped puudutavad neid otsesemalt, eriti
kodutööde ja emaduse küsimustes. Lisaks on ebakindlate ja osalise tööajaga töökohtade osakaal palju suurem.
Ma lükkasin aga raporti siiski tagasi, sest selles on pööratud liiga vähe tähelepanu emadusele majanduslikust
seisukohast.

Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − (ET) Ma toetasin antud raportit, sest ei piisa ainult sellest, kui meie, poliitikud,
julgustame naisi osalema valimistel. Elanikkond vaatab parlamendi poole, vaatab, mida viimane nende jaoks
reaalselt on ära teinud. Meie seatud sihid on õigel väärtusskaalal ja nüüd peame hea seisma ka selle eest, et
riigid otsustatu ka rakendaksid. Pole saladuseks, et täna Euroopat räsival majandus- ja finantskriisil on kahjulik
mõju ennekõike just naistele – sest kriis süvendab veelgi seniseid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas
eksisteerivaid probleeme, nagu ebavõrdsus ja diskrimineerimine. Kriisi lahendamisel on kahtlemata üheks
peamiseks eesmärgiks uues majanduskeskkonnas ELi konkurentsivõime jätkusuutlikkuse suurendamine ja
mitte ainult, ka konkurentsivõime tõstmine. Kuid tegeledes ELi konkurentsivõime turgutamisega, ei tohiks
me seejuures unustada tõsiasja, et ka naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole mitte eesmärk iseenesest, vaid
eeltingimus ELi üldeesmärkide – kasvu, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks. Mind teeb
siinjuures aga murelikuks asjaolu, et ELi 2020. aasta strateegias, kus planeeritakse Euroopa strateegilisi
eesmärke järgmiseks 10 aastaks, puudub pea täielikult plaanitavate meetmete juures sooline aspekt. Nõustun
raportööriga, et naiste ja meeste võrdne kohtlemine on üks Euroopa Liidu väärtusi ning see peab olema üks
keskseid põhimõtteid ka mis tahes poliitikameetmetes majandus- ja finantskriisile reageerimisel!

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − (ES) Majanduslanguse ja finantskriisi soolisi aspekte käsitleva
raporti vastuvõtmisega saavutab Euroopa Parlament selle, et tänane päev muutub miljonite naiste jaoks
Euroopas väga tähtsaks, sest esimest korda alates kriisi ilmnemisest arutatakse selle üle soolisest vaatenurgast.
Mul on hea meel, et taas on Euroopa Parlament näidanud teistele institutsioonidele teed, käesoleval juhul
algatusraportiga, millega kaasatakse lõpuks ometi sooline mõõde majanduskriisiga toimetulekut käsitlevasse
arutellu. See raport näitab, et sooline ebavõrdsus kuulub finants- ja majanduskriisi põhjuste ja tagajärgede
hulka. Alustuseks võib võtta kasvõi selle, et finantsasutuste otsustusorganites sooline tasakaal ilmselgelt
puudub. Euroopa kõiki kolme finantseerimisasutust (Euroopa Keskpank, Euroopa Investeerimispank ja
Euroopa Investeerimisfond) juhivad mehed ning nende institutsioonide kõrgemate otsustusorganite liikmete
hulgas on naisi kõigest 10%. See on tekitanud üldiselt kalduvuse riskida, millel on katastroofilised tagajärjed.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Meil on vaja kiiresti analüüsi eelarvepuudujääkide vähendamise
programmide kohta liikmesriikides. Naised ja lapsed kannatavad ülemäära palju. See küsimus puudutab
meid kõiki.

Marina Yannakoudakis (ECR), kirjalikult. − Fraktsioon ECR on seisukohal, et lastehoiu-, tervishoiu-, pereelu-
ja tööõiguse küsimused ei kuulu ELi, vaid lähimuspõhimõtte kohaselt liikmesriikide pädevusse. Seepärast
hääletasime raporti kui terviku vastu. Fraktsioon ECR näitas lõigete 1, 18 ja 28 poolt hääletamisega, et me
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toetame täielikult meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet, sealhulgas võrdväärse töö eest võrdse tasu
maksmise põhimõtet, vajadust võtta midagi ette naiste vastu suunatud vägivalla suhtes ja liikumist soolisest
aspektist lähtudes võrdsema ühiskonna poole.

aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni
liikmete nimetamise ettepanekud

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma andsin resolutsioonile poolthääle, sest

- ma arvan, et vaja on luua komisjon, mis hakkab arutama finantsväljavaateid pärast 2013. aastat, nimelt

. määraks kindlaks poliitilised prioriteedid mitmeaastaseks finantsraamistikuks pärast 2013. aastat;

. hindaks rahalisi vahendeid, mis on Euroopa Liidule vajalikud oma eesmärkide saavutamiseks ja poliitika
teostamiseks 1. jaanuaril 2014 algaval ajavahemikul;

. määraks kindlaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestuse;

. teeks kooskõlas nende prioriteetide ja eesmärkidega ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku
struktuuri kohta, tuues välja liidu tegevuse põhivaldkonnad;

. määraks kindlaks seose ELi eelarve rahastamissüsteemi reformi ja kulutuste läbivaatamise vahel, et anda
eelarvekomisjonile tugev alus läbirääkimisteks uue mitmeaastase finantsraamistiku üle.

Raport: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest minu arvates on meeste ja
naiste võrdõiguslikkus peamiste inimõiguste täieliku kasutamise oluline eeltingimus. Me peaksime samuti
esile tooma, et kuna see on Euroopa Liidu aluspõhimõte, on kätte jõudnud viimane hetk teha tõelisi
jõupingutusi praegu valitseva sugudevahelise diskrimineerimise lõpetamiseks. Sooline võrdõiguslikkus
täidab keskset osa ka majandusarengus ja sotsiaalses ühtekuuluvuses, sest see avaldab vaieldamatult mõju
tootlikkusele ja majanduskasvule, tuues kaasa lugematul hulgal sotsiaalseid ja majanduslikke kasutegureid.
Seda ja praegust keerulist kriisi arvesse võttes tuleb püüda leida mehhanismid naiste kaasamiseks
ühiskonnaellu. Niisugust laadi meetmed on seetõttu väga kasulikud, sest soodustavad naiste täielikku
kaasamist töökohal ja ühiskonnas üldiselt.

Sellepärast usun, et see raport täidab olulist osa naiste vastu suunatud diskrimineerimise ja soolise
võrdõiguslikkusega seotud tõsiste takistuste kaotamisel. Arvan, et see soodustab tuntavalt igikestvate
sugudevaheliste tõkete ületamist, luues õiglasema ja võrdsust rõhutava ühiskonna.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ilda Figueiredo raport on algatusraport naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamise kohta. Juhistes määratakse kindlaks kuus
esmatähtsat valdkonda, mille abil edendada soolist võrdõiguslikkust. Nendeks on naiste majandusliku
sõltumatuse tugevdamine, era- ja tööelu ühitamine, naiste suurem esindatus otsuste tegemisega seotud
ametikohtadel, naiste vastu suunatud vägivalla kaotamine, sooliste stereotüüpide kaotamine ja soolise
võrdõiguslikkuse edendamine kolmandates riikides. Ehkki ma loomulikult nõustun nende eesmärkidega,
näib, et Ilda Figueiredo raportis pingutatakse teatavate meetmete loetlemisega üle ning tekib oht, et soolise
ebavõrdsuse põhjuste kaotamise asemel hoopis süvendatakse neid. Seetõttu hääletasin selle resolutsiooni
vastu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjalikult. − (LT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest me peame jätkuvalt
edendama naiste olukorda tööturul ja ühiskonnas. Naisi diskrimineeritakse sageli mitmekordselt – nende
soo, vanuse (eelkõige eakamate naiste puhul), puude, etnilise või rassilise päritolu, usu, rahvusliku päritolu,
sisserändestaatuse ja sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu, kaasa arvatud üksi elavad naised, ning kuhjuv
diskrimineerimine loob palju takistusi naiste mõjuvõimu suurendamisele ja sotsiaalolude parandamisele.
Töö-, pere- ja eraelu ühitamise probleemi ei ole seni suutnud lahendada ei naised ega mehed. Soovin juhtida
tähelepanu asjaolule, et vaesuses elavad inimesed, keda on kokku rohkem kui 85 miljonit, on enamasti naised
ning selle põhjuseks on tööpuudus, ebakindlad töökohad ja madalad palgad, millest ei piisa isegi minimaalseks
toimetulekuks. Lisaks on viimaste aastatega vaesuses elavate naiste arv meestega võrreldes
ebaproportsionaalselt kasvanud. Kahjuks on vaesumise oht naiste hulgas palju suurem, mistõttu tuleb meil
tõhustada naiste võimalusi leida üldse tööturul tööd. Et parandada naiste olukorda tulevikus ja tagada
tänapäevases ühiskonnas sugude võrdne esindatus, peab soolise võrdõiguslikkuse poliitika põhinema
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erinevates valdkondades, eelkõige majandus-, rahandus-, kaubandus- ja sotsiaalvaldkonnas terviklikul
käsitusel.

Proinsias De Rossa (S&D), kirjalikult. − Ma toetan naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010
tulemuste hindamist ja nõustun esitatud soovitustega. Soolise ebavõrdsuse püsimine kujutab endast
põhiõiguste eiramist ning selles vallas on Euroopas veel palju ära teha. Meil on vaja, et Euroopa Soolise
Võrdõiguslikkuse Instituut hakkaks jälgima kõiki olulisi soolisi näitajaid, mis põhinevad nõuetekohase
hindamise tagamiseks soo alusel jaotatud andmetel. Naiste tööhõivemäär on Euroopas kasvanud peaaegu
60%ni ning seepärast peame tegema tööd naiste majandusliku sõltumatuse suurendamise nimel, ohustamata
sealjuures tööhõive kvaliteeti või muutmata ülalpeetavate eest hoolitsevate naiste koormust mitmekordseks.
Naiste ja meeste vahelise palgaerinevuse püsimist tuleb käsitleda võrdse tasustamise direktiivi raames.
Kättesaadavate ja kvaliteetsete hooldusteenuste tagamine on hädavajalik nii demograafilisest kui ka
võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Sama kehtib riigi makstavate lapsehooldustoetuste ning diskrimineerivate
tavade ennetamise kohta erasektoris. Komisjon peab hoolikalt jälgima, kas liikmesriigid täidavad
mittediskrimineerimise direktiive ja soolise võrdõiguslikkuse meetmeid, ning algatama rikkumiste korral
menetluse. Samuti peab ta tegema ettepaneku võtta vastu direktiiv naiste vastu suunatud vägivalla kohta.
Naiste õiguste harta koostamise teemal tuleb Euroopa Parlamendiga nõu pidada.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest ma usun, et pere ja kodutöödega
seotud kohustuste jagamine meeste ja naiste vahel on hädavajalik tingimus soolise võrdõiguslikkuse
edendamiseks ja saavutamiseks. Kätte on jõudnud viimane aeg minna plaanidelt üle konkreetsetele meetmetele
ja tegudele, mis võivad aidata kaotada naiste vastu suunatud vägivalla ja edendada naiste õigusi ja mis aitavad
võidelda sooliste stereotüüpide ja diskrimineerimise vastu ühiskonnas ja perekonnas.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Humanisti ja inimkeskse isikuna on mul mõnikord raske käsitleda üksnes
naiste õigusi, vaatamata neid inimõiguste üldise raamistiku taustal. See aga ei tähenda, et ma ei ole naiste
õiguste veendunud kaitsja. Seepärast olen ma ka varem öelnud, et mehi ja naisi tuleb kohelda võrdsena ja
tagada neile ühesugused õigused, kuid reageerida samas nende konkreetsetele vajadustele, mis naiste puhul
puudutab ilmselgelt niisuguseid valdkondi nagu emaduse kaitsmine, töö- ja pereelu ühitamine ning erikaitse
peamiselt naiste ja laste suhtes toime pandavate kuritegude, näiteks seksuaalse ärakasutamise, inimkaubanduse
või väärkohtlemise vastu. Soovin aga veel kord rõhutada, et kui naistel ei ole õigust kontrollida oma seksuaal-
ja reproduktiivõigusi, ei saa ühegi hääletusega siin parlamendis mitte ühelgi tingimusel püüda anda neile
õigust vabatahtlikult rasedust katkestada. See teema peab jääma liikmesriikide ainupädevusse.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta on vaja kehtestada uus
strateegia ning selleks tuleb meil teha järeldused eelmistes juhistes tehtud vigadest, mis seisnesid peamiselt
selles, et meil ei õnnestunud kaotada mitmekordset diskrimineerimist, mille all naised kannatavad oma soo,
vanuse, puude, etnilise päritolu või usu tõttu. Eelkõige toetasin ma muudatusettepanekut, milles rõhutatakse
vajadust muuta soovahetuse protseduurid transseksuaalidele kättesaadavaks ning tagada nende rahastamine
riiklikest tervishoiusüsteemidest, ning muudatusettepanekut, millega lisatakse, et uus strateegia peab olema
suunatud võitlusele diskrimineerimise vastu soovahetuse alusel. Transseksuaalide õigused on sama olulised
kui teiste kodanike omad ning Euroopa Komisjonil tuleb seda arvesse võtta.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Soolisest võrdõiguslikkusest on palju räägitud. Samas on aga veel palju
vaja ära teha. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste hindamine on hea. Võrdõiguslikkuse poliitika, mille
eesmärk on naiste ja meeste võrdne kohtlemine olenemata nende soost, on prioriteet, mille järjest sagedasem
käsitlemine õiguslikul tasandil on kiiduväärt. See aga ei tohiks muuta kehtetuks aluspõhimõtet, et töötajate
valimise kriteeriumiks peaks olema nende pädevus ning mis veelgi olulisem, me ei tohiks lubada, et
kvalifitseeritumad töötajad jäetakse nende soo tõttu kõrvale, et eelistada pelgalt juhtimiskorralduse pärast
vähem kvalifitseeritud töötajaid. Lisada tuleb veel, et me peaksime alati hoiduma varjatud ettekäänetest, olgu
selleks majanduskriis või midagi muud, et püüda salaja kehtestada põhjalikke muudatusi vastuolulistes
küsimustes, millele ei ole vajalikul määral tähelepanu pööratud. See puudutab nimelt abordipoliitikat.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Tööga seoses on naised kogu Euroopas endiselt halvemal positsioonil
kui mehed. See puudutab kõiki valdkondi alates palgast – naiste ja meeste keskmine palgaerinevus on 17%
– kuni emade kaitsmise meetmeteni. Naised on sageli olukorras, kus nad peavad tegema valiku lastesaamise
ja töö jätkamise vahel. Seetõttu tuleb luua tingimused töö- ja pereelu ühitamiseks. Lisaks ohustab vaesus
naisi rohkem kui mehi ning see on muutunud eriti ilmseks meie praegustes rasketes majandusoludes.

Iseäranis rängas olukorras on naised, kes valivad karjääri asemel pere loomise, ning sellega ei saa leppida.
Me peame võtma meetmeid, et parandada koduperenaiste ja emade staatust ning tagada neile piisavate
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vahendite kättesaadavus. Ma andsin raportile vastuhääle, sest selles pööratakse liiga vähe tähelepanu töö- ja
pereelu ühitamisele ja naiste emarollile.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Mul on hea meel, et see raport vastu võeti, sest see kujutab
endast tõelist pöördepunkti ELi tegevuse parandamisel seoses võrdõiguslikkuse tagamisega kõikidele,
sealhulgas transseksuaalidele. Selles on öeldud, et soolise võrdõiguslikkuse strateegiad peaksid selgelt hõlmama
ka soolist identiteeti ning sellega võetakse selge seisukoht transseksuaalide põhiõiguste kohta tulevikus.
Euroopa Parlament näitas täna, et transseksuaalide õigused on täpselt sama olulised kui teiste kodanike
omad. Sellega edastati kindel sõnum ning ma loodan väga, et komisjon järgib meie eeskuju ja hakkab käsitlema
identiteedil põhineva diskrimineerimise küsimust põhjalikumalt.

Konrad Szymański (ECR), kirjalikult. – (PL) Ma hääletasin raporti vastu, sest sellesse lisati sätted, milles
soovitatakse võimalust kasutada aborditegemist laiemalt, ja see on vastuolus pädevuse jagunemisega ELis.

Marina Yannakoudakis (ECR), kirjalikult. − Fraktsioon ECR pooldab meeste ja naiste võrdõiguslikkust
käsitlevat põhimõtet, vajadust võtta midagi ette naiste vastu suunatud vägivalla suhtes ning lõpetada sooline
diskrimineerimine kõikides valdkondades, sealhulgas töötasu maksmisel. Fraktsioon ECR jäi aga lõpphääletusel
erapooletuks raporti suurte küsitavuste tõttu. Me oleme kindlalt ja järjepidevalt selle vastu, et tervishoiu,
hariduse, lapsehoolduse ja tööõiguse vallas loodaks uusi ELi / soo küsimusi käsitlevaid ameteid, kehtestataks
siseküsimusi puudutavaid uusi ELi õigusakte ning ELi eeskirju. Oleme jätkuvalt seisukohal, et need
valdkondlikud küsimused on liikmesriikide ainupädevuses ja me ei poolda ELi sellesisulist tegevust.

Anna Záborská (PPE), kirjalikult. – (SK) Selle vastuolulise raporti lükkasid Euroopa Parlamendi naiste õiguste
ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed paljudest fraktsioonidest juba tagasi. Raportis ei tunnustata
seoses abortidega peamist inimõigust – südametunnistuse vabadust – ning rünnatakse usuorganisatsioonide
esindajaid. Ma ei saa sellega nõustuda ja samamoodi ei saa sellega nõustuda inimesed, kes Slovakkias minu
poolt hääletasid. Samuti olen ma põhimõtteliselt selle vastu, et riiklike institutsioonide otsustusõigusest
niimoodi mööda hiilitakse ja neile vastu töötatakse. Niisuguse tegevusega püütakse sotsiaalvaldkonda
reguleerida, kuid see kätkeb endas vastuolu: ühest küljest erastame me vaba konkurentsi ettekäändel riiklikud
majandusüksused, kuid teisest küljest riigistame naiste ja meeste vahelised suhted. See liit hakkab muutuma
samasuguseks, mida meie Kesk- ja Ida-Euroopas juba kogenud oleme.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Nagu ma juba enne ütlesin, on see komisjon tähtis, et määrata kindlaks
konkreetsed prioriteedid ühenduse järgmise eelarve jaoks ning töötada välja ja võtta vastu eeskirjad järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, eriti praeguse kriisi taustal. Usun, et kolleegid, kes sellesse komisjoni
kuuluvad, kehtestavad konkreetseid ja praktilisi meetmeid hõlmava raamistiku, mis võimaldab meil varasemate
kogemuste toel kavandada edasisi samme, et hoida ära niisuguste olukordade kordumine.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0343/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Meie andsime vastuhääle resolutsiooni ettepanekule
mängijate esindajate kohta spordis, sest esindajate töö on lahutamatu osa jalgpalli kaubaks muutmisest. Me
räägime siin ühte kampa kuuluvatest rõhujatest – registreeritud rahvusvahelistest jalgpalliklubidest,
esindusettevõtetest, spordiajakirjanikest ja hasartmängijatest. Esindajate tööd ei saa vaadata kogu sellest
müügitrallist eraldi. Niisugusest ärakasutamisest ei saa tulu üksnes esindajad, vaid ka jalgpalliklubid ja nende
sponsorid. Me räägime selgest orjakaubandusest mängijatega, kusjuures kõiki neid, keda müüakse ja kes on
noored, reklaamitakse, kuid kui nad on vanad või vigastatud või ei ole müügitingimustega nõus, heidetakse
nad kasutu kaubana kõrvale. Mis puudutab rahapesu, siis kogu maailm teab, et seda tehakse, ning meil ei ole
vaja selleks oodata uurimust esindajate kohta.

Me peame teadma ka seda, et paljud registreeritud jalgpalliklubidega koostööd tegevad esindusettevõtted
on jalgpallurite omanikud. Seda esineb sagedamini Aafrika ja Ladina-Ameerika riikides, kus on tõeline
orjakaubandus. Meie seisukoht selles küsimuse on selge. Me oleme igasuguse äritegevuse vastu nii jalgpallis
kui ka spordis üldiselt, sest see ongi jalgpalli hädades süüdi.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma toetasin veendunult seda resolutsiooni, kus tuuakse esile
mängijate esindajate tegevuse läbipaistmatus Euroopa Liidus. Ehkki selline tegevus on olemuselt piiriülene,
reguleerivad seda siiski riiklikud eeskirjad, mis on sageli väga erinevad ja lünklikud. Seetõttu tuleb heaks kiita
üleeuroopaline käsitus, et vältida ebaselgest reguleerimisest põhjustatud seaduselünki ning tagada asjakohane
järelevalve ja kontroll esindajate tegevuse üle. Parlament seab siinjuures mitmesugused eesmärgid, sealhulgas
kogu ELi hõlmava esindajate litsentsimissüsteemi ja esindajate registri ning tõhusa järelevalve- ja
distsiplinaarsüsteemi juurutamise.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjalikult. – (FR) Tuginedes raportile, mille ma koostasin koos Ivo Beletiga
2007. aastal profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas, toetasin ma Euroopa Parlamendi resolutsiooni, milles
kutsutakse Euroopa Liitu võtma meetmeid kutseliste mängijate esindajate tegevuse reguleerimiseks.

Lara Comi (PPE), kirjalikult. − (IT) Ma tahaksin kasutada võimalust selgitada, miks ma andsin poolthääle
sellele resolutsioonile siin arutelus, mis toimus jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Endise jalgpallurina, kes kirjutas ülikoolis isegi väitekirja klubi juhtimise teemal, ei saanud ma täna siin
kõrvaltvaatajaks jääda.

Ma usun, et resolutsioonis õnnestus saavutada piisav tasakaal ning ühitada vajadus säilitada jalgpalli sõltumatu
reguleerimine – mis oleneb ka jalgpalli kultuurilisest ja sotsiaalsest rollist – vajadusega tagada selle majanduslike
aspektide õiguskindlus.

Mul on samuti väga hea meel asjaolu üle, et selles viidatakse võitlusele rahapesu, rassismi ja vägivalla vastu
staadionitel. Ma arvan, et parlament peab kasutama seda raportit selleks, et võtta selles küsimuses erapooletult,
selgelt ja otsustavalt sõna.

Minu arvates on kiiduväärt ka see, et tähelepanu on pööratud profijalgpalliga seotud tööalastele ja sotsiaalsetele
tahkudele. Tasakaaluka lahenduse leidmine eelkõige esindajate tegevuse reguleerimise kohta ei ole lihtne
ning parlament peab tegema tööd selle nimel, et edendada komisjoni, Euroopa Jalgpalliliidu ja Rahvusvahelise
Jalgpalliliidu vahelist mõttevahetust, mille käigus leitakse kõikide huve rahuldav väljapääs.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Poliitikakujundajate mure spordiga seotud läbirääkimiste selguse pärast
ei ole midagi uut. Samamoodi ei ole uus ka kahtlus, et paljude sportlaste esindajate käitumine on väidetavalt
taunitav või isegi ebaseaduslik ning et nad kahjustavad oma müügitehingutega spordi mainet ja usaldusväärsust
ning nende esindatavate sportlaste tervist ja heaolu. Esile on toodud ka mõnede esindajate seos organiseeritud
kuritegevusega. See murettekitav olukord väärib kogu tähelepanu, mida Euroopa Liit sellele pöörata saab.
Meil on vaja eraldada terad kiiresti sõkaldest, et edendada rasket tööd, läbipaistvust ja enesevalitsemist, mida
on vaja esindustegevuse elluviimiseks.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma andsin poolthääle raportile mängijate esindajate kohta
spordis, sest toetan taotlust reguleerida sportlaste esindajate tegevust ning vajadusel võtta vastu asjaomane
direktiiv. Ma soovin toonitada, et mulle valmistavad muret komisjoni tellitud, Euroopa Liidus mängijate
esindajaid käsitleva uurimuse tulemused spordiga seotud kuritegeliku tegevuse kohta, mida mõjutab
organiseeritud kuritegevus ning millega on seotud ka mängijate esindajad. Minu arvates kahjustab selline
asjaolu spordi mainet, usaldusväärsust ja rolli ühiskonnas. Ma rõhutan noorte mängijat erilist haavatavust,
ohtu, et nendest võivad saada inimkaubanduse ohvrid ning et mängijate esindajatel ja klubidel lasub eriline
vastutus eelkõige noorte mängijate ees. Seetõttu toetan asjaolu, et sportlaste esindajate tegevuse kohta
kehtestataks eeskirjad, mis aitavad seda tegevust ühtlustada ja läbipaistvaks muuta. Ma arvan, et hea oleks
juurutada kogu ELi hõlmav esindajate litsentsimissüsteem ja esindajate register.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) Jalgpallitööstus laieneb kiiresti ja kaasab järjest suuremaid summasid.
Mängijate esindajad on ühed selle tööstuse peategelased ning nende töö on ülimalt oluline, sest nad korraldavad
mängijate üleviimisel klubidega läbirääkimisi. Teisalt võtavad jalgpallurid ja teiste meedia suure tähelepanu
all olevate spordialade sportlased endale järjest nooremaid esindajaid ning kui neile ei anta õiget nõu, võib
see ohustada sportlase karjääri. Seepärast tuleb töötada välja üksikasjalikud eeskirjad, et esindajate tegevus
ei tooks kaasa sobimatuid samme, mis võivad mängijaid, eriti noori mängijaid kahjustada.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Sporditeema on väga emotsionaalne küsimus, mis tekitab rahvas
patriotismitunnet ja rahvuslikku uhkust. Kuna profisport on väga tulus äri, siis ei tekita probleeme mitte
ainult doping, vaid ka valdkonna ärakasutamine tarkade kurjategijate poolt. Tähtis on hoida sport jätkuvalt
„puhas”, eeskätt sellepärast, et paljud sportlased on noortele eeskujuks, aga ka nende sportlaste endi kaitsmise
pärast. Niisugustel suurtel sündmustel nagu maailmameistrivõistlused on noored mängijad esindajate poolse
ärakasutamise eest kaitsetumad. Ma hääletasin raporti poolt lootusega, et kui me ka ei suuda sellega kõnealust
tegevust lõpetada, siis vähemasti suudame seda vähendada.

Georgios Papanikolaou (PPE), kirjalikult. – (EL) Ma andsin jalgpallurite esindajaid käsitlevale raportile
poolthääle. Selle Euroopa Parlamendi algatusega astutakse esimene samm usaldusväärse, tõenäoliselt
üleeuroopalise raamistiku loomise poole, et võtta luubi alla seos sportlaste esindajate tegevuse ja organiseeritud
kuritegevuse vahel. Tuleb märkida, et mängijate esindajad on keskse tähtsusega rahavoogudes, mis on tihti
läbipaistmatud. Ma hääletasin muudatusettepanekute 1 ja 3 vastu, sest nendes tehti ettepanek eemaldada
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raportist olulised punktid ning sellega oleks jäetud välja tähtsad ennetavad ja kaalukad elemendid, mis on
vajalikud selle küsimuse käsitlemiseks.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – (ES) Mind rõõmustab selle resolutsiooni vastuvõtmine,
eriti sellepärast, et selles väljendatakse heameelt Euroopa Komisjoni tellitud uurimuse üle mängijate esindajate
kohta Euroopa Liidus, mille tulemused on nüüd saadaval; tuntakse erilist muret uurimuse tulemuste pärast
spordiga seotud kuritegeliku tegevuse kohta, viidates juhtumitele, kus sporti on mõjutanud organiseeritud
kuritegevus ning sellega on seotud mängijate esindajate tegevus; ning avaldatakse veendumust, et selline
asjaolu kahjustab spordi mainet, usaldusväärsust ja rolli ühiskonnas.

Joanna Senyszyn (S&D), kirjalikult. – (PL) Ma toetasin resolutsiooni mängijate esindajate kohta spordis.

Vaid viiel liikmesriigil (Bulgaarial, Prantsusmaal, Kreekal, Ungaril ja Portugalil) ning neljal rahvusvahelisel
föderatsioonil (Rahvusvahelisel Korvpalliliidul, Rahvusvahelisel Jalgpalliliidul, Rahvusvahelisel
Kergejõustikuliidul ja Rahvusvahelisel Ragbikomiteel) on eraldi õiguslikud eeskirjad esindajate tegevuse
kohta spordis. Seetõttu ongi oluline koostada liidu ühine strateegia, millega reguleeritakse mängijate esindajate
tegevust spordis. See strateegia võimaldab meil kõrvaldada lüngad selle valdkonna õigusaktides ning jälgida
ja kontrollida esindajate tegevust. See on väga oluline, sest nagu Euroopa Komisjoni uurimus näitas, täidavad
mängijate esindajad suurt osa läbipaistmatu ja ebaseadusliku korruptiivse tegevuse korraldamises. Niisugune
tegutsemisviis on eriti ohtlik noorte sportlaste jaoks, kellest võivad saada inimkaubanduse ohvrid.

Praegune olukord kahjustab spordi mainet, usaldusväärsust ja rolli ühiskonnas. Sellepärast tuleb see probleem
kiiresti lahendada ning töötada välja ühine strateegia, millega tagatakse: 1. esindajate tehingute läbipaistvus,
2. keeld tasustada mängijate esindajaid alaealiste üleviimise eest, 3. agentide lepingute ühtlustatud
miinimumstandardid ning järelevalve- ja distsiplinaarsüsteemid.

Ma soovin juhtida tähelepanu Euroopa Liidu tegevuse tihedamale kooskõlastusele võitluses spordis leviva
kuritegevuse vastu, mis hõlmab 1. rahapesu, 2. matšide tulemustega manipuleerimist, 3. inimkaubandust.
Hea on see, et samal arvamusel on ka spordivaldkonnas tegutsevad organisatsioonid ja asutused.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Tähelepanu tuleb pöörata vajadusele suurendada läbipaistvust ning
vältida noorte ja kaitsetute mängijate ärakasutamist. Sageli puudutab see lapsi, kelle vajadusi peetakse vähem
tähtsaks kui kasu, mida teenitakse esindajate ja sponsorite abil.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0293/2010)

Mário David (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma hääletan selle resolutsiooni ühisettepaneku poolt. Heanaaberlikud
suhted ELi ja Venemaa vahel on kogu Euroopa stabiilsuse, heaolu ja õitsengu jaoks väga olulised. Me teame,
et vastutame ühiselt stabiilsuse edendamise eest ja seega on EL ja Venemaa intensiivistanud läbirääkimisi ja
püüdnud leida uusi koostöövorme, mis ei piirduks pelgalt majanduskoostööga, vaid hõlmaks ka õigusriigi
põhimõtet ja inimõiguste austamist käsitlevaid küsimusi. Hea ja esiletõstmist vääriv näide selle tihendatud
koostöö kohta on minu arvates komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja Catherine Ashtoni ning Venemaa välisministri Sergei Lavrovi Gaza-teemalise ühisavalduse
allkirjastamine. Pean väga tähtsaks ka edusamme, mis Venemaa on teinud Maailma
Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise eesmärgi täitmise nimel. Nimelt loobus ta protektsionistlikest
meetmetest, mis on möödapääsmatu eeltingimus ja mida tuleb ka edaspidi täita. Lõpetuseks soovin rõhutada
vajadust kaasata Venemaa ELi Läänemere strateegiasse ning arendada seeläbi eeskätt mereohutust ja tagada
kõrgetasemeline keskkonnakaitse.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Venemaa ei ole kaugeltki veel riik, kus austatakse täielikult inimõigusi,
kodanikuvabadusi ja õigusriigi põhimõtet. Seetõttu on ebarealistlik seda tõsiasja varjata ja teeselda, et kahe
poole vahel valitseb õiguste, vabaduste ja tagatistega seotud küsimustes täielik teineteisemõistmine. Siiski
pean ma ELi ja Venemaa tippkohtumise korraldamist kiiduväärseks ja loodan, et Venemaast saab peagi
usaldusväärne, arvestatav, demokraatlik ja turvaline liitlane, keda Euroopa Liit hädasti vajab.

Seetõttu usun, et täielikult ELi huvides on Venemaa demokraatiapüüdluste toetamine ja konkreetsete
koostöövormide edendamine, mis aitab teda tuua lähemale nendele Euroopa riikidele, kellega tal on ühine
ajalugu ja kultuur. Kui Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid aitavad täita Peeter I unistust Venemaast, mis
oleks täielikult kaasatud riikide ühistegevusse ja eriti Euroopasse, kuhu ta kuulub, on nad maailma stabiilsuse
tagamisel ära teinud suure teene.
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José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. − (PT) EL on seadnud endale eesmärgiks saavutada uus
raamkokkulepe Venemaaga, et jätkata ELi ja Venemaa suhete arendamist. Venemaa on ELi jaoks oluline
partner. Ma toetan koostööd, et lahendada tasakaalukama ja tulemustele suunatud ning demokraatiale ja
õigusriigi põhimõttele tugineva käsituse abil ühiseid probleeme. Lisaks ühistele majandus- ja
kaubandushuvidele peaks meil olema ka ühine eesmärk teha tihedat koostööd üleilmsel tasandil ja seoses
ühiste naabritega, nagu on sätestatud rahvusvahelises õiguses. Seetõttu peavad EL ja Venemaa intensiivistama
läbirääkimisi uue partnerlus- ja koostöölepingu üle, mis oleks ulatuslik, laiahaardeline ja õiguslikult siduv.
See kokkulepe ei tohi piirduda pelgalt majanduskoostööga, vaid peab hõlmama ka demokraatiat, õigusriigi
põhimõtet ja põhiliste inimõiguste kaitset käsitlevaid valdkondi. Ma toetan Venemaa eesmärki ühineda
Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, mis aitaks Venemaal meelitada riiki rohkem välisinvesteeringuid ja
mitmekesistada majandust. Valgevene ja Kasahstaniga tolliliidu moodustamine võib veeretada lisatakistusi
Venemaa Föderatsiooni teele liitumisel WTOga.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. − (PT) ELi ja Venemaa suhted on väga olulised mõlema osapoole jaoks, kuid
neid tuleb laiendada ja intensiivistada – mitte enam pelgalt majanduskoostöö raames, vaid hõlmates ka
demokraatiat, õigusriiki ja põhiliste inimõiguste kaitset käsitlevaid valdkondi. Strateegilise koostöölepingu
allkirjastamine ELi ja Venemaa vahel on ülima tähtsusega kahe partneri vahelise koostöö arendamises ja
intensiivistamises. Praegused ELi ja Venemaa majandus- ja kaubandussuhted tõendavad ühiseid püüdlusi ja
pühendumust.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Ehkki ma ei nõustu täielikult ELi ja Venemaa tippkohtumist käsitleva
resolutsiooni ühisettepaneku sõnastuse ja mõningate lõigetega, hääletasin ma lõpphääletusel siiski selle
poolt. Pean ELi ja Venemaa suhete tugevdamist väga oluliseks – mitte ainult energiapoliitilistel põhjustel,
vaid eeskätt just ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel. EL peab Kaukaasiaga seotud välispoliitikat kujundama
koostöös Venemaaga ega tohi lasta USA-l seda endale ette kirjutada. Seega peame me käituma Gruusia
konflikti suhtes ülimalt õiglaselt ning pöörama tähelepanu seal elavate inimeste abistamisele. Samuti ei ole
ELil sobilik esitada suuri nõudeid või tingimusi Venemaa ühinemisele Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.
Lõpetuseks soovin öelda, et suhted Venemaaga tuginevad pärast moderniseerimispartnerluse sõlmimist
heale ja õigele alusele.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. Mis puudutab resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise
kohta, siis meie muudatusettepanekutest võeti vastu vaid üks – see, milles kutsutakse Venemaa ametivõime
üles tegema lõpp Põhja-Kaukaasias inimõiguste kaitsjate vastu suunatud vägivallategude toimepanijate
pidevale ja laialdasele karistamatusele. Lõpuks jäi enamik meie fraktsiooni liikmeid, kaasa arvatud mina,
hääletusel erapooletuks.

Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjalikult. – (PL) Iga tippkohtumine aitab tavaliselt selle osaliste suhteid
tugevdada. Venemaa ei ole liidu jaoks mitte ainult tähtis strateegiline partner, vaid ka geograafiliselt üks meie
lähimatest partneritest. Liit vajab suurpartnereid, kes tegutsevad koos meiega selle nimel, et lahendada riikide
pädevuse piire ületavaid rahvusvahelise mõõtmega probleeme niisugustes valdkondades nagu kliimamuutused,
kriisist väljumine ja energiajulgeolek. Ehkki liidu seisukoht erineb paljudes küsimustes Venemaa omast,
peame tegema tihedat koostööd ja julgustama Venemaad olulisi reforme ellu viima.

Moderniseerimispartnerluse algatus, mis peaks aitama liberaliseerida majandust ja tugevdada poliitilise
süsteemi demokraatlikkust, on väga oluline. Võttes arvesse, et kaubanduse liberaliseerimine on kasulik
mõlemale poolele ja et võimalus saada WTO liikmeks on muudatuste ja reformide liikumapanev jõud, toetan
ma Venemaa liikmeks saamist. Me peaksime käsitlema ka ELi viisapoliitika küsimust idapartnerluse riikide
vaatenurgast. Miks peaks Venemaad kohtlema teistmoodi kui näiteks Ukrainat? Kuigi suhted ELiga edenevad,
on Moskva poliitika teatavate liikmesriikide suhtes ikka veel teistsugune. Meie endi huvides peaks EL rääkima
ühel häälel.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Meie suhted oma naabri Venemaaga on küll olulised, kuid need
peavad tuginema vastastikusel austusel ja mõistmisel. Need peavad olema avameelsed ja läbipaistvad.

Konrad Szymański (ECR), kirjalikult. – (PL) Ma toetasin raportit, sest see sisaldab selgeid seisukohti ning
selles kutsutakse Venemaad üles mitte kasutama oma loodusvarasid poliitilise vahendina.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0345/2010)

Roberta Angelilli (PPE), kirjalikult. − (IT) Me peame näitama üles solidaarsust ohvrite perekondadega. Me
ei saa jääda ükskõikseks olukorra suhtes Gaza sektoris, kus kaupade ja isikute liikumise kohta on kehtestatud
sõjaline blokaad.
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Meil oli aga täna meeldiv kuulda, et Iisraeli valitsus kavatseb blokaadi leevendada eesmärgiga lihtsustada
tsiviilkasutuseks mõeldud elutähtsate kaupade sissetoomist. See on oluline märk vastutustundest – eeskätt
sellepärast, et mäletatavasti elab 80% Gaza elanikkonnast vaesuses ning neil pole toitu ega vahendeid esmaste
inimlike vajaduste rahuldamiseks, mis kahjustab iseäranis ühiskonna nõrgimaid liikmeid.

Seepärast usungi, et Euroopa Liidu toetus ja abi on Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vaheliste läbirääkimiste
elavdamiseks vajalik, sealjuures mitte ainult selleks, et lõpetada blokaad, vaid eelkõige selleks, et algatada
rahuprotsess, mille tulemuseks peab olema kahe turvalise ja vaba riigi loomine. See on keeruline protsess,
mis tuleb viia ellu paljude väikeste ja suurte meetmete abil, esiteks kõigepealt Gaza blokaadi lõpetamisega
ja teiseks Iisraeli sõduri Gilad Shaliti vabastamisega, keda Hamas on alates 2006. aasta juunist kinni hoidnud.

Kader Arif (S&D), kirjalikult. – (FR) Ma andsin täna sellele resolutsioonile poolthääle, sest selles mõistetakse
karmilt hukka Iisraeli rünnak Gazasse teel olnud humanitaarabi laevastiku vastu ja nõutakse rahvusvahelist
ja erapooletut uurimist, et valgustada nii palju kui võimalik selle surmava rünnaku tagamaid. Tegemist on
väga kindla hoiakuga, mis näitab meie kõigi soovi panna õiglus võidutsema, ja mul on selle üle hea meel.
Liiga kaua on Euroopa käitunud majandushiiglasena ja piirkonna peamise arenguabi andjana, olles samas
poliitiline kääbus, kes ei suuda avaldada otsustavat mõju Iisraeli ja Palestiina konfliktile ega ole võimeline
leidma rahumeelset lahendust.

Täna väljendab Euroopa Parlament tänu sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni järjekindlusele
oma selget ja kindlat seisukohta, millega ta toetab raske humanitaarkatastroofi põhjustanud Gaza blokaadi
lõpetamist. Euroopa peab hakkama täitma oma kohustusi. Ta peab täitma otsustavat poliitilist ülesannet, et
saavutada lõppude lõpuks konkreetsed tulemused elujõulise Palestiina riigi loomiseks.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Arvestades 31. mail 2010. aastal toimunud sõjalist operatsiooni
Gazasse teel olnud humanitaarabi laevastiku vastu, mille käigus said surma üheksa tsiviilisikut ning haavata
38 tsiviilisikut ja seitse Iisraeli sõdurit, on Euroopa Liidu, eriti Euroopa Parlamendi kohustuseks mõista see
rahvusvahelise õiguse traagiline rikkumine hukka ning nõuda selle rünnaku kohest rahvusvahelist ja
erapooletut uurimist. Sellepärast hääletasin selle resolutsiooni poolt.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin poolthääle Euroopa Parlamendi resolutsioonile
humanitaarabi laevastiku vastu suunatud Iisraeli sõjalise operatsiooni ning Gaza blokaadi kohta, sest ma
soovin, et EL edastaks selge sõnumi, nõuaks Gaza blokaadi lõpetamist ja mõistaks hukka vägivalla ülemäärase
kasutamise Iisraeli sõjaväe poolt. Peale selle on minu arvates oluline, et Euroopa Parlamendi liikmed ning
ka mitmesugused Euroopa Liidu institutsioonid võtaksid üksmeelse seisukoha, et anda sellele hukkamõistule
rohkem kaalu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. − (PT) Mul on hea meel ÜRO peasekretäri ja inimõiguste
ülemvoliniku avalduse üle, milles nad nõudsid selle rünnaku ja rahvusvahelise õiguse rikkumise viivitamatut
rahvusvahelist erapooletut uurimist.

Oluline on see, et Iisraeli valitsus ei ole selle uurimise korraldamise vastu.

Ma kutsun asepresidenti ja kõrget esindajat ning ELi liikmesriike astuma samme selle tagamiseks, et püsivalt
avataks kõik piiriületuspunktid, mille kaudu saab minna Gaza sektorisse ja sealt välja, kontrollitaks
nõuetekohaselt lõppkasutust rahvusvahelisel tasemel, et tõkestamata saaksid liikuda nii ülesehituseks ja
iseseisvaks majanduseks vajalik humanitaarabi ja kaup kui ka rahavood, ning et inimestel oleks võimalik
liikuda.

Mário David (PPE), kirjalikult. − (PT) Üldkokkuvõttes hääletan ma selle resolutsiooni ühisettepaneku poolt.
Ma arvan, et kätte on jõudnud viimane aeg, et Euroopa Liit sekkuks otsustavamalt ja iseseisvamalt araabia
maade ja Iisraeli vahelise konflikti lahendamisse. Mõnede ELi riikide igivanad suhted araabia maailmaga,
Euroopa võrreldamatu ja järjepidev toetus, et anda Palestiina omavalitsusele vahendid, mille abil ta saab
rajada elujõulise ja autonoomse riigi, seninägematus ulatuses humanitaarabi andmine Palestiina aladele ning
traditsiooniline sõprus ja partnerlus Iisraeliga muudavad ELi usaldusväärseks partneriks ja asendamatuks
vahendajaks. Praegu on aeg, mil pinge ja vägivald levivad Lähis-Idas ohtlikul määral ja järjest enam. Iga
traagiline sündmus tekitab rohkem vihkamist ja vähendab mõistmist, süvendades äärmuslust ja
fundamentalismi. Lissaboni lepingu jõustumise järel on ELil lõpuks olemas institutsiooniline alus, et kujundada
välja selline välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika, mis vastab tema demograafilisele mõõtmele ja majanduslikule
tähtsusele. Olles teadlik probleemi tegelikust ulatusest ning olemata naiivne või masohhistlik, võin öelda,
et käes on viimane aeg, mil Euroopa peab hakkama seda ülesannet täitma.
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Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Mina andsin poolthääle resolutsioonile humanitaarabi laevastiku
vastu suunatud Iisraeli sõjalise operatsiooni ning Gaza blokaadi kohta, sest ma mõistan hukka humanitaarabi
laevastiku vastu suunatud rünnaku, mis leidis aset rahvusvahelistes vetes ja mis kujutab endast rahvusvahelise
õiguse rikkumist. Ma arvan, et Iisrael peaks lõpetama Gaza sektori blokaadi, mis on viinud järjest süveneva
humanitaarkatastroofini ja kasvava radikaliseerumiseni ning kahjustab järjest enam kogu piirkonna
julgeolekut.

Göran Färm, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid,
toetame Euroopa Parlamendi resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0345/2010 olenemata asjaolust, et me
oleksime soovinud näha selles küsimuses otsusekindlamat seisukohavõttu. Meie arvates on oluline, et EL
räägiks ühel häälel ning kutsuks Iisraeli ja Palestiinat üles tegutsema. Me arvame aga ka seda, et resolutsiooni
sõnastus oleks pidanud olema jõulisem. Näiteks oleks võinud selles öelda, et EL peatab ELi ja Iisraeli vaheliste
suhete kavandatud tihendamise senikauaks, kuni Iisrael ei täida oma ELi ja Iisraeli vahelise
assotsieerimislepingu ja rahvusvahelise õigusega võetud kohustusi ning kuni ta ei vii kohapeal ellu tõelisi
muutusi inimõiguste austamises eriti okupeeritud aladel, ega pea kinni rahvusvahelisest õigusest.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Ehkki inimeste surm on alati kurvastav, tuleb ka need, kes toetavad
terroriorganisatsioone, mis keelduvad leppimast rahumeelse kooseluga piirkonnas, hukka mõista niisuguste
omadussõnade nagu „rahumeelne” ja „humanitaarne” kasutamise eest. Samamoodi tuleb alati hukka mõista
liigse jõu ja ebaproportsionaalse vägivalla kasutamine nende vastu, kes on nõrgemal positsioonil ja kellel ei
ole samasuguseid sõjapidamisvahendeid. Lisaks võib pidada vaenutegevuseks katset murda mereblokaadi,
mis kehtestati Gaza piirkonnas Hamasi vägivaldse võimuhaaramise tõttu, ükskõik kuidas seda nimetatakse.
Vaatamata vajadusele toetada palestiinlaste seast kõige nõrgemaid ja haavatavamaid, tuleb tunnistada, et
Hamas, kes neid mõjutab ja oma võimuses hoiab, ei tunnusta ikka veel Iisraeli riiki ning et mitu nende
kõrgemat võitlejat on korduvalt kutsunud üles seda hävitama. See kõik kinnistab arusaama, et niisuguse
konflikti puhul nagu Lähis-Idas ei saa rääkida ausatest eesmärkidest, sihikindlast tegevusest ega suuremeelsest
andestamisest.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Gazasse teel olnud humanitaarabi laevastiku vastu
rahvusvahelistes vetes 31. mail 2010 toime pandud Iisraeli sõjalise operatsiooni tagajärjel said surma üheksa
tsiviilisikut ning haavata 38 tsiviilisikut ja seitse Iisraeli sõdurit. Tahan avaldada sügavat kaastunnet ohvrite
perekondadele. Täieliku tõe väljaselgitamiseks nõuan ma selle rünnaku viivitamatut ja erapooletut
rahvusvahelist uurimist. Ma arvan, et Iisrael peaks lõpetama viivitamatult Gaza blokaadi, mis on viinud
humanitaarkatastroofini ja kasvava radikaliseerumiseni ning hakkab kahjustama Iisraeli ja kogu piirkonna
julgeolekut. EL peab oma Lähis-Ida poliitikaga täitma otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, millega kaasnevad
tõhusad diplomaatilised vahendid rahu ja julgeoleku saavutamiseks selles naabruspiirkonnas, mis on ELi
jaoks strateegilises mõttes väga oluline.

Carlo Fidanza (PPE), kirjalikult. − (IT) Ma oleksin soovinud anda poolthääle sellele resolutsiooni
ühisettepanekule, mida ka minu fraktsioon toetas. Vabaduse Rahva erakonna delegatsioon soovis aga tõsta
esile veidi teistsuguse seisukoha ja otsustas jääda erapooletuks. Sellepärast otsustasin ma hääletusel mitte
osaleda, kuigi ma toetan täielikult selle resolutsiooni ühisettepaneku teksti, mis on minu arvates tasakaalukas,
sest selles kinnitatakse vajadust 31. mai veriste sündmuste usaldusväärse ja läbipaistva uurimise järele,
tarvidust lõpetada Gaza mereblokaad, eesmärki parandada suhteid Türgiga, et vältida piirkonna stabiilsuse
edasist vähenemist, vajadust vabastada Iisraeli seersant Gilad Shalit, keda Hamas on hoidnud kinni alates
2006. aasta juunist, ning kahe rahva jaoks kahe eri riigi loomise väljavaadet kui ainsat lahendust piirkonna
konfliktidele.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Meie arvates edastatakse selle resolutsiooniga selge sõnum
selle kohta, et see rahvusvahelistes vetes humanitaarabi laevastiku vastu suunatud rünnak, millega rikuti
jultunult rahvusvahelist õigust, mõistetakse hukka. Samuti läheme õiges suunas, kui nõuame, et Gaza sektori
blokaad, millest on kujunenud Palestiina rahva jaoks inimtragöödia, tuleb viivitamatult lõpetada. Ent siiski
on meil veel pikk tee käia, et mõista tegelikult hukka Iisraeli valitsuse korraldusel toimepandud kuritegelik
veresaun kuue laeva vastu ja väljendada selle rünnaku suhtes rahulolematust. Nimetatud laevad moodustasid
nn vabaduse laevastiku ja vedasid humanitaarabina ligikaudu 10 000 tonni esmatarbevahendeid rahvale –
meestele, naistele ja lastele –, keda on hoitud aastaid nende oma territooriumil vangis ja kes on vastamisi
humanitaarkatastroofiga nende suhtes toimepandud jõhkruste tagajärjel, mis on muutnud Gaza tohutult
suureks koonduslaagriks. Ükskord tuleb meil öelda, et nüüd aitab. Me peame nõudma, et Iisrael peaks kinni
rahvusvahelisest õigusest. Iisraeli ning USA ja Euroopa Liidu kokkumäng tuleb lõpetada. Tuleb lõpetada
Palestiina inimeste diskrimineerimine Iisraeli poolt ning kaitsta palestiinlaste õigust nende oma riigile
niisuguste piiridega, nagu need olid 1967. aastal.
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Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Euroopa Liidu ja eriti Euroopa Parlamendi kohustuseks oli
reageerida, et mõista hukka 31. mail 2010. aastal humanitaarabi laevastiku vastu toimepandud Iisraeli
surmatoov sõjaline operatsioon ja suuremas osas ka Gaza blokaad. Nagu paljud Euroopa kodanikud, olin
ka mina šokeeritud Iisraeli rünnaku pärast, millega ta rikkus jällegi rahvusvahelist õigust, ning seetõttu
hääletasin ma selle resolutsiooni poolt, milles pooldatakse muu hulgas rünnakut käsitleva erapooletu ja
sõltumatu uurimiskomisjoni loomist ning julgustatakse jätkama Iisraeli ja Palestiina vahelist rahuprotsessi,
mis on vajalik piirkonna stabiilsuse tagamiseks.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Selle raportiga nõutakse Gaza blokaadi viivitamatut
lõpetamist. Selles seisnebki tema väärtus.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt on ülimalt keeruline ning seetõttu
on vaja olla selle analüüsimisel väga ettevaatlik. Ehkki inimeste hukkumine just selle vahejuhtumi käigus on
täiesti vastuvõetamatu ning tekitab suurt muret, on Iisraeli riigil siiski õigus eksisteerida ja tema inimestel
õigus elada turvaliselt. Iisrael on olnud mitmesuguste äärmuslike rühmituste – eeskätt Hamasi – toimepandud
terrorirünnakute sihtmärk ning tal on õigus võtta ennetavaid meetmeid, et lõpetada nendes terrorirünnakutes
kasutatavate relvade ja muude vahenditega varustamine. Mõistagi on ja peabki olema vastuvõetamatu viis,
kuidas toimus nendele laevadele minek, sest sellega oli võimatu hoida ära inimeste hukkumist, mille tõttu
teravnes veelgi enam kogu vaenutegevus. See hinnang põhjendab seda, miks ma hääletasin just niimoodi.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. − (ES) Ma andsin poolthääle resolutsiooni ühisettepanekule, milles
mõistetakse hukka Iisraeli rünnak Gaza sektorisse humanitaarabi viinud laevastiku vastu, sest ma taunin
riigiterrorismi ja Gaza blokaadi. EL ei saa lubada Gaza sektori blokaadi jätkumist. Me peame võtma vastutusele
kõik, kes on selle inimsusevastase kuriteo toimepanemises süüdi. Iisrael ei või pääseda karistuseta ning ELil
on poliitilised ja karistuslikud vahendid selle korraldamiseks. Kuna ta ei lõpeta asunduste rajamist, rikub ta
jätkuvalt Annapolise kokkuleppeid. Iisrael ei täida lepinguid, mille ta on sõlminud. EL on sõlminud Iisraeliga
partnerluslepingu, mille teine artikkel seab selle tingimuseks inimõiguste austamise. Miks EL seda lepingut
ei peata? Miks ei kutsu ta oma esindajaid Iisraelis üles tegema järelepärimisi? Asjaolu, et üheksa inimest sai
surma ja 400 inimest peeti kinni, annab selleks piisava põhjuse. Terroriakte võivad korda saata nii mundris
kui ka mundrita inimesed. See on selge riigiterrorismi juhtum ja sellepärast ma arvangi, et Iisraeli valitsust
tuleb rahvusvahelise õiguse kohaselt karistada. Tema kätel on süütute inimeste veri

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Ma andsin poolthääle resolutsiooni ühisettepanekule humanitaarabi
laevastiku vastu suunatud Iisraeli sõjalise operatsiooni ning Gaza blokaadi kohta. Selles tutvustatakse olukorra
suhtes tasakaalustatud seisukohta ning kutsutakse mõlemat osapoolt üles jätkama rahuläbirääkimisi. ELi
rolli ja kõrge esindaja ülesandeid arutatakse samuti üksikasjalikult. Igal juhul on väga oluline avada viivitamata
Gaza sektori piirid, et inimestele oleks võimalik viia toitu ja humanitaarabi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. – (FR) Arvan samamoodi nagu mu kolleeg Dany Cohn-Bendit,
et meil tuleb leida viis, kuidas murda ELi, iisraellaste ja palestiinlaste vaheline blokaad, sealhulgas
psühholoogiline blokaad. Kõik piiriületuspunktid tuleb avada. EL võib paluda – ta on selleks isegi kohustatud
–, et Türgi sõjavägi kontrolliks neid piiriületuspunkte. Minupoolne iroonia – Türgi sõjavägi võiks koos Saksa
sõduritega kontrollida Gazasse sisenemise punkte, et tagada toidu ja ehitusmaterjalide jõudmine riiki ning
takistada samas relvade sinnasaabumist. Me peaksime tegema kõik võimaliku, et aidata seda blokaadi lõpetada
ja anda selleks vajalikud vahendid. Öeldakse, et paljud eurooplased, eriti sakslased tunnevad süümepiinu
Iisraeli ees. Süümepiinad ei soodusta aga head poliitikat. Kui me tahame, et meie südametunnistus oleks
puhas, peame ütlema iisraellastele, et oma praeguse tegevusega ületavad nad lubatud piire.

Peter Skinner (S&D), kirjalikult. − Kagu-Inglismaa valijad on võtnud minuga ühendust, et väljendada sügavat
muret ja meelehärmi olukorra pärast, kus üheksa inimest sai surma, sest Iisraeli kaitsejõudude sõdurid
tungisid Türgi laevale, mis kuulus Gazasse suunduva laevastiku koosseisu.

Seega saan ma hääletada nende paljude valijate nimel, et mõista teravalt hukka sõjaline operatsioon, mis
põhjustas nende inimeste surma, ning ma nõuan rahvusvahelist uurimist, et süüdlane välja selgitada. Samas
teavad minu valijad ka seda, kui väga erinev on Iisraeli õigus ennast kaitsta ja Gaza elanike õigus saada
humanitaarabi.

Catherine Soullie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma jäin erapooletuks hääletusel resolutsiooni üle, milles käsitletakse
Iisraeli sõdurite tungimist Mavi Marmara laevadele. Minu arvates esitatakse resolutsioonis kallutatud väiteid
ja näidatakse toimunu asjaolusid vales valguses. Ma arvan, et enne kui püüame langetada otsuse Mavi Marmara
vahejuhtumi kohta, peaksime ära ootama uurimiskomisjoni tulemused. Mõistagi peame taunima inimelude
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kaotust, kuid eelkõige tuleb meil analüüsida objektiivselt neid otsuseid, samme ja asjaolusid, mis selle tragöödia
põhjustasid.

Kahtlemata tegi Iisraeli poliitilisi ja sõjalisi vigu, kuid sellegipoolest peame meeles pidama, et mereblokaad
on õiguslik meede, mida tunnustatakse rahvusvahelises õiguses merel toimuva relvastatud konflikti puhul.
Kõnealune blokaad kehtestati selleks, et lõpetada relvakaubandus selles sõjalises piirkonnas, ning seesama
laevastik, keda näidatakse nüüd maailmale Iisraeli rünnaku süütu ohvrina, murdis sellest blokaadist läbi ja
astus sellele vastu. Üksnes mõistuspärane dialoog võimaldab jätkata Iisraeli ja Gaza sektori esindajate vahelisi
läbirääkimisi. Selles dialoogis peab Euroopa võtma rahuliku, tasakaalustatud seisukoha ega tohi näidata üles
põhjendamatut erapoolikust.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Resolutsioon, milles käsitletakse humanitaarabi laevastikul viibinute
traagilist hukkumist, on kiiduväärt. Nõutav on sõltumatu uurimine. Juba ammu on olnud hädasti vaja Gaza
blokaadi käsitlevat resolutsiooni ja poliitilist otsust selle humanitaartragöödia kohta.

Alf Svensson (PPE), kirjalikult. − (SV) On ülimalt kahetsusväärne, et selles vahejuhtumis kaotasid inimesed
elu. Iga surm on kohutav kaotus. Kuid see resolutsioon, mille kohta me oma seisukohti oleme esitanud, on
üksnes Euroopa Parlamendi kaastunde avaldamise vahend. See on mõeldud just poliitilise seisukoha
väljendamiseks ja on seega kallutatud. Selles ei võeta arvesse asjaolu, et Hamas on terroriorganisatsioon, kes
tahab Iisraeli riigi hävitada. Resolutsiooni tekstis Hamasi ei mainita, mis on väga kummaline, kui võtta arvesse,
et ta on üks konflikti osapool. Resolutsioonis kutsutakse Iisraeli üles võtma meetmeid, kuid eiratakse tõsiasja,
et ka Hamas saab võtta midagi ette kokkuleppe või rahumeelse lahenduse saavutamiseks. Samuti näib veider,
et resolutsioonis mõistetakse kõigepealt teravalt hukka Vaba Gaza laeva rünnak ja seejärel nõutakse selle
uurimist. Selle tulemusena võib selle hukkamõistu järgi eeldada, millised on selle nõutud uurimise järeldused.
Iisraelilt nõutakse Gaza blokaadi viivitamatut lõpetamist, tegemata talle selle eest mingisuguseid mööndusi,
kuigi põhjused, miks Iisrael blokaadi kehtestas, on hästi teada.

Konrad Szymański (ECR), kirjalikult. – (PL) Mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, sest Euroopa
konservatiivide ja reformistide koordineerijat väliskomisjonis ei kutsutud resolutsiooni ühisettepaneku
teemalistele läbirääkimistele.

Keith Taylor (Verts/ALE), kirjalikult. − Mul on hea meel kõikidest Euroopa Parlamendi fraktsioonidest pärit
liikmete otsuse üle toetada seda resolutsiooni, milles mõistetakse Iisrael teravalt hukka tema põhjuseta ja
ebavõrdse rünnaku eest Vaba Gaza humanitaarabi laevastiku vastu. Ma mõistan, et see on kindlaim seisukoht,
mille parlament fraktsioonides ja nende vahel valitsevate erinevuste tõttu tervikuna võib võtta ning niisugune
üksmeelne seisukohavõtt edastab väga selge ja üheselt mõistetava sõnumi Iisraelile ja rahvusvahelisele
kogukonnale. Olenemata resolutsioonile antud poolthäälest oleksin ma soovinud, et see oleks olnud veelgi
jõulisem. Kohe pärast laevastiku ründamist kirjutasin ma volinik Cathy Ashtonile ja palusin tungivalt peatada
Iisraeli assotsieerimisleping ELiga. Iisrael rikub järjepidevalt selle lepingu inimõiguste sätet ja tema viimase
sammuga ei saa leppida. Ma usun, et me vajame ELilt nii tegusid kui ka sõnu, näitamaks, et rahvusvaheline
kogukond taunib Gaza hõivamist ja Iisraeli rünnakut Vaba Gaza laevastiku vastu. Ma nõuan jätkuvalt selle
lepingu peatamist esimesel võimalusel, kuni Iisrael näitab, et täidab oma inimõigusi käsitlevaid kohustusi
Palestiina ees.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0360/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Loomulikult andsin ma poolthääle sellele resolutsioonile, kus
palutakse eeskätt liikmesriikidel kaasa aidata piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil
kohtlemise või karistamise ärahoidmisele ning selleks kontrollida tehnilise abi andmist kolmandatele riikidele,
et takistada selle tehnilise abi ärakasutamist niisuguste kaupade tootmiseks, mida tarvitatakse surmanuhtluse
täideviimiseks või piinamiseks ning muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemiseks või
karistamiseks.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Euroopa Liit peab avalikult võitlema inimõiguste eest ning püüdma
samal ajal hoida ära nende rikkumisi, luues tõkked, mille abil takistada kaubitsemist niisuguste kaupadega,
mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks ning muul julmal, ebainimlikul või
alandaval viisil kohtlemiseks või karistamiseks. Need jõupingutused nõuavad võrdsel määral nii liikmesriikide
panust kui ka nende kodanikuühiskonna valvsust, et võidelda mitmesuguste piinamis- ja vägivallaviiside
vastu, mis ohustavad iga inimese vabadust, tervist ja väärikust. Suurema tähelepanu pööramine kõnealuste
kaupade turule, niisuguste materjalidega kauplemist käsitlevate eeskirjade karmistamine ning nende tegeliku
kasutamise põhjalikum kontrollimine on täiesti õigustatud ja väärivad minu toetust.
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Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Kahetsusväärne on asjaolu, et nõukogu määrust (EÜ) nr
1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse
täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks,
ei ole kõik liikmesriigid rakendanud. Minu arvates on vastuvõetamatu ka see, et mõned liikmesriigid on
kõhklematult andnud inimõigusi rikkuvatele riikidele ekspordilitsentsi kaubitsemiseks niisuguste kaupadega,
mida võidakse kasutada piinamiseks. Meil oli vaja kutsuda nad selle resolutsiooni hääletusega kiiresti korrale.
Me peaksime tõepoolest julgustama liikmesriike jätkama inimõiguste edendamist maailmas usinamalt ning
kontrollima rahvusvahelist kauplemist piinamiseks kasutatavate vahenditega, mitte selles osalema. Ma arvan,
et kasutusele tuleks võtta koguni sanktsioonid, et takistada neil seda tegemast. Lisaks kutsutakse selles
resolutsioonis õigesti komisjoni üles ajakohastama piinamisvahendite nimekirja, sest need muutuvad pidevalt.
Seetõttu hääletasin ma selle teksti poolt, kuigi ma usun, et me peaksime olema veelgi põhjalikumad.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Kahjuks piinatakse veel paljudes riikides. Piinamisvastase konventsiooniga
kehtestatakse riikidele kohustusi hoida ära piinamist, uurida selliseid juhtumeid, anda toimepanijad kohtu
alla ja maksta ohvritele kahjutasu. Vaatamata sellele piinatakse jätkuvalt kogu maailmas ning selleks on
kasutatud hulgaliselt politsei- ja turvavarustust. Sellepärast ongi meil vaja võtta meetmeid, et hoida ära nende
vahendite vaba ringlemine, lõpetada nendega kaubitsemine ja takistada nende sattumist isikute kätte, kes
saavad neid kasutada piinamise ja muu halva kohtlemise vahendina.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Piinamise ja muu halva kohtlemise otsene keelustamine ELis, mis
tugineb nii Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste
hartale, on kahtlemata püha. Samuti on EL õigel teel, kui kritiseerib kõige teravamal võimalikul moel riike,
kus piinamine on ikka veel kasutusel. Ma jäin hääletusel erapooletuks, sest resolutsioon ei sisalda piinamiseks
kasutatavate esemete täpset määratlust ning seetõttu on võimatu hinnata, millist mõju võib see avaldada
õiguspäraselt sisse veetud toodetele, mida võidakse kasutada ebasihipäraselt.

Georgios Papanikolaou (PPE), kirjalikult. – (EL) 2006. aastal kehtestas EL esimese üldise mitmepoolse
lepingu ekspordi kontrollimise kohta, et hoida ära piinamisvahendite rahvusvahelist kaubandust, ning ta
on oma inimõigustealase poliitika raames pooldanud selgesõnaliselt nende täielikku keelustamist. Vaatamata
ühenduse vahenditele (kokku ligikaudu 12 miljonit eurot aastas), mis eraldatakse niisugust laadi vahendite
keelustamise programmidele, on määruses (EÜ) nr 1236/2005 ikka veel lünki, mis võimaldavad ettevõtetel
jätkata ebaseaduslikku kaubandust piinamiseks kasutatavate kaupadega. Ma andsin poolthääle sellele
eriraportile, millega edendatakse otsustavaid meetmeid, nõutakse liikmesriikidelt iga-aastase aruande
koostamist nimetatud teemal ning rõhutatakse vajadust teha viivitamatult muudatused nende kaupade
nimekirja, millele kehtib kauplemiskeeld või ekspordikontroll.

Robert Rochefort (ALDE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin poolthääle piinamiseks kasutatavate kaupadega
kauplemise vastasele resolutsioonile. Ehkki me võime pidada kiiduväärseks asjaolu, et alates 2005. aastast
on meil olemas Euroopa määrus, mis käsitleb rahvusvahelist kauplemist teatavate kaupadega, mida on
võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval
moel kohtlemiseks või karistamiseks, on selgeks saanud, et selle reguleerimisala ja rakendamine on väga
puudulik. Esiteks ei ole paljud liikmesriigid veel teavitanud karistustest selle määruse rikkumise eest – või ei
ole neid veel kehtestanudki – ega koosta iga-aastaseid tegevusaruandeid, kuigi selline on nõue. Teiseks on
kätte jõudnud viimane aeg hakata lahendama asjaomaste kaupade ekspordieeskirjade kontrollimise puudumise
teemat ning käsitleda julgelt nende kaupade küsimust, millele puhul ei pea taotlema litsentsi Euroopa Liidust
läbiviimiseks. Ja viimaseks tuleb täiendada keelatud esemete nimekirja (praegu ei hõlma see niisugust politsei-
ja turvavarustust nagu ogadega nuiad, seina- või põrandaahelad, jalaahelad, näpurauad, pöidlarauad,
pöidlakruvid või kehale paigutatavad elektrišokki tekitavad ohjeldamisvahendid).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Mul on hea meel, et ühe vabaühenduse aruandest ajendatuna
nõuab Euroopa Parlament nüüd konkreetseid meetmeid, et pidada kinni piinamisvahendeid käsitleva ELi
ekspordikeelu standarditest. Euroopa riigid rikuvad lõppude lõpuks 2005. aastal kehtestatud ekspordikeeldu.
Näiteks Saksa ettevõtted tarnisid Araabia Ühendemiraatidesse jalaahelaid, Saksamaalt viidi pipragaasi
Kameruni, Hiinasse ja Indiasse, kus seda kasutati vangide piinamiseks. Tšehhi eksportis elektrišokivahendeid
muu hulgas Pakistani ja Moldovasse. Resolutsioonis kahjuks niisuguse teguviisi eest vastutavaid riike ei
nimetata. Seepärast ei ole parlament resolutsiooniga päris lõpuni läinud. Üleilmne võitlus piinamise vastu
ei saa olla üksnes näiline. Süüdlased tuleb välja selgitada ja tegude eest vastutusele võtta. Euroopa Komisjon
peab nüüd nõudma, et kõik liikmesriigid peaksid kinni 2005. aasta keelustamismeetmetest.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Piinamiseks kasutatavate kaupadega kaubitsemist tuleb uurida ja
sellele lõpp teha.
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Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0358/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), kirjalikult. – (PT) Kahjuks rikub Korea Rahvademokraatliku Vabariigi
valitsus jätkuvalt Põhja-Korea elanike inimõigusi.

Ma kutsun Hiina Rahvavabariigi valitsust üles käituma ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena
vastutustundlikult.

Samuti kutsun ma Hiina Rahvavabariigi valitsust üles kasutama oma mõjuvõimu, et jätkata läbirääkimisi.

Ma palun rahvusvahelisel kogukonnal tungivalt avaldada Korea Rahvademokraatliku Vabariigi valitsusele
jätkuvalt survet, et ta lõpetaks Põhja-Korea inimeste inimõiguste rikkumise.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) See, et Põhja-Korea lasi põhja Lõuna-Korea laeva Cheonan, teeb ülimalt
murelikuks ning rahvusvaheline kogukond peab selle üksmeelselt hukka mõistma. Samuti peab ta mõistma
hukka edasise agressiooni diktaatorliku Põhja-Korea poolt, kes peab vaid näiliselt kinni 38. laiuskraadiga
rööpselt kulgevast piirist ning õhutab ja ärgitab vargsi konflikti demokraatliku, õitsva ja arenenud Lõuna-Korea
riigiga. Euroopa Liit peab võtma ohjad enda kätte, näitama vastuseisu selle suhtes, tegema ametlikke ja
mitteametlikke jõupingutusi selleks, et aidata Põhja-Korea rahval vabaneda rõhuvast totalitaarsest ikkest,
ning toetama eeskätt inimõiguste kaitsjaid selles riigis.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Mul on väga kahju inimeste pärast, kes hukkusid traagiliselt
Põhja-Korea laeva Cheonani uppumise tagajärjel, ning ma avaldan kaastunnet Korea Vabariigi valitsusele,
hukkunute peredele ja Korea rahvale. Ma märgin ära, et ühise tsiviil-sõjaväelise uurimisrühma uurimise
tulemused koos neutraalsete riikide järelevalvekomitee sõltumatu hinnanguga tõendavad selgelt ja veenvalt,
et laev Cheonan uppus veealuse välise plahvatuse tagajärjel, mille põhjustas Korea Rahvademokraatlikus
Vabariigis (Korea RDV) valmistatud torpeedo. Ma mõistan rünnaku hukka samamoodi nagu kõrge esindaja
ja asepresident ning hindan Korea Vabariigi ilmutatud vaoshoitust. Ma kutsun komisjoni üles jätkama
käimasolevaid humanitaarabi programme ja hoidma avatuna kanalid Korea RDVga suhtlemiseks, sest sellised
abiprogrammid mõjutavad otseselt inimeste elutingimusi Korea RDVs.

Filip Kaczmarek (PPE), kirjalikult. – (PL) Mul on hea meel, et Põhja-Korea meeskond mängis kohtumisel
Brasiiliaga nii hästi. Kahjuks ei muuda hea sportlik sooritus Korea poolsaare poliitilist olukorda, mis on väga
pingeline. Mis minusse puutub, siis ma ei kahtlegi selles, et pingete põhjustajaks on Põhja-Korea. Põhja-Korea
avaldused kujutavad endast tüüpilist näidet selle kohta, kuidas vanker on hoopis hobuse ette rakendatud.
Euroopa Liit peab astuma samme, et hoida ära sõja puhkemine, ning seda ta tõepoolest ka teeb.

Ma loodan, et halvima võimaluse – relvastatud konflikti – tõelisuseks saamist saab siiski ennetada. Seepärast
toetasingi ma resolutsiooni olukorra kohta Korea poolsaarel.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Vahejuhtum Lõuna-Korea korvetiga Cheonan tuleb täielikult hukka
mõista. See olukord põhjustab Korea poolsaarel suurt ebastabiilsust ning selleks, et hoida edaspidi ära
niisugused vahejuhtumid, kus inimesed kaotavad oma elu, tuleb võtta meetmeid. Kuigi Korea RDV eitas
igasugust seotust selle vahejuhtumiga, on ta tõendite, eriti merest leitud ja Põhja-Koreas toodetud torpeedo
osade põhjal siiski peamine kahtlusalune selle olukorra põhjustamises. Rahvusvaheline kogukond peab selle
vahejuhtumi hukka mõistma ning eeskätt peavad seda tegema Hiina ja Venemaa, sest nemad ei ole seda veel
selgelt ja ühemõtteliselt tauninud. Täiesti põhjendatud on selle probleemi esitamine ÜRO Julgeolekunõukogule,
et ta võtaks meetmeid niisuguste juhtumite edaspidiseks ärahoidmiseks.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. − (ES) Mina andsin vastuhääle resolutsiooni ühisettepanekule, mis
käsitleb olukorda Korea poolsaarel, täpsemalt Lõuna-Korea korveti Cheonan põhjalaskmise vahejuhtumit.
Ma tegin seda sellepärast, et minu arvates peetakse resolutsioonis Lõuna-Korea sõjaväe poolt koos USA ja
teise riikide sõjavägedega tehtud ühepoolse uurimise tulemusi tõeseks. Olen seisukohal, et need riigid ei saa
teha objektiivseid järeldusi, kaasamata Põhja-Koread, kes selle uurimise kohaselt korveti põhjalaskmise eest
vastutab. Sellepärast palubki Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete
liitfraktsioon oma resolutsioonis korraldada asjaolude selgitamiseks sõltumatu uurimine ÜRO egiidi all.
Samamoodi palume tungivalt toimida nii, et see vahejuhtum ei põhjustaks sõjategevuse puhkemist poolsaarel.
Seega peaksid kaks Koread ja nende liitlased hoiduma igasugustest meetmetest või avaldustest, mis võivad
selleni viia. Me oleme veendunud, et ainus võimalus lahendada Põhja- ja Lõuna-Korea vahelised pinged on
pidada vastastikusel austusel põhinevat dialoogi.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Kahjuks otsustas enamik fraktsioone piirduda tekstis vaid
laeva uppumise teemaga ega öelnud sõnagi Põhja-Korea täiesti ränga inimõiguste olukorra kohta, millest
me saime üksikasjalikumalt teada inimõiguste allkomisjoni kuulamisel aprillis. Selle põhjenduseks öeldi, et
eriraport inimõiguste olukorra kohta Põhja-Koreas on allkomisjonis valmimas juuliks või hiljemalt
septembriks. Ma uurisin seda küsimust pärast kohtumist ja selgus, et niisugune raport valmib alles järgmisel
aastal, koordinaatorid ei ole isegi teemat täpselt kindlaks määranud. Meie fraktsioon avaldab nüüd kahetsust,
et me lasime mööda võimaluse tõstatada see küsimus käesoleval istungjärgul, kui me oleksime saanud seda
Catherine Ashtoniga arutada. Seepärast ei allkirjastanud fraktsioon Verts/ALE seda kompromissi, sest me
oleme seisukohal, et inimõiguste jämedat rikkumist, mida Põhja-Korea paneb toime oma riigis enda kodanike
suhtes, ei saa vaadelda eraldi Korea RDV ametivõimude agressiivsest käitumisest riigist väljaspool.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0342/2010)

Mara Bizzotto (EFD), kirjalikult. − (IT) Täna hääletusel olevas resolutsioonis tõstetakse kriitilise meelega
esile raskused, millega Bosnia ja Hertsegoviina peab toime tulema, kui ta soovib saada Euroopa Liidu liikmeks.

Kui vaadata seda riiki demokraatliku süsteemi tagamise ja Bosnias laialt levinud korruptsiooni vastu võitlemise
seisukohast, siis on selge, et see riik ei täida esitatavaid nõudeid. Vaatamata raportis nimetatud olulistele
punktidele püsib ilmselgelt arusaam, et selle riigi ühinemine Euroopaga on Euroopa Liidule siiski kasulik.
Mina isiklikult ei näe, millist kasu saab niisuguse riigi ühinemisest, kes jätaks seejärel oma majanduslikud,
sotsiaalsed ja demokraatia probleemid lihtsalt liikmesriikide kanda, nagu seda on teinud teised kandidaatriigid.

Me peaksime muretsema ka Bosnia kristlaste kogukonna pärast, keda seatakse järjest halvemasse olukorda,
diskrimineeritakse ja põlatakse, sest tegemist on riigiga, kus on valdav islamiusk ja kus sotsiaalseid ja
majanduslikke õigusi hinnatakse teistsuguse mõõdupuu alusel vastavalt usutunnistusele.

Minu arvates ei ole Bosnial ja Hertsegoviinal õigust püüelda ELiga liitumise poole. Kaalugem seega
ühinemisprotsessi peatamist, et hoida ära meie kodanikele teatava kahju tekitamist.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Bosnial ja Hertsegoviinal on veel palju teha, et olukord oleks täiesti
stabiilne, isegi kui ta ei ole enam püsivalt meie teleekraanidel. Etniline poliitiline pinge on süvenenud ja
kardetakse, et selle tulemuseks on järjekordne relvastatud konflikt. Niisugune sügavalt juurdunud ja varjatud
vaen avaldab halba mõju juba praegugi kasinale juhtimisele riigis ja juba niigi ebasobivatele teadetele
esmatähtsate poliitikavaldkondade kohta. Seega on selge, et Bosnial ja Hertsegoviinal on ees pikk ja konarlik
tee, enne kui ta saab tõepoolest ELi liikmeks saamist taotleda. Kahjuks tähendab balkaniseerimine ikka veel
lõhesid, võitlust ühe ja sama maa pärast ja raskesti lahendatavat konflikti. Euroopa Liit peab jälgima seega
tähelepanelikult, et riigi erinevate kogukondade vahel ei tekiks vaidlusi, ning püüdma neid ära hoida, sekkudes
tõhusalt koos peamiste poliitiliste ja ühiskondlike otsustajatega.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud, et peab oma kohuseks
aidata Lääne-Balkani riikidel, sealhulgas Bosnial ja Hertsegoviinal ELi liikmeks saada. Põhivastutus ELiga
ühinemise eest lasub aga siiski nendel riikidel endil ning peamine on nende suutlikkus ja otsustavus täita
Kopenhaageni kriteeriume. Bosnia ja Hertsegoviina poliitiline õhkkond on ebastabiilne ja kõikidele poliitilistele
jõududele ühine visioon puudub. Rahvustevahelises lepitusprotsessis ja riigistruktuuride toimimises ei ole
edu saavutatud. Soovin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liiduga ühinemisel tuleb tunnistada liidu
põhiväärtusi ja -reegleid, milleks on inimõiguste, sealhulgas rahvusvähemuste õiguste austamine, solidaarsus,
sallivus, demokraatia ja õigusriik ning eriti kohtute sõltumatuse tunnistamine. Nii avalik-õigusliku kui ka
eraajakirjanduse vabadus ja sõltumatus on demokraatia põhieeldused. Seetõttu kutsun ma Bosnia ja
Hertsegoviina ametivõime üles edendama sõltumatu meedia arengut. Ma mõistan hukka rünnakud ajakirjanike
vastu ja palun pädevatel asutustel võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida selliseid rünnakuid tulevikus.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) ELi laienemist tuleb alati hoolikalt kaaluda ning kõik uued liikmed peavad
austama ELi liikmesriikide ühiseid tõekspidamisi. Lääne-Balkani riigid, sealhulgas Bosnia ja Hertsegoviina,
on tulevaste liikmete nimekirja eesotsas. Põhivastutus ELiga ühinemise eest aga lasub siiski nendel riikidel
endil ning peamine on nende suutlikkus ja otsustavus täita Kopenhaageni kriteeriume. Selles suhtes ei ole
Bosnia ja Hertsegoviina saavutanud stabiliseerimis- ja arenguprotsessis kuigi suuri edusamme. Eelkõige tuleb
nimetada ebastabiilset poliitilist õhkkonda ja kõikidele poliitilistele jõududele ühise visiooni puudumist.
Samal ajal kasutatakse ässitavat retoorikat, mis kahjustab rahvustevahelist lepitusprotsessi ja riigistruktuuride
toimimist. Lisaks on absoluutselt kohustuslik täita Kopenhaageni kriteeriume, eelkõige inimõiguste vallas.

Willy Meyer (GUE/NGL), kirjalikult. − (ES) Mina andsin vastuhääle resolutsioonile olukorra kohta Bosnias
ja Hertsegoviinas, sest selles ei käsitleta probleemi põhjust – rahvusvahelise protektoraadi püsimist Euroopa
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Liidu osalusel ning rahvusvahelise kogukonna suutmatust tagada, et Bosnia kodanikud saaksid ise oma
poliitilise tuleviku üle otsustada. Lisaks avaldatakse selles raportis heameelt operatsiooni Althea olulise
panuse üle stabiilsuse ja julgeoleku suurendamisse Bosnias ja Hertsegoviinas, selle asemel et nõuda
rahvusvaheliste sõjaliste jõudude kohaolu ja Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide lõpetamist.
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon on alati olnud vastu
Euroopa Liidu uuskolonialistlikule poliitikale kogu Balkani poolsaarel, eriti Bosnias ja Hertsegoviinas. Me
usume, et Bosnia kodanikele tuleb anda võimalus valida ise oma valitsus ning me nõuame rahvusvahelise
protektoraadi lõpetamist. Selleks on vaja sulgeda ÜRO kõrge esindaja ja Euroopa Liidu eriesindaja büroo
ning lõpetada rahvusvaheliste asutuste tegevus Bosnias ja Hertsegoviinas.

Hella Ranner ja Ernst Strasser (PPE), kirjalikult. − (DE) Me soovime esitada resolutsiooni viisavabastust
käsitleva osa kohta järgmised märkused. Üldiselt peaksime me toetama Lääne-Balkani riikide viisanõude
kaotamist, kuid vaid siis, kui täidetakse kõiki sellega seotud nõudeid. See kehtib ka Bosnia ja Hertsegoviina
kohta. Tingimusi täidetakse alles siis, kui Euroopa ja eelkõige Austria elanike julgeolekuhuve saab täielikult
kaitsta. Nagu me teame, ei ole see alati nii olnud. Seetõttu on vaja tingimusi põhjalikult uurida ja hinnata
viisanõude kaotamise tagajärgi julgeolekupoliitika vaatenurgast. Vajalikud tagatised ei ole veel täielikud.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Mul on hea meel, et Bosniat käsitleva raporti lõpphääletusel
võeti vastu kõik neli meie esitatud muudatusettepanekut, mis on koostatud samasuguses vaimus nagu 27
väliskomisjonis vastu võetud muudatusettepanekut. See on suur saavutus!

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0370/2010)

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Võttes arvesse õhuruumi füüsilist olemust (see on nii üldine kui ka ühine),
siis ma arvan, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suurem koostöö on lennutranspordi reguleerimises
oluline ja vajalik. Niisugused küsimused nagu reisijate ohutus on üldist laadi ning seetõttu toetan ma mõtet
luua sellised ELi ja USA ühised lennuliikluse korraldamise programmid nagu ühtse Euroopa taeva Euroopa
lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR) ja uue põlvkonna lennutranspordisüsteem (NextGen),
samuti seda, et USA-l tuleb ELiga jagada teavet lennuettevõtjate musta nimekirja kohta. Lõpetuseks – võttes
arvesse, et õhuruum on nii üldine kui ka ühine, nagu ma ütlesin, ja et ELi-USA lennutranspordilepingu
lõppeesmärk on turu täielik avamine, toetan ma parlamendi palvet liberaliseerida lennundusturgu veelgi
ning kaotada kallutatud piirangud ja diskrimineerimine.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) ELi-USA lennundusturu avamine, mis kokkuvõttes hõlmab
umbes 60% maailma lennuliiklusest, oleks tarbijate jaoks kasulik mõlemal pool Atlandi ookeani, annaks
märkimisväärset majanduslikku kasu ja looks töökohti. Ma olen ELi ja USA lennundusvaldkonna pädevate
asutuste koostööga rahul ning rõhutan veel kord standarditele mittevastavate lennuettevõtjate Euroopa
musta nimekirja ja USA lennuettevõtjate standarditele vastavuse kontrollisüsteemi tähtsust. Selles valdkonnas
on oluline, et mõlemad asjaosalised jagaksid üksteisega selles küsimuses teavet. Märkida tuleb, et kui ELi ja
USA vahel vahetatakse reisijate isikuandmeid, tuleks austada Euroopa ja USA kodanike eraelu puutumatust
vastavalt kriteeriumidele, mida Euroopa Parlament nõudis oma 5. mai 2010. aasta resolutsioonis. Sellega
seoses tuleb rõhutada tungivat vajadust jõuda kokkuleppele andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevates
üleilmsetes standardites. Mind rõõmustab kokkulepe vähendada õhusõidukite müra ja heitkoguseid koos
kavatsusega suurendada ELi ja USA vahelist tehnilist koostööd sellistes valdkondades nagu kliimateadus,
teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus.

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) ELi-USA lennutranspordilepinguga tahetakse nimetatud sektorit
liberaliseerida. Dokumendis on öeldud, et ELi-USA lennutranspordilepingu lõppeesmärk on turu täielik
avamine mis tahes piiranguteta kummaltki poolelt. Sõlmides niisuguse lepingu ja tuues esile peamiste
majandusrühmade huvi ühtse turu liberaliseerimise vastu, ei vii EL mitte ainult kogu lennundust avalikust
sektorist üle erasektorisse, vaid heidab ka hoolimatult kõrvale kahepoolsed lepingud, mis liikmesriigid on
ise sõlminud. Mis puudutab julgeolekut – toetades seisukohta, et õhuveol peab olema alati tagatud suur
julgeolek –, siis seisavad meil ees suured probleemid, kui kavatseme ühendada omavahel ohutuse, koormuse
vähendamise ja liberaliseerimise ning kui peaeesmärgiks on kasum ja rikastumine.

Niisiis usume, et lennutransporti, mis on nii liikmesriikide sisese kui ka välise liikuvuse seisukohalt oluline
sektor, tuleb kaitsta riikliku teenusena, mida pakuvad iga maa riiklikud ettevõtted, kes tagavad kodanikele
osutatavate teenuste kvaliteedi ja ohutuse. Seepärast hääletasime me selle vastu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Atlandi-ülese lennuturu avamine ei ole avalikes huvides.
Sellega suurendatakse lennuettevõtjate vahelist konkurentsi sektori töötajate arvel. See suurendab lennuliiklust
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keskkonna arvel. See ei hõlma mitte mingisuguseid reaalseid tagatisi seoses isikuandmetega (broneeringuinfo),
mida USA salvestab oma suva järgi, ega nende kaitsega. See kahjustab Euroopa kodanike õigusi. Ma annan
vastuhääle sellele resolutsioonile, mis kujutab endast õigusliku reguleerimise vähendamise vahendit, mis on
iseloomulik suurele Atlandi-ülesele turule tulevikus.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) ELi-USA lennutranspordileping on ELi ja USA vaheliste edaspidiste
suhete seisukohalt väga oluline. Seepärast ja Lissaboni lepingu jõustumist arvesse võttes peab parlament
saama põhjalikku teavet ühiskomitee töö kohta ja temaga tuleb sel teemal nõu pidada, nagu seda tehakse
kõigi asjaomaste sidusrühmade puhul. Enne mis tahes lepingu sõlmimist on vaja saada selleks parlamendi
nõusolek ning sellepärast peab ta olema kursis kõikidel läbirääkimistel toimuvaga. Seega on oluline, et
tulevikus hakkavad toimuma Euroopa Parlamendi liikmete ja USA Kongressi liikmete korrapärased
kohtumised, mille eesmärk on arutada kõiki asjaomaseid küsimusi seoses ELi-USA lennunduspoliitikaga.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. Mul on hea meel, et meie jaoks sisulise tähtsusega punktidele,
eriti lõigetele 17, 18 ja 21, mis puudutavad keskkonda, ja lõikele 22, mis puudutab sotsiaalpoliitikat, anti
poolthääl ja et need jäeti teksti alles. See ajendas meid kogu raporti lõpphääletusel hääletama selle vastuvõtmise
poolt.

Brian Simpson (S&D), kirjalikult. − Ma hääletan täna selle raporti poolt, ehkki ma olen endiselt seisukohal,
et need lepingud on USAle kasulikumad kui ELile.

Me ei ole ikka veel saavutanud edusamme kahes olulises küsimuses – juurdepääsus turule ja välisomanduses,
ning kuigi paljud arvavad, et USA ei võta nendes valdkondades midagi ette, on siiski õigem jätkata nende
oluliste eesmärkide taotlemist.

Ma nõustun, et ajakava kindlaksmääramine on õige samm, kuid ma jagan ka nende arvamust, kes ütlesid, et
see leping ei vasta ikkagi parlamendi ootustele.

Ma nõustun, et edusamme on tehtud, kuid käesolev ja esimese etapi leping ei ole omavahel võrreldavad. Me
nõuame nüüd, et USA oleks tulevikus eelnimetatud põhiküsimuste suhtes vastutulelikum, enne kui EL saab
tulevastel läbirääkimistel mingisuguseid järeleandmisi teha.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Mul on hea meel selle resolutsiooni üle.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0344/2010)

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Esimese raudteepaketiga, mis võeti vastu 2001. aastal ja mis sisaldab
kolme direktiivi ühenduse raudteede arendamise kohta, raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ning
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja
ohutustunnistuste andmise kohta, taheti teha raudteesektori taaselustamiseks esimene samm üleeuroopalise
ühtse raudteevõrgu loomisel ning tagada selleks vajalik usaldusväärne finantsstruktuur. Komisjoni aruandest
raudteeturu arengu seire kohta aga nähtub, et raudtee osatähtsus veonduses ei ole suurenenud, vaid on üksnes
jäänud püsima madalale tasemel, moodustades umbes 10% kaubavedudest ja alla 7% reisijateveost. Seetõttu
kutsub parlament selles resolutsioonis, mida ma toetasin, liikmesriike üles rakendama seda raudteepaketti
nõuetekohaselt ja komisjoni tagama paremini seda nõuetekohast rakendamist.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Sellesama istungi ajal, mil me võtsime hääletusel vastu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta,
arutasime me ka esimese raudteepaketi direktiivide rakendamist, mis ei olnud kooskõlas esialgse eesmärgiga.
Raudteedesse investeerimine on esmatähtis ning tuleb võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada esimese
raudteepaketi nõuetekohane rakendamine vastavalt konkurentsieeskirjadele, eriti seoses turgude tulevase
avamise ja liberaliseerimisega.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma märgin ära, et 22 liikmesriiki hõlmav enamik ei ole
esimese raudteepaketi kolme direktiivi nõuetekohaselt rakendanud, mis on takistanud raudtee osatähtsuse
paranemist kogu veonduses. Olen seisukohal, et infrastruktuuri haldaja sõltumatus on eeltingimus, mis
võimaldab kõigi ettevõtjate õiglast, läbipaistvat ja mittediskrimineerivat kohtlemist. Infrastruktuuri haldajate
sõltumatuse garanteerimiseks on vaja standardeid, eriti juhul, kui nad moodustavad osa
raudtee-valdusettevõttest, mis tegeleb ka raudteevedudega. Paljudes liikmesriikides investeeritakse jätkuvalt
liiga vähe raudtee infrastruktuuri, mistõttu olemasoleva infrastruktuuri kvaliteet mitmetel juhtudel halveneb.
Resolutsioonis tehakse ettepanek, et komisjon vaataks esimese raudteepaketi läbi 2010. aasta septembriks
ja et ta käsitleks prioriteetselt infrastruktuuri haldajate sõltumatuse ja reguleerivate organite vahendite ja
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volituste puudumise probleeme. Samuti avaldatakse lootust, et komisjon teeb ettepaneku infrastruktuuri
kasutustasude kehtestamise asjakohaste põhimõtete kohta, mis soodustaksid avalikke ja erainvesteeringuid
raudteetranspordi sektorisse. Raudteeturu liberaliseerimine ei tohiks halvendada raudteeveoteenuste kvaliteeti
ning seejuures peavad säilima avaliku teenindamise kohustused.

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Resolutsioonis avaldatakse kahetsust, et paljud liikmesriigid
viivitavad esimese raudteepaketi kolme direktiivi rakendamisega, sest see viivitus takistab ausat konkurentsi
raudteeturul. Sellest tulenevalt on jällegi taunitav selle paketi tegelik eesmärk – avada kogu raudteesektori
liberaliseerimisel esimese sammuna ELi raudteetransport, eriti kaubaveod, konkurentsile ja erasektori huvidele.
Liikmesriigid peaksid ise otsustama, millistes valdkondades tuleks neil avalike teenuste kaudu oma
sotsiaalkohustusi täita ja kuidas neid avalikke teenuseid tuleks korraldada. See on rahva suveräänne otsus,
mida tuleb austada. Seetõttu oleme me vastu sellele, et mis tahes meetmeid, millega eiratakse rahva huve,
kehtestataks ebademokraatlikult, nagu seda siin resolutsioonis ilmselgelt tehakse.

Liberaliseerimine on raudteesektori probleemide allikas, mitte nende lahendus. Eriti puudutab see teenuse
kvaliteedi ja sellele juurdepääsu ning töötajate kodanikuõigustega seotud probleeme. Ülimalt oluline on
lõpetada praegused meetmed, mis kahjustavad ja kahandavad ühistranspordi sektorit eesmärgiga seada selles
esmatähtsaks peamiste erahuvide kasumitaotlus, ning taastada sektor algsel kujul. Sellisel juhul on tegemist
tuleviku jaoks strateegilise tähtsusega sektoriga nii energia kui ka keskkonnakaitse seisukohalt.

Carlo Fidanza (PPE), kirjalikult. − (IT) Mul on hea meel esimese raudteepaketi direktiivide rakendamist
käsitleva resolutsiooni vastuvõtmise üle täiskogus. Minu arvates on selle paketi rakendamisega viivitamine
vastuvõetamatu ning Euroopa Komisjoni sellesisulised meetmed peavad olema esmatähtsad.

Ma usun, et tähelepanu tuleb pöörata eeskätt kolmele põhimõttele. Esiteks, infrastruktuuri haldajate
sõltumatuse üheselt mõistetava tõlgendamise saavutamine. Teiseks, raudteeturu tõelise liberaliseerimise
lõpuleviimine, mis peaks kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks olema kõige olulisem. Seepärast peab
Euroopa Komisjon kiirendama meetmete võtmist, et määrata kindlaks realistlikud tähtajad. Ja viimaseks,
kuni turgude täieliku avamiseni tuleks kohaldada vastastikkuse põhimõtet, et hoida ära ebaausa konkurentsi
tekkimine nende ettevõtete vahel, mis asuvad avatud turuga riikides, ja nende vahel, mis ei asu. Ma esitasin
parlamendikomisjonile konkreetse muudatusettepaneku selle küsimuse kohta ning lõplikus tekstis, mida
ma südamest toetan, kajastati selle sisu.

Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Tänane resolutsioon ei aita liikuda selle küsimusega õiges suunas.
Selle sektori raskused või probleemid ei tulene mitte sellest, et liikmesriigid ei ole suutnud esimest
raudteepaketti õigesti või täielikult rakendada, vaid vastupidi. Raudteeturu liberaliseerimisega on saanud
ilmselgelt kõige tähtsamaks puhas kasumlikkus ja sektori reguleerimise kaotamine. Prantsusmaal peetakse
kiirrongiliine ja marsruute tähtsamaks kui aeglasemaid, piirkondlikke liine. Hinnad on tõusnud, kuid paljudel
juhtudel jäetakse reisijate vajadused ja ootused täiesti tähelepanuta, nii et isegi sõiduplaanid ei vasta vajadusele.

Igal juhul järgitakse eeskirju üha vähem. Raudteeteenust pakutaksegi vastavalt sellele ning paljude liinide
puhul – s.o nende puhul, mida ei ole veel suletud – on see halvenenud. Ühendkuningriigis ja Belgias on
niisugune käsitusviis põhjustanud osaliselt ka rongiõnnetusi. Elektri- ja postiteenuste kasutajad kogevad
juba samasuguseid raskusi. Te peate reguleerima kõnehindu, sest selles valdkonnas on palju rikkumisi. Kas
te ei arva, et oleks aeg lõpetada niisuguste tasude küsimine?

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Raudteeturu liberaliseerimine, mis muudeti liikmesriikide
jaoks kohustuslikuks 2001. aasta direktiividega, ei ole taganud meie kodanikele paremaid teenuseid. Olukord
on veelgi halvem, sest kuna infrastruktuuri ei investeerita piisavalt, siis see laguneb koost. Kas me aga peaksime
mõistma hukka liikmesriigid, kes on otsustanud mitte kaotada oma praegusi ettevõtjaid ega muuta neid
ebatõhusaks? See resolutsioon on tõend liberaalide ideoloogilise põikpäisuse kohta, mis on kaugel
mõistuspärasusest ja tegelikkusest. Mul ei jäänud muud üle kui anda sellele vastuhääl.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Esimese raudteepaketi tõhus rakendamine on väga oluline, et luua
tulevikus üleeuroopaline raudteevõrk. Tuleb välja tuua resolutsiooni esmatähtsad probleemid, näiteks
infrastruktuuri haldajate sõltumatus ja reguleerivate organite volituste ja vahendite puudumine, ning pakkuda
välja sobivad infrastruktuuride kasutustasude põhimõtted. Sellisel juhul võimaldavad infrastruktuuri
kasutamist parandada raudteekoridorid, mille abil saab riiklikud võrgud ühendada omavahel nii, et üleminek
oleks kiire ja tõhus. Praegusega võrreldes konkurentsivõimelisema raudteeveo saavutamine ei ole kasulik
mitte ainult majanduslikust, vaid ka keskkonna seisukohast. Sellepärast hääletasin ma nii, nagu ma hääletasin.
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Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. Mina lükkasin selle tsentralismi ideest läbi imbunud raudteepaketi tagasi
mitmel põhjusel. Meie piirideta Euroopa jaoks on häbiväärne, et raudteevedu on ELis jätkuvalt võimatu. EL
peab tagama koostalitlusvõime, teisisõnu ühesugused tehnilised standardid. Euroopa raudteevõrgu haldamisele
kirvega tee rajamine ei aita aga probleemi lahendada. Vastupidi, vastutuse tsentraliseerimine ja killustamine
tekitab uusi probleeme. See kava mitte ainult ei pruugi avaldada kahjulikku mõju raudteetranspordi kvaliteedile
ja ohutusele – me võime eeldada, et ka teenuste hulk väheneb. Raudteepaketi rakendamise tagajärjel
kannatavad kõige enam maapiirkondade elanikud ja püsireisijad.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Seda resolutsiooni esimese raudteepaketi rakendamise
kohta toetasime me juba transpordikomisjoni hääletusel, kuid see esitati siiski. Tähtis on meeles pidada
asjaolu, et me taunime olukorda, kus enamik – 22 liikmesriiki – ei ole esimese raudteepaketi kolme direktiivi
nõuetekohaselt rakendanud.

Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjalikult. – (PL) Viimastel aastatel on kaubaveod märkimisväärselt
arenenud. Seda suundumust ei ole aga näha raudteetranspordis. Kuigi liit on teinud palju jõupingutusi, et
suurendada raudteetranspordi konkurentsivõimet, näeme, et raudteeturu osakaal kaubavedudes väheneb
järk-järgult. Rohkem kui 30 aasta (1970–2005) jooksul on täheldatud 10% vähenemist. Seetõttu tuleb luua
tõhus, keskkonnahoidlik ja ohutu transpordisüsteem, mis oleks kasulik nii kodanikele kui ka ettevõtjatele,
muuta see veoliik konkurentsivõimelisemaks ja parandada praegust ebasoodsat olukorda turul. Selle eesmärgi
täitmiseks on vaja tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd.

Pealegi, kui võtta arvesse viimaseid sündmusi Euroopas Islandi vulkaanipurske tagajärjel, mis halvas õhuveo,
peaks olema esmatähtis ülesanne luua võimalikult kiiresti üleeuroopaline raudteevõrk. Samuti tuleb öelda,
et raudteevedu on keskkonnale ohutu, kiirem kui maanteevedu ega nõua nii ulatuslikku infrastruktuuri.
Euroopa kaubakoridoride avamine näib olevat õige samm tulemusliku rahvusvahelise koostöö alustamiseks
raudteetranspordi valdkonnas. Ma olen veendunud, et see aitab kaasa Euroopa-sisese tõhusa transpordituru
loomisele. Konkurentsivõimelise riigiülese süsteemi rajamine aitab suurendada ühtsust Euroopa Liidu
majandusarengus. Ma soovin väljendada sügavat veendumust, et selle süsteemi loomine on kasulik nii
majanduse, keskkonna kui ka juhtimise seisukohast.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. − (PT) 2001. aastal vastu võetud esimene raudteepakett sisaldab elemente,
mis võivad minu arvates aidata lõimida Euroopa raudteevõrku – nii reisijate- kui ka kaubavedu – ning tänu
millele saab seega kasutada ära tekkivat sünergiat ja tugevdada veelgi siseturgu ja territoriaalset terviklikkust.
Kuid selle paketi kolme direktiivi, mis käsitlevad raudteede arendamist, raudtee-ettevõtjate litsentseerimist
ning raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamist ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamist
ning millega taheti seda transpordiliiki moderniseerida, ei ole veel üle võtnud enamik liikmesriike, sealhulgas
Portugal. Seetõttu nõustun, et Euroopa Komisjonil tuleks see esimene pakett läbi vaadata, eriti selle kõige
probleemsemad küsimused, nagu infrastruktuuri haldajate sõltumatus, reguleerivate organite õigusraamistik
ja raudtee kasutustasude kehtestamise põhimõtted.

Kõik muudatused raudteetranspordi sektoris peavad kaitsma avaliku teenindamise pakkumise põhiaspekte,
eriti teenindamise kvaliteeti ja ohutust ning taskukohaseid hindu nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks. Nende
infrastruktuuride hea haldamine ja koostalitlusvõime on väga tähtis, kui ma soovime luua tõeliselt ühtse
üleeuroopalise raudteevõrgu.

Resolutsiooni ettepanek (RC-B7-0346/2010)

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma andsin poolthääle resolutsiooni ühisettepanekule üleujutuste
kohta Kesk-Euroopa riikides, eriti Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris. Kuna olin üks ettepaneku
allkirjastajatest, siis soovin rõhutada, et Euroopa Ülemkogu peab jätkama tööd Euroopa Liidu Solidaarsusfondi
määruse läbivaatamisega, et luua tugevam ja paindlikum vahend, mille abil reageerida tõhusalt
kliimamuutusega seotud uutele probleemidele.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Kesk-Euroopas tekkinud üleujutused on sundinud ametit seadma taas
kahtluse alla Euroopa Liidu Solidaarsusfondi võime reageerida nende liikmesriikide tegelikele vajadustele,
keda on tabanud loodusõnnetused ja inimtegevusest tingitud katastroofid. Niisugused sündmused on rängad
ja esinevad kahjuks järjest sagedamini, sundides valitsusi keskenduma rohkem vett ja pinnast käsitlevatele
meetmetele. Nagu ma juba ütlesin, tuleb fondi struktuuri ja selle vahendite kättesaadavust minu arvates
parandada ning selle kasutuselevõtmise võimalusi korrapäraselt hinnata, et selle mehhanismi abil saaks
paremini vähendada liikmesriikidele avalduvat mõju ning ehitada enim laastatud piirkonnad üles paindlikult,
õigel ajal ja asjakohaselt.
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José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Ma soovin väljendada solidaarsust õnnetuses kannatada
saanud piirkondade elanikega, avaldan sügavat kaastunnet ohvrite peredele ja võtan arvesse raskeid
majanduslikke tagajärgi piirkonnale. Niisugustes olukordades peab Euroopa Liidu Solidaarsusfondi
kasutuselevõtmine olema kiire ja paindlik. Seepärast avaldan kahetsust, et nõukogu on blokeerinud sellesisulise
ettepaneku, mille Euroopa Parlament võttis ülekaaluka häälteenamusega vastu esimesel lugemisel 2006. aasta
mais. Samuti jagan ma seisukohta, et liikmesriigid peavad täitma ELi üleujutuste direktiivis sätestatud nõudeid,
vaatama läbi planeerimise, maakasutuspoliitika ja parimad tavad, võttes arvesse maa, elupaikade ja
kuivendamise majandamise viisi tõttu suurenenud üleujutuste ohtu, suurendama üleujutuste vältimise
suutlikkust ja parandama kuivendusinfrastruktuuri, et piirata erakordselt tugevate vihmasadude tekitatavat
kahju. Liikmesriigid ja piirkonnad, keda loodusõnnetused mõjutavad, peavad pöörama asjaomaste
taastamiskavade jätkusuutlikkusele eritähelepanu.

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kesk-Euroopat tabanud üleujutused näitavad taas, kui olulised
on need probleemid ja ettepanekud, mida parlament on arutanud juba rohkem kui korra ja mida sisaldab
ka täna vastuvõetud resolutsioon. Muu hulgas kuuluvad nende probleemide ja ettepanekute hulka vajadus
toetada võimalikult kiiresti alasid, mis on õnnetuse majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede tõttu kannatanud,
vajadus vaadata läbi solidaarsusfondi käsitlev määrus, abikõlblikkuse kriteeriumide kohandamine, et katta
vajadused, mida need praegu ei sisalda, fondi vahendite paindlikuma ja õigeaegsema kasutamise võimaldamine
ning vajadus keskenduda rohkem katastroofide ennetusele.

Seoses viimase punktiga tuleb tugevdada nii piirkondlikul kui ka Euroopa tasandil koostööd, mis peaks
tuginema meetmete vastastikusele täiendavusele ja liikmesriikidevahelise solidaarsuse põhimõttele. Kui
konkreetsemalt rääkida, siis võimalike ohuolukordade kõrvaldamiseks tuleks anda liikmesriikidele ELi
eritoetust, muu hulgas ennetavate meetmete jaoks: jõesängide renaturaliseerimiseks, valgalade, märgalade
ja seotud ökosüsteemide taastamiseks ja kaitseks, sildade ja truupide läbilaskevõime suurendamiseks,
elupaikade, eriti linnaelupaikade, mis on teatavat tüüpi katastroofide suhtes iseäranis haavatavad, kaitsmiseks
ja ümberkujundamiseks ning olemasolevate suurte infrastruktuuride ohutuse säilitamiseks ja järelevalveks.

Sylvie Guillaume (S&D), kirjalikult. – (FR) Kõigepealt soovin ma tänada kolleeg Hannes Swobodat
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonist Euroopa Parlamendis tema ettepaneku eest lisada
Prantsusmaa selle resolutsiooni kohaldamisealasse pärast seda, kui riigi lõunaosa tabasid üleujutused, mis
nõudsid rohkem kui 25 inimese elu. Arvestades nende Kesk-Euroopas ja Prantsusmaal tekkinud üleujutuste
materiaalseid ja inimkahjusid, näib olevat mõistlik teha Euroopa Solidaarsusfondi vahendid võimalikult
kiiresti kättesaadavaks ja kasutada neid tõhusalt, et aidata kannatada saanud piirkonnad üles ehitada. Sellepärast
hääletasin ma selle resolutsiooni poolt. Eeltoodu saavutamiseks on aga vaja uut solidaarsusfondi käsitlevat
määrust, sest fondi vahendite kasutuselevõtmise protsess on praegu liiga aeglane ja keeruline. Usun, et riskide
ja looduskatastroofide ennetuseks tuleks kasutada ka suurt osa teisi Euroopa vahendeid, et tagada maa ja
elamute säästev areng, kasutus ja haldus ning lahendada tulemuslikult uued kliimamuutustest tulenevad
ülesanded.

Barbara Matera (PPE), kirjalikult. − (IT) Tahan avaldada kaastunnet ja toetada südamest kõiki neid, keda
hiljutised üleujutused Poolas, Ungaris, Slovakkias ja Tšehhis puudutasid.

Euroopa Solidaarsusfondi alalise raportöörina palun komisjonil tegutseda kiiresti ja võimalikult paindlikult,
et alustada fondi vahendite kasutuselevõtmise menetlust kohe, kui liikmesriigid on oma taotlused esitanud.
Minu arvates on oluline rakendada ka Euroopa Solidaarsusfondi meetmeid.

Seepärast soovitan ma eesistujariigil Hispaanial ja komisjonil tegutseda parlamendi soovituste kohaselt. Juba
2006. aasta mais mõistis siinse parlamendi enamus vajadust muuta see hädaolukorras nii oluline toetusvahend
paindlikumaks ja võimalusterohkemaks.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Kuna EL on koht, kus valitseb liikmesriikide vaheline solidaarsus, ei saa
ta jääda ükskõikseks katastroofide suhtes, mis on üleujutuste näol laastanud paljusid riike, eriti Poolat, Tšehhit,
Slovakkiat ja Ungarit. Seepärast on väga oluline võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendid võimalikult
kiiresti kasutusele, et katastroofis kannatada saanud riigid saaksid kiiresti toetust, mida neil on vaja
infrastruktuuri töökorda saamiseks. Sel viisil saab ühtlasi leevendada vihmasadudest mõjutatud inimeste
kannatusi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Pärast üleujutusi Prantsusmaa edelaosas soovitasid paljud
lisada Prantsusmaa resolutsioonis nimetatud riikide loetellu, et pöörata ka talle eritähelepanu. Kuigi
resolutsioonis ei olnud mõningaid meie muudatusettepanekuid, milles me viitasime Kyoto protokollile,
toetasime meie, rohelised, veendunult lõplikku teksti.
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Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. − (PT) Täna parlamendis vastu võetud dokumendiga väljendatakse nimetatud
institutsiooni solidaarsust üleujutustest laastatud liikmesriikide elanikega, kes said selles loodusõnnetuses
rängalt kannatada. Ma toetan ettepanekut, mille kohaselt on vaja aidata riike, mida see katastroof mõjutas
ja mida mitme parlamendifraktsiooni koostatud resolutsiooni ühisettepanek hõlmab. Ma tean, kui suurt
kahju loodusõnnetus tekitas ning kui suurte riskide ja majanduslike, sotsiaalsete ja inimestega seotud
raskustega avalikkus vastamisi seisab.

Seepärast on minu arvates väga oluline nõuda, et Euroopa tasandil antaks toetust kiiremini. See on võimalik
üksnes siis, kui solidaarsusfondi toetuse jagamise tingimused muudetakse paindlikumaks. Nagu resolutsiooni
ettepanekus on öeldud, on seda teemat vaja väga kiiresti arutada. Vaid siis saame rääkida tõelisest Euroopa
solidaarsusest. Nendel põhjustel hääletasin ma ilmselgelt ja ühemõtteliselt selle vastuvõetud resolutsiooni
poolt.

Resolutsiooni ettepanek (B7-0294/2010)

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Ma tean, et õiguskaitse, mis on tõhus ning suudab ühtlasi reageerida
kodanike probleemidele õigel ajal ja asjakohaselt, eeldab nõuetekohase väljaõppe saanud töötajaid (kohtunikke,
juriste ja teisi õigusvaldkonna ametite esindajaid). Mul on väga hea meel Euroopa Komisjoni otsuse üle
koostada 2011. aastal tegevuskava, mis käsitleb Euroopa koolitust kõikide õigusvaldkonna ametite
esindajatele, ja alustada 2010.–2012. aastal Erasmuse programmi laadsete katseprojektidega, nimelt
kohtuasutuste töötajatele ja õigusvaldkonna ametite esindajatele suunatud vahetusprogrammidega. Ma
jälgin huviga selle ettepaneku edasist käekäiku.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Asjakohane õigusalane koolitus ja Euroopa õiguskultuuri
loomine kiirendavad kohtumenetlusi, eriti piiriülestel juhtudel. Me anname seega märkimisväärse panuse
siseturu toimimise parandamisse nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks. Ehkki esmane vastutus õigusalase
koolituse korraldamise eest lasub liikmesriikidel, on oluline, et EL rahastaks selliseid õigusalase koolituse
kursusi, mis on ette nähtud Euroopa õiguskultuuri edendamiseks. Ma usun, et kohtunike puhul ei tohiks
kavandatud katseprojektid piirduda Erasmuse programmi laadsete vahetusprogrammidega. Komisjon peab
koostöös liikmesriikidega esitama võimalikult kiiresti ettepanekud luua terves liidus õigusalase koolituse
asutuste võrgustik, mille asutused oleksid volitatud korrapäraselt ja pidevalt pakkuma riigisisese, võrdleva
ja Euroopa õiguse sissejuhatavaid kursusi kohtunikele.

Iosif Matula (PPE), kirjalikult. – (RO) Ma andsin poolthääle resolutsioonile õigusalase koolituse kohta, kuna
olen seisukohal, et me peame toetama juriste ja kohtusüsteemi, sest nende tegevus on oluline kogu ühiskonna
jaoks. Ma pean kiiduväärseks ettepanekut luua terves liidus õigusalase (mitte ainult kohtualase) koolituse
asutuste võrgustik, mille asutused oleksid volitatud korrapäraselt ja pidevalt pakkuma rahvusvahelise,
riigisisese ja võrdleva õiguse sissejuhatavaid kursusi. Minu arvates tuleb Euroopa vahendite abil koostada
kohtuasutuste töötajatele ja õigusvaldkonna ametite esindajatele suunatud Erasmuse programmi laadseid
programme. Niisugune piiriülene liikuvus võib aidata luua suhtluskanalid osalejate vahel ja edendada
kõrgetasemelist Euroopa õiguskultuuri, suurendades seeläbi vastastikust usaldust, millel põhineb kohtuotsuste
vastastikuse tunnustamise süsteem ELi tasandil.

Kvaliteetne õigusalane koolitus ja Euroopa õiguskultuuri loomine võivad kiirendada kohtumenetlusi piiriülestel
juhtudel ning aidata seeläbi parandada isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist ühtsel Euroopa
turul. See loob ettevõtjatele ja kodanikele ELis uusi kasulikke võimalusi. Olen täheldanud, et paljud Rumeenia
juristid ootavad huviga võimalust osaleda niisugusel Euroopa koolitusel ja piiriülese liikuvuse programmides.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Raportis öeldakse välja soov luua Euroopa ühine
õiguskultuur. Niisugust kultuuri ei saa aga võimude lahususe printsiibist lähtuvalt ülaltpoolt kehtestada. Ei
pea just olema meid valdavast eurokraatiast pimestatud, et arvata, nagu seda saaks luua ilma sõltumatu
seadusandliku võimuta. Senikaua, kuni parlament kuulub selle võimu hulka, on ühise õiguskultuuri toetamine
demokraatia täielik eitamine. Euroopal on vaja hoopis oma Euroopa institutsioonid sotsiaalselt
vastutustundlikul viisil ümber korraldada.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Õigusalane koolitus, mille raames püütakse koolitada kõikide
liikmesriikide kohtunikke, on väga oluline vastastikusel mõistmisel põhineva Euroopa õiguskultuuri
saavutamiseks. Kuna kohtunike koolitamine on ka liikmesriikide endi kohustus, peavad nad hoolimata
praegusest kriisist püüdma jätkata investeerimist nende õigusvaldkonna ametite esindajate koolitusse.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Stockholmi programmi eesmärk on määratleda ühised meetmed
põhiõiguste, eraelu puutumatuse, vähemuste ja kaitsetute isikute rühmade ning Euroopa kodakondsuse
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kaitsmiseks. Selleks on hädavajalik arendada Eurojusti ja Europoli. Õigus-, aga ka haldusalased koolitused
ja ühised koolituskursused on sujuvaks rakendustööks tarvilikud. Ma jäin hääletusel erapooletuks, sest
koolitus- ja täiendusõppemeetmete rahastamiseks puudub konkreetne kava.

Paulo Rangel (PPE), kirjalikult. – (PT) Kuna ma olen Euroopa Parlamendi ja Euroopa Rahvapartei (kristlike
demokraatide) fraktsiooni liige, aga ka õigusteaduse professor, jurist ja endine justiitsminister, siis olen
jälginud suure huviga seda algatust luua Euroopa õiguskultuur, et muuta õiguskaitse tõhusamaks ja kiiremaks
ning võimeliseks reageerima kiiresti kodanike probleemidele. See on saavutatav üksnes nõuetekohaselt
koolitatud kohtunike, juristide ja teiste õigusvaldkonna ametite esindajate abil. Seetõttu hääletasin ma
veendunult poolt ning jälgin tähelepanelikult ja täie huviga Euroopa Komisjoni poolt äsja teatavaks tehtud
2011. aasta tegevuskava, mis käsitleb Euroopa koolitust kõikide õigusvaldkonna ametite esindajatele, ja
2010.–2012. aastaks kavandatud kohtuasutuste töötajatele ja õigusvaldkonna ametite esindajatele suunatud
Erasmuse programmi laadsete vahetusprogrammide katseprojekte.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma toetasin seda raportit, milles palutakse muu hulgas
järgmist. Esiteks nõutakse tungivalt, et komisjon esitaks – koostöös liikmesriikidega nõukogus – võimalikult
kiiresti ettepanekud luua terves liidus õigusalase koolituse asutuste võrgustik, mille asutused oleksid volitatud
korrapäraselt ja pidevalt pakkuma riigisisese, võrdleva ja Euroopa õiguse sissejuhatavaid kursusi kohtunikele.
Teiseks kutsutakse komisjoni üles konsulteerima parlamendiga eraldi kavade osas luua institutsioon, mis
tugineb olemasolevatele struktuuridele ja võrgustikele, eriti Euroopa õigusalase koolituse võrgustikule ja
Euroopa Õigusakadeemiale.

Raport: Guido Sacconi (A7-0150/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. − (PT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest minu arvates on meil vaja
ELi vesiviljeluse strateegia kiiresti vastu võtta. Praegu reguleeritakse nimetatud sektorit paljude valdkondade
ühenduse õigusnormidega ja liikmesriikide õigusnormidega, mis võivad ka liikmesriigiti oluliselt erineda.
See muudab võimatuks nende eesmärkide saavutamise, mis aitaksid laiendada seda uuenduslikku ja
potentsiaalselt kõrgtehnoloogilist majandussektorit, mis suudaks edendada nii mitmesuguste sisemaa-,
ranniku- ja merealade piirkondlikku kui ka kogu ELi terviklikku arengut. Ma soovin nimetada ka
teadusuuringute potentsiaali ja uuendusliku tehnoloogia kasutamist, millega edendada põliste kalurite
tööhõivet ja ümberõpet ning anda tõuge sellega seonduvaks majandustegevuseks.

Pean ütlema ka seda, et niisuguse strateegia väljatöötamiseks on vajalikud ühtne õigusraamistik ning nii
korrektne märgistamine kui ka sertifitseerimine. Peale selle tuleb nimetatud sektori võimalusi suurendada
vajalike investeeringute abil, ohustamata sealjuures teisi sektoreid või jätmata tähelepanuta mitmesugust
keskkonnamõju, sest vesiviljelus kui meie rannikukogukondade lisategevus võib aidata lahendada meie
toidulaual tavaliselt oleva kala vähesuse probleemi.

Sophie Auconie (PPE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin poolthääle raportile, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni
üles esitama kiiresti ettepanek võtta vastu Euroopa vesiviljelussektori õigus-, haldus- ja finantsraamistik, et
konsolideerida ühes tekstis kõik vesiviljelussektorit reguleerivad ühenduse õigusnormid.

Mara Bizzotto (EFD), kirjalikult. − (IT) Vesiviljelus on strateegilise tähtsusega sektor, mis annab otseselt või
kaudselt tööd ligikaudu 64 000 inimesele. Tema osa säästvas arengus on seetõttu sama strateegiline kui roll,
mida ta täidab rannikualade ja järveäärsete majanduspiirkondade – kus Euroopa vesiviljelus moodustab vaid
2% maailma vesiviljelusest – tööhõive dünaamikas. Seetõttu tuleb kaks kolmandikku siseturu nõudlusest ja
tarbimisest katta igal aastal kolmandatest riikidest sisse veetud toodetega.

Seetõttu andsin ma kõhklematult poolthääle kolleeg Milana raportile, mis hõlmab arvukalt soovitusi tulevase
õigusakti ettepaneku teemal, et suurendada selle sektori üldist tulemuslikkust.

Edite Estrela (S&D), kirjalikult. − (PT) Andsin Milana raportile poolthääle, sest selles toetatakse vajadust nii
keskpikas kui ka pikas plaanis tõhusa, majanduslikult otstarbeka ja keskkonnahoidliku Euroopa vesiviljeluse
säästva arengu järele.

Göran Färm, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid,
hääletasime selle raporti poolt, kuid soovime rõhutada, et ei toeta raporti seda osa, milles nõutakse
kalanduspoliitika eelarvevahendite suurendamist.

Diogo Feio (PPE), kirjalikult. − (PT) Raporti andmetel hõlmab Euroopa vesiviljelussektor üle 16 500 ettevõtte,
mille aastakäive on üle 3,5 miljardi euro, ning annab otseselt ja kaudselt tööd 64 000 inimesele. Sellepärast
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ei saagi see oluline sektor olla enam kalanduspoliitika vaene sugulane, kellel puudub asjakohane, ühtlustatud
ja investeeringuid edendav õigusakt.

Ajal, mil me arutame ühist kalanduspoliitikat, on elutähtis kaaluda vesiviljeluse võimet varustada meid
kvaliteetse kalaga, mõjutades sealjuures keskkonda vähem, sest niiviisi saab vähendada ohustatud liikide
püüki merel.

José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. – (PT) Euroopa vesiviljeluse sektor hõlmab üle 16 500 ettevõtte,
mille aastakäive on üle 3,5 miljardi euro, ning annab 64 000 töökoha näol tööhõivesse otsese ja kaudse
panuse. Sektori toodang kahekordistus Euroopas ajavahemikul 1981–2001, ulatudes 1,3 miljoni tonnini,
kuid jäi kuni 2008. aastani peaaegu samaks (+0,5%), samas kui maailma kogutoodang kasvas samal
ajavahemikul märgatavalt (+7,6% aastas). Praegu ei ole ühenduse tasandil konkreetset ja ühtlustatud õiguslikku
raamistikku vesiviljelussektori jaoks. Selle asemel reguleeritakse nimetatud sektorit paljude valdkondade
(keskkond, rahvatervis jne) ühenduse õigusnormidega ja liikmesriikide õigusnormidega, mis võivad ka
liikmesriigiti oluliselt erineda, tekitades lisaks diskrimineerimisele ja turu moonutamisele sektori ettevõtjate
jaoks segadust. Seetõttu pooldan ma esitatud määrust, mis konsolideerib ühes tekstis kõik vesiviljelussektorit
reguleerivad ühenduse õigusnormid ja tagab sellest tulenevalt selge ja stabiilse õigusraamistiku ja õiguskindluse.
Seepärast hääletasin ma selle raporti poolt.

João Ferreira (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Me jagame raportis esitatud seisukohta, et vesiviljelus võib
oluliselt aidata kaasa paljude piirkondade, eriti rannikualade ja maapiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele
arengule ning edendada kohalikku tootmist ja tööhõivet. Meil on hea meel nende meetmete lihtsustamise
ja ühtlustamise üle, mille liikmesriigid õiguslikul tasandil sektori reguleerimis- ja järelevalvevahendina vastu
võtavad.

Sektori arengut takistab praegu peamiselt vesiviljeluse mõju keskkonnale. Kasvatatavate liikide toitmisel
kasutatavate loomsete valkude kogus on ikka veel võrreldes tootlikkusega ebaproportsionaalselt suur, eriti
soolase vee vesiviljeluse puhul. Palju esineb veel probleeme, mis puudutavad suure saasteaine sisaldusega
heitvee laskmist looduslikesse elupaikadesse.

Raportis tuuakse need probleemid teiste seas esile ning juhitakse tähelepanu – ja seda õigesti – sellele, kui
oluline on nende lahendamiseks investeerida teadus- ja arendustegevusse, parandades seega nimetatud sektori
keskkonnaalast ja majanduslikku säästvust ning otstarbekust. Vaatamata kriitikale erasertifikaatide rohkuse
kohta usume, et raportis oleks tulnud seda teemat veelgi põhjalikumalt käsitleda ning toetada kindlalt
ühenduse sertifitseerimissüsteemi tähtsust toidu ja vesiviljelustoodete keskkonnakvaliteedi jaoks. Samuti
on vaja kauplemist rohkem reguleerida.

Elisabeth Köstinger (PPE), kirjalikult. − (DE) Ma toetan Euroopa vesiviljeluse, kalakasvanduste ja looduslike
kalakasvanduste säästvat arengut ning paremate alustingimuste kehtestamist, millega parandatakse nende
valdkondade konkurentsivõimet. Euroopa kalandussektori standardid on ranged ja erialased teadmised head
ning me peame seda jätkuvalt toetama. Üks oluline külg selle juures on teadus- ja arendustegevuse edendamine.
Euroopa kalandussektor, sealhulgas vastu- ja pärivoolu asetsevad tootmisjaamad ning töötlev tööstus, annab
tööd tuhandetele inimestele ELis ning nende töökohti tuleb kaitsta. Sel põhjusel toetasin ma Euroopa
Parlamendi resolutsiooni P7_TA(2010)0243 Euroopa vesiviljeluse säästva arengu kohta.

Nuno Melo (PPE), kirjalikult. – (PT) Vesiviljelussektoril ei ole veel kogu ELi hõlmavat ühtset arengustrateegiat.
See on oluline sektor nii ELi majandusarengu kui ka toiduks ettenähtud kvaliteetsete kalatoodetega varustamise
tagamise vaatenurgast, aidates ühtlasi vähendada survet looduslikele liikidele, kellest paljud on
väljasuremisohus. Sellel sektoril on suur roll ka toiduainetega kindlustatuse, majandustegevuse ja tööhõive
vallas, eriti maapiirkondades ja rannikualadel.

Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Kui võtta arvesse vesiviljeluse võimalikku kahjulikku mõju, siis on
seda olulisem, et selles sektoris oleksid olemas selged standardid. Selged standardid ei tähenda aga seda, et
EL kehtestab selleks määrusi, sest kui me ühtlustame oma eeskirjad, võtame alati aluseks mõistagi väikseima
ühise nimetaja. Esiteks ei ole see vastuvõetav keskkonnakaitse ja loodushoiu seisukohast, teiseks ei tohi seda
küsimust kasutada selleks, et edendada suurema tsentraliseerimise püüdlusi, ja kolmandaks ei ole üldse
arvestatud kohalike kalurite olukorda – lõppude lõpuks on kogu maailmas seotud kalandussektoriga
170 miljonit töökohta. Eelnimetatud põhjustel ei jäänud mul üle muud, kui lükata see raport tagasi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjalikult. − Vesiviljelusega seotud keskkonnaprobleeme on palju. See
võib põhjustada kohalikku saastust, kui kasvandus asub halbade tingimustega või liiga tihedalt asustatud
paigas; kalakasvandustes kasvatatavad ja loodusesse pääsenud kalad võivad mõjutada kohalike varude sigimist
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(geneetiline saastus); suure asustustiheduse tõttu levivad kiiresti haigused ja parasiidid, mille vastu tuleb
võidelda antibiootikumidega, vaktsiinidega jms; loomade heaolu tekitab muret seoses
loomapidamistingimustega. Kõige suurem probleem on siiski tõenäoliselt see, et paljusid kalakasvanduse
kalu, sealhulgas ka kõige populaarsemaid liike, nagu lõhe, tuleb toita kaladega – seega valitseb meil absurdne
olukord, kus meil tuleb püüda kala kasvatustiigis kasvatatavate kalade jaoks. Samas puudub see probleem
taimetoitlastest liikide, näiteks karpkala puhul. Kalanduskomisjon võttis vastu paljud meie
muudatusettepanekud, millega taheti neid küsimusi käsitleda – nende hulgas nõuded, et Euroopa vesiviljeluse
raames peaks kasvatatama peamiselt taimtoidulisi liike, et looduslike liikide varude kasutamine kasvanduse
kalade toitmiseks ei ole säästev ja et vesiviljeluse toetused peavad tuginema keskkonnamõju hindamisele.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjalikult. − Kala on tervislik toiduaine ning me peaksime tegema kõik
võimaliku, et edendada säästvat kalandussektorit, mis suudab meile seda anda. See hõlmab ka vajadust
töötada välja õigusraamistik, mis aitab vesiviljeluse sektoril tagada kvaliteetsete, tervislike toiduainetega
varustamise kindluse ja parema keskkonnakaitse. Looduslike liikide ülepüük avaldab tundlikule ranniku- ja
jõekeskkonnale ning kohalikele kogukondadele laastavat mõju.

Vesiviljeluse abil saab need probleemid lahendada looduslikele liikidele ja bioloogilisele mitmekesisusele
surve vähendamise ning rannikualadel ja maapiirkondades töökohtade loomise kaudu. Kaasseaduseandjatena
peame kasutama võimalust kujundada tulevasi õigusnorme õigesti.

Kõikides uutes õigusaktides peame pöörama eritähelepanu loomade heaolule. Loomade heaolu puudutavad
ranged standardid aitavad parandada märkimisväärselt kasvatatavate kalade tootlikkust ja seeläbi ka sektori
konkurentsivõimet ning tagada tarbija jaoks parema kvaliteediga tooted ja sektori jaoks turustamiseks
paremad tooted.

Kui me töötame välja õigusakti, mis neid eesmärke täita aitab, peame tagama, et ka imporditud tooteid
jälgitaks hoolikalt ja et need vastaks ELi rangetele standarditele eesmärgiga kaitsta meie kalatööstust ja
tarbijaid.

Catherine Stihler (S&D), kirjalikult. − Milana raport on vesiviljeluse tuleviku jaoks samm õiges suunas.
Vajadus rahastada rohkem teadus- ja arendustegevust on sektori jaoks oluline, et ta suudaks säästvuse ja
kvaliteedi vallas uuenduslikuks jääda. Tähtis on nõuda, et kõikidel kolmandatest riikidest sisse veetud toodetel
oleks kohustuslik päritoluriigi märgistus, kuid sama märgistus peab olema ka kõigil ELi vesiviljelustoodetel.

Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. − (PT) Ehkki ELi turg on maailma suurim vesiviljelustoodete turg, puudub
selles valdkonnas praegu ühenduse ühtlustatud õigusakt. See on põhjustanud õiguslikku moonutamist ja
segadust sektori ettevõtjate jaoks. Vesiviljelustooted on osa euroopalikust menüüst ning selle raportiga
näidatakse, kui oluline ja hädavajalik on uus Euroopa strateegia, mille raames saab käsitleda sektori laienemist
ja võimalusi.

See on Madeira jaoks tähtis teema ja ajal, mil koostati Madeira autonoomse piirkonna majandus- ja
sotsiaalarengukava 2007.–2013. aastaks, seati kalandussektor ja konkreetsemalt vesiviljelussektor üheks
eelisküsimuseks. Sellega rõhutati muu hulgas vajadust edendada varude säästvat majandamist, võttes arvesse
nende kaitsmist ja edendamist, ning soodustada ühtlasi vesiviljelustoodete turgude läbipaistvuse parandamist.

Märkida tuleb, et ainus võimalus, kuidas saavutada sektoris struktureeritud ja säästev areng, mis oleks
keskkonna seisukohast tasakaalukas, edendaks ettevõtjate vahelist konkurentsi ning pakuks omakorda
tarbijatele kindlustunnet kvaliteedi vallas, on eraldada piisavaid rahalisi vahendeid eeskätt Euroopa
Kalandusfondist ning investeerida uude tehnoloogiasse ja katseuuringutesse.

9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 13.10 ja seda jätkati kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: RAINER WIELAND
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
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11.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire’i juhtum

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on arutelu Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Floribert Chebeya
Bahizire’i juhtumi üle.

Isabelle Durant, ettepaneku esitaja. − (FR) Austatud juhataja! Kongo Demokraatliku Vabariigi iseseisvuse
50. aastapäeva pidustuste eel pidasime oluliseks, et Euroopa Parlament avaldaks arvamust
Floribert Chebeya Bahizire’i mõrva kohta.

Floribert Chebeya Bahizire oli inimõiguste kaitsja ja vabaühenduse La Voix des Sans Voix (Hääletute Hääl)
juht. Ta oli kuulus Kongo aktivist, kes leiti surnuna oma autost Kinshasa äärelinnas käesoleva aasta 2. juunil,
ning tema autojuhti Fidèle Bazanat ei ole siiani leitud.

Ma tahan küsida, miks ta tapeti. Kes ta tappis? Ma arvan, et – nagu rõhutati resolutsioonis – tuleb moodustada
sõltumatu, usaldusväärne, põhjalik ja läbipaistvalt toimiv uurimiskomisjon, et uurida Chebeya Bahizire’i
surma ja selgitada välja tema autojuhi kadumise põhjused.

Me kõik teame, et inimõiguslaste olukorra halvenemine Kongo Demokraatlikus Vabariigis on eriti
murettekitav. Endiselt on lahendamata paljude inimõiguslastega seotud juhtumid, sealhulgas
Pascal Kabungulu Kibembi tapmine 2005. aastal. Kongo sõjaväevõimude uurimiste käigus on toime pandud
tõsiseid seaduserikkumisi.

Seetõttu pean vajalikuks, et tehtaks kindlaks nende mõrvade toimepanijad ja et nende üle mõistetaks kohut
vastavalt Kongo seadustele ja rahvusvahelisele õigusele inimõiguste kaitse valdkonnas, et teha lõpp
karistamatusele. Inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike mõrvade toimepanijate karistamine on üks demokraatia
olulisi tegureid. Kordasime seda mõtet ka täna hommikul Heidi Hautala raportis. Seetõttu kutsutakse
resolutsioonis Euroopa Liitu ja Kongo Demokraatlikku Vabariiki – kes on allkirjastanud Cotonou lepingu,
milles on selgesõnaliselt viidatud inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimisele, – üles
pöörama lepingu hindamisel nendele küsimustele eritähelepanu.

Sel põhjusel arvan, et Euroopa Parlament peaks julgustama Kongo ametivõime järgima täielikult ÜRO
Peaassamblee 1998. aasta istungil vastu võetud ÜRO deklaratsiooni inimõiguslaste kohta ning rakendama
inimõiguslaste õiguste kaitsmise meetmetena ÜRO 2009. aasta üldise korrapärase läbivaatamise soovitusi.
Sellise sõnumiga lähen ma 30. juuni pidustustele Kinshasasse. Ma arvan, et inimesi tuleb sellest teavitada.

Filip Kaczmarek, ettepaneku esitaja. – (PL) Eile rääkisime siin istungisaalis inimõiguslaste kaitsmisest kogu
maailmas selle laiemas tähenduses. Täna räägime väga konkreetsest juhtumist seoses
Floribert Chebeya Bahizire’iga, kes sai surma sellepärast, et oli inimõiguste kaitsja. Kõik vihjab sellele, et ta
tapeti just selle pärast, kes ta oli ja mida ta tegi. Selle mõrva toimepanijatel olid kindlasti omad eesmärgid.
Me ei tea täpselt, millised need olid, kuid üks on kindel: need eesmärgid olid täiesti vastupidised meie
eesmärkidele – pean silmas inimõiguste järjepidevat kaitset. Inimõigustele ja nende kaitsjatele ollakse vastu,
sest viimaste tegevusega kaasneb suurem sotsiaalne teadlikkus ning kodanikud, kes teavad oma õigusi, on
ametivõimude õigusrikkumiste puhul suureks ohuks.

Kongo on suur ja tähtis riik. Floribert Chebeya Bahizire’i mõrvajuhtum tuleb lahendada. Toimepanijaid tuleb
seaduse kohaselt karistada ning uurimine peab olema sõltumatu, usaldusväärne, ülitäpne ja põhjalik. See
ongi see, mida me oma resolutsioonis nõuame.

Marie-Christine Vergiat, ettepaneku esitaja. − (FR) Austatud juhataja! Inimõiguste organisatsiooni La Voix
des Sans Voix juhi Floribert Chebeya Bahizire’i tapmine vahetult pärast tema kutsumist politseisse ning tema
autojuhi kadumine kajastavad kahjuks üsna sümboolselt Kongo Demokraatliku Vabariigi inimõiguste
olukorda.

Samuti imestame selle üle, miks Chebeya perel ei ole isegi lubatud tema surnukeha näha.
Floribert Chebeya Bahizire oli tuntud oma suhtumise poolest Kongo juhtidesse. Ta andis vabaühendustele
ja meediale korrapäraselt aru pingelistest muutustest Kongo Demokraatliku Vabariigi olukorras. On võimatu
kokku lugeda, kui palju on neid ajakirjanikke ja inimõiguslasi, keda on selles riigis ähvardatud, vahi alla
võetud, piinatud ja mõrvatud.

Pascal Kabungulu 2005. aastal, Franck Ngycke ja tema abikaasa Hélène Mpaka ning Serge Maheshe 2007.
aastal ja Didace Namujimbo 2008. aastal on kõigest mõned ohvrid paljude seast. Täpiks i-l, kui lubate mul
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nõnda väljenduda, oli see, kui Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis välja Bosco Ntaganda vahistamise käsu,
kuid tema vahistamise asemel Kongo valitsus hoopis edutas teda.

Samal ajal jätkub riigi majandusliku ja sotsiaalse olukorra halvenemine. Riigi ühes osas valitseb kodusõja
seis: julgen öelda, et tapatalgud, massiline vägistamine ja lapssõdurite värbamine on nüüdseks igapäevane
nähtus.

Kui ma ei eksi, austatud juhataja, on mul kaks minutit.

Austatud juhataja! Andke andeks, kuid mul on kaks minutit kõneaega…

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Ryszard Czarnecki, ettepaneku esitaja. – (PL) Austatud juhataja! Kõnelen meie resolutsiooni ühisettepaneku
kaasesitajana. Kõigest mõne kuu pärast, novembris, lähevad Euroopa Parlamendi esindajad kõnealusesse
riiki – Kongo Demokraatlikku Vabariiki. Nimelt toimub seal AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee järgmine
istung. Mida me peaksime tegema? Mida peaksime tegema, kui seisame silmitsi oma võõrustajatega? Me ei
tohi sel teemal rohkem vaikida. See on väga oluline. Inimõiguste kaitse ei tohi olla kõigest lööklause, mingi
moto või midagi, mida poliitikutel on lihtne öelda. See on reaalsus ja inimesed maksavad selle eest oma eluga,
muu hulgas ka kõnealuses riigis. Euroopa Parlament ei peaks sel teemal mitte ainult kõnelema, vaid lausa
kärkima.

Bernd Posselt, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Floribert Chebeya Bahizire’i kohutav saatus
ei ole kahjuks erandlik juhtum. Otse vastupidi – see on jäämäe tipp ja seda mitte ainult Kongo Demokraatlikus
Vabariigis, vaid kõikjal Aafrikas.

Kongo on lummav riik. Sealsed veekogud võiksid muuta terve mandri viljakandvaks. Selle riigi tooraine
arvelt võiks rikastuda terve manner. Selle energiaallikatest jätkuks tervele mandrile ning nõuetekohaselt
toimiva õigusriigi põhimõtte abil võiks stabiilse korra luua kõikjal Aafrikas.

Ent kahjuks on kõik vastupidi. Kongo on hiigelsuur ebastabiilsuse kasvulava. See ebastabiilsus on Kongosse
imporditud ning sealt eksporditakse seda omakorda teistesse riikidesse. Seetõttu peame asetama Euroopa
Liidus Kongo meie arengupoliitika, õigusriigi põhimõtte edendamise poliitika ja rahupoliitika keskmesse,
sest just selles riigis otsustatakse Aafrika saatuse üle. Seetõttu on õige, et meie järgmine suur konverents
toimub just seal.

Corina Creţu, fraktsiooni S&D nimel. – (RO) Ka mina soovin mõista hukka selle jäleda kuriteo, mis pandi
toime ühe kõige lugupeetuma aafriklase suhtes tema julge võitluse tõttu demokraatia ja inimõiguste järgimise
nimel. Floribert Chebeya Bahizire’i juhitud vabaühenduse nimi – Hääletute Hääl – iseloomustab vägagi
tabavalt seda, mida ta tegi. Bahizire elas ja kahjuks ka suri nende inimeste eest.

See mees, keda oli aastate jooksul palju kordi vahistatud ja ahistatud, muu hulgas selle eest, et ta valas õli
tulle korruptsiooni hukkamõistmisega sõjaväes, leidis verise lõpu. Tema mõrva barbaarsus kõneleb selget
keelt inimõiguste olukorrast Kongos, riigis, kus on plahvatuslikult sagenenud piinamised, väärkohtlemine,
omavoliline vahistamine, sotsiaalne vägivald ja muud jõhkrad teod.

Seetõttu olen veendunud, et Euroopa Liidu diplomaatia peab sundima Kongo ametivõime korraldama
sõltumatut, usaldusväärset ja läbipaistvat uurimist, mille käigus tehakse süüdlased kindlaks ja võetakse nad
vastutusele. Kongo valitsuse esmane kohus on võidelda karistamatusega, mis soodustab inimõiguste rikkumist
riigis, kus kodusõda kasutatakse tapatalgute, massilise vägistamise ja muude julmade tegude õigustusena.
Praeguses olukorras usun, et ÜRO rahuvalvemissioon Kongos võib kanda uurimise järelevalves tõhusat rolli.

Paweł Robert Kowal, fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Ma arvan, et olukorras, kus Aafrika palub tuge ning
Aafrika riigid soovivad alustada Euroopa Liiduga ühel või teisel moel koostööd, peaksime püüdma neid ideid
toetada ja Aafrikat aidata. Sellises situatsioonis nagu see, millega me praegu silmitsi seisame, kus räägime
teatavast inimõiguste standardist ja tõsiste olukordade uurimisest, näiteks inimõiguste kaitsja surmajuhtumi
puhul, peame olema ühtaegu nii karmid kui ka otsusekindlad.

Soovin rõhutada ainult üht asja: selles küsimuses on oluline resolutsiooni see osa, kus räägitakse niisuguse
sõltumatu, usaldusväärse ja läbipaistvalt toimiva uurimiskomisjoni moodustamisest, kes selgitaks välja selle
traagilise mõrva põhjused.

Tunne Kelam (PPE). – Lugupeetud juhataja! Kahjuks ei ole Floribert Chebeya Bahizire’i tapmine 15 päeva
eest erandlik juhtum. Nagu ütles ÜRO eriraportöör, viitavad tapmise asjaolud selgelt ametivõimude seotusele.
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Me oleme täheldanud, et poliitilistel põhjustel tapmine on osa Kongo DVs viimase viie aasta jooksul üha
ulatuslikumaks muutuvast inimõiguslaste, ajakirjanike, poliitiliste vastaste, ohvrite ja tunnistajate
hirmutamisest ja ahistamisest.

Avaldame siirast kurbust ja kaastunnet Floribert Chebeya Bahizire’i perekonnale ning kutsume nõukogu ja
komisjoni üles avaldama Kongo DV ametivõimudele survet, et nad tagaksid inimõiguste kaitsjatele normaalsed
tingimused ja võtaksid süüdlased vastutusele.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Austatud juhataja! Mul on hea meel, et suutsime Chebeya Bahizire’i juhtumi
nõnda kiiresti päevakorda lisada. Kõigepealt soovin avaldada kaastunnet selle julge mehe – kes riskis
demokraatia ja inimõiguste nimel oma eluga – perekonnale. Chebeya Bahizire teatas sageli, et ametivõimud
luuravad tema järel ja jälgivad teda. Rahvusvaheline üldsus, kes imetles tema tööd, ei suutnud teda siiski
kaitsta.

Sedalaadi tapmised on osa Kongo DVs üha ulatuslikumaks muutuvast inimõiguslaste, ajakirjanike, poliitiliste
vastaste, ohvrite ja tunnistajate hirmutamisest ja ahistamisest. Viimase viie aasta jooksul on riigis tapetud
mitu ajakirjanikku ja inimõiguslast.

Nagu meie resolutsioonis rõhutatakse, peavad ametivõimud tulema vastu Chebeya Bahizire’i perekonna
soovile, et lahkamise teeksid täiesti sõltumatud eksperdid. Lisaks on hädavajalik nimetada ametisse sõltumatu
ja erapooletu komisjon, kes uuriks Chebeya Bahizire’i surmajuhtumit ja tema autojuhi kadumist. Kolmandaks
lubage mul rõhutada, et Kongo peab võitlema korruptsiooniga ning võtma inimõiguste vastaste kuritegude
toimepanijad vastutusele, alustades nendest kuritegudest, milles on süüdi Kongo enda sõjavägi ja politsei.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Sooviksin kõigepealt avaldada kaastunnet Floribert Chebeya Bahizire’i
perekonnale. Selle Kongo Demokraatlikus Vabariigis lugupeetud inimõiguslase tapmine on lubamatu ning
see tuleb hukka mõista, nagu minu kolleegid on juba öelnud.

Ma arvan, et vajalik on sõltumatu, usaldusväärne ja läbipaistev uurimine, et teha kindlaks, millistes oludes
kõnealune tegu toime pandi. Praeguses olukorras näib mulle, et ÜRO kaasamine tuleks samuti kasuks, sest
nagu rõhutas ÜRO eriraportöör kohtuväliste, kiirkorras toimuvate või meelevaldsete hukkamiste alal, viitavad
tapmise asjaolud selgelt ametivõimude asjaga seotusele.

Samuti soovin ära märkida, et see mõrv tõstab esile Kongo Demokraatlikus Vabariigis viimastel aastatel
muret tekitava suundumuse, mille kohaselt muutub inimõiguslaste ja ka ajakirjanike tapmine üha
ulatuslikumaks. Kongo DV ametivõimud peavad sellise karistamatusega kindlameelselt võitlema.

Catherine Stihler (S&D). – Austatud juhataja! Tänan kõnealuse resolutsiooni esitajaid.
Floribert Chebeya Bahizire’i tapmine 2. juunil tõi endaga kaasa olukorra, kus enam kui 50 organisatsiooni
ja ka Ban Ki-moon ise nõudsid sõltumatut juurdlust. Floribert Chebeya Bahizire’i töö inimõiguste kaitsmise
vallas seadis ohtu tema elu, sellega kaasnesid politsei korduvad ähvardused ning minu teada käis ta 1. juunil
politseijaoskonnas ühe inspektori juures. Me teame, et tema surnukeha leiti 2. juunil.

Ma sooviksin saada kinnitust, et komisjon ja nõukogu nõuavad sõltumatut juurdlust ning et tema pere on
kaitstud. Ma arvan, et see on meeldetuletuseks meile kõigile, et peame paljusid inimõiguseid liiga
iseenesestmõistetavaks. Bahizire kaitses inimõigusi, tehes seda kuni surmatunnini. Ta on ära teeninud meie
lugupidamise.

Charles Tannock (ECR). – Austatud juhataja! See kohutav juhtum tuletab meelde Aafrika ühe kuulsama
kleptokraadi, Kongo endise presidendi Mobuto Sese Seko kõige hullemad kuriteod riigis, millest lõpuks sai
demokraatlik vabariik. Nime muutumine ei ole kahjuks selle riigi poliitilist kultuuri muutnud.

Inimõiguste kaitsjad seisavad oma tööd tehes endiselt silmitsi tõsiste ohtudega. Ajakirjanikke ähvardatakse
pidevalt ja mõnikord ka tapetakse neid. Tegelikult on Floribert Chebeya Bahizire’i nimi kõige viimane nende
südikate inimõiguslaste pikas nimekirjas, kes on maksnud oma veendumuste eest ränka hinda.

Loodan siiralt, et selle juhtumi tulemuseks on teistmoodi veendumus ning et pikemas plaanis kahekordistab
EL oma jõupingutusi kodanikuühiskonna tugevdamiseks Kongo DVs. Samuti olen veendunud, et poliitilise
vägivalla ja karistamatuse õhkkond Kongo DVs – ja mõnikord mujalgi Aafrikas – on seotud ressursside, eriti
mineraalide kontrolliga. Ma olen juba varem tungivalt nõudnud, et komisjon kaaluks Kimberley
sertifitseerimisprotsessi laiendamist peale teemantide – ehk teate vereteemanti lugu – ka muudele
mineraalidele. Olen veendunud, et see oleks suur samm edasi selle seadusetuse kõrvaldamise poole, mis
nõuab jätkuvalt ohvriks selliste julgete inimeste elusid, nagu seda oli kõnealune meesterahvas.
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John Dalli, komisjoni liige. − Lugupeetud juhataja! Komisjon oli Floribert Chebeya Bahizire’i surmast kuuldes
väga kurb. Floribert oli kõige kuulsam, aktiivsem ja häälekam inimõiguslane Kongo DVs, juhtides
organisatsiooni La Voix des Sans Voix, millega komisjon teeb korrapäraselt koostööd ja mis on üks
mainekamaid inimõiguste organisatsioone Kongo DVs. Tema surma asjaolud viitavad selgelt sellele, et tegu
võib tõepoolest olla mõrvaga, mille panid toime Kongo DV ametnikud.

Seetõttu ei pannud Floriberti surm jõuliselt regeerima mitte ainult Kongo DVd, vaid ka rahvusvahelist üldsust.
EL ja paljud liikmesriigid, kuid ka ÜRO ja Ameerika Ühendriigid on väljendanud oma muret ja nõudnud
tõsiseltvõetavat uurimist, et teha kindlaks faktid ja vältida karistamatust. Fakte tuleb nõuetekohaselt uurida
ja toimepanijad tuleb tulemuslikult vastutusele võtta. President Kabila ütles juba, et soovib loosse selgust.
Mõned politseijõududest kahtlusalused ongi vahi alla võetud ning riikliku politsei juhi volitused on määramata
ajaks peatatud.

Kongo DV ametivõimud võtsid samuti vastu Hollandi koostööpakkumise. Hollandi meedikutest koosnev
meeskond vaatas Floribert Chebeya Bahizire’i läbi ning peaks järgnevate nädalate jooksul andma lisaselgitusi
tema surma asjaolude kohta. Kongo DV esialgne reaktsioon viitab tõepoolest sellele, et ametivõimud saavad
aru vajadusest toetada erapooletut, usaldusväärset ja läbipaistvat uurimist. Euroopa Liit koos liikmesriikide
esindustega Kinshasas jälgib sellele vaatamata tähelepanelikult selle teema kulgu, et julgustada ametivõime
saavutama kiireid ja konkreetseid tulemusi.

Üldisemalt öeldes tunneks EL heameelt selle üle, kui Kongo DV valitsus suurendaks jõupingutusi karistamatuse
vastu võitlemisel. EL on valmis sellekohaseid püüdlusi toetama, aidates Kongo DV-l täita inimõigustega
seotud kohustusi ja õigusriigi põhimõtetele pühendumist.

Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub pärast arutelusid.

11.2. Nepal

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu Nepali üle.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, ettepaneku esitaja. – (PL) Benjamin Franklin on öelnud: „Ameerika
Ühendriikide põhiseadus ei garanteeri õnne, üksnes võimaluse selle poole püüelda.” Täna ei saa Nepali
kodanikud arvestada isegi mitte õnne poole püüdlemisega.

Töö põhiseadusega venib jätkuvalt. Peamised poliitilisel areenil tegutsejad, sealhulgas Nepali maoistide
ühendatud kommunistlik partei, ei ole kompromissiks valmis. Samal ajal sõjaväe rahastamise ja sõjaväkke
värbamise viisid endiselt saladuskatte all. Peale selle on vastasleeris ja riigi struktuuridest kaugel äärmise
vaesuse ja kirjaoskamatuse ohus 30 miljonit inimest, kellele on kättesaamatud nii elekter kui ka sidevahendid.
Nepal on jäänud vaesuse lõksu ning käib pillavalt ümber potentsiaaliga, mida pakuvad strateegiline
geograafiline asukoht ja erakordsed looduslikud tingimused. Seetõttu palume Nepali ametivõimudelt, et nad
ei käiks 2008. aasta rahukokkuleppega laristavalt ümber, vaid püüdleksid järjekindlalt uue põhiseaduse
väljakuulutamise poole, mis muutuks kodanike õiguste ja kohustuste kindlaks määramise kõrval sümboliks
Nepali Demokraatliku Liitvabariigi ajaloo uuel demokraatlikul lehel.

Olles ise pärit liikmesriigist, millele on jätnud jälje ajaloolised jagamised, mõistan, millised keerulised ajad
on Nepalis praegu. Põhiseadus ja rahvusvahelised pöördumised ei garanteeri Nepali kodanikele õnne, kuid
võivad aidata neil selle poole püüelda.

Charles Tannock, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Nepali poliitiline ebastabiilsus ei üllata eriti, võttes
arvesse tormilisi muutusi, mis on riigis kahe viimase aastakümne jooksul aset leidnud. Palee tapatalgud
2001. aastal õõnestasid monarhia lõplikult ning kuningas Gyanendra püüdlused kehtestada ainuvalitsust,
et võidelda maoistidest mässajatega, kukkusid haledalt läbi. Maoistid haarasid võimu ja kukutasid monarhia
kaks aastat tagasi, kuid selle asemele asus kiiresti nende oponentide koalitsioon.

Nüüd näib, et vabariikliku demokraatia saabumine äratas pisut liiga enneaegseid lootusi. Kahtlemata
kannatavad Nepali tavakodanikud suure tööpuuduse, haiguste, alatoitumuse ning, nagu selgitatakse kõnealuses
resolutsioonis, vägivalla ja isegi võimaliku piinamise pärast. Kahjuks ei kaasnenud Nepalis kiirete poliitiliste
muutustega meetmeid, mis edendaksid lepitamist ja head üleminekuaegset õigusemõistmist.
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Ma loodan, et EL keskendab oma jõupingutused nüüd eelkõige sellele valdkonnale ning pakub hädavajalikku
humanitaarabi. Nepal riskib sellega, et temast saab ebakindel riik. See on risk, mida me ei saa endale lubada,
võttes arvesse paljusid julgeolekuprobleeme Lõuna-Aasias.

Raül Romeva i Rueda, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Kõnelen oma kolleegi Jean Lambert’i nimel,
kes ei saa siin meiega viibida. Tema juhatab delegatsiooni, mis on loodud suhtlemiseks Lõuna-Aasiaga,
sealhulgas Nepaliga. Ta soovis meile öelda järgmist.

On selge, et paari viimase aasta jooksul on Nepalis toimunud palju häid muutusi, nagu on rõhutatud ühises
resolutsioonis, ja need on aset leidnud rasketes oludes. Siiski, kuigi mitte üllatusega, oleme selle olukorra
edenedes näinud nii tagasilööke rahukokkuleppe rakendamisel kui ka suutmatust pidada kinni käesoleva
aasta 28. maiks määratud tähtajast, mil pidi esitatama uue põhiseaduse eelnõu, mis aitaks juurutada
demokraatia ja inimõiguste põhimõtted.

Põhiseadusliku kogu ametiaega on nüüd pikendatud ühe aasta võrra vastavalt kolmepunktilisele kavale,
milles leppisid kokku kolm suurt osalist viimasel minutil ja mis kätkeb nii rahukokkuleppe kui ka põhiseaduse
esitamist. Me peame väga oluliseks, et valitud organis peituvad võimalused ei läheks kaotsi.

Hoogsamate muutuste asetleidmiseks läheb vaja konstitutsioonilist ja poliitilist kodanikuühiskonda. Taastuvate
energiaallikate kiireks arendamiseks on olemas võimalused, ent investeerimine on keeruline, kui stabiilsuse,
demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ei ole kindlalt kehtestatud.

Endiste maoistlike võitlejate integreerimine on hädavajalik nii neile endile kui ka selleks, et anda märku
demokraatliku protsessi edenemisest.

Oleme seisukohal, et rahvusvaheline komisjon, sealhulgas Euroopa Liit, on vajaduse korral valmis abistama
praktiliste meetmetega, kuid avaldame kahetsust ÜRO Nepali missiooni tühistamise pärast mõne nädala
möödudes juhul, kui edusamme ei ole tehtud.

Nagu öeldud, on Nepal teinud märkimisväärseid edusamme demokraatia kinnistamiseks uues vabariigis
ning me kutsume kõiki asjaomaseid osapooli üles liikuma kolmepunktilise kavaga edasi. Selle tegematajätmine
tähendaks riskimist Nepali inimeste usalduse kaotusega. Tõelise arengu võimalus on poliitiliste edusammudega
tihedalt seotud.

Cristian Dan Preda, ettepaneku esitaja. – (RO) Olukord Nepalis on murettekitav, sest vägivald selles riigis on
viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud.

Kahtlemata tuleb uus põhiseadus vastu võtta, et tugevdada riiklikku lepitusprotsessi pärast kodusõda, mis
kestis ühtekokku 10 aastat ning mille lõppedes 2006. aastal oli ligikaudu 13 000 ohvrit. Põhiseadus suudab
pakkuda Nepali poliitilise elu jaoks õigusraamistikku, kui demokraatiat ja inimõigusi edendatakse. Sellega
seoses olen seisukohal, et osalised peavad pidama läbirääkimisi ilma igasuguste eeltingimusteta eesmärgiga
luua põhiseaduslik kogu, kes hakkab olukorda selles vallas mõjutama.

Nagu on rõhutatud ka inimõiguste kaitsmise rahvusvaheliste organisatsioonide aruannetes, tuleb muu hulgas
tugevdada kohtusüsteemi, et lahendada konfliktiolukorrad rahumeelselt.

Lõpuks soovin rõhutada, et poliitiline ebastabiilsus mõjutab kahjulikult sotsiaalset ja majanduslikku olukorda
Nepalis, mis on niigi juba üks maailma vaesemaid riike. Nagu te kõik teate, võrdub stabiilsuse puudumine
heaolu puudumisega.

Joe Higgins, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Feodaalse monarhia kukutamine 2006. aastal oli nepallaste
jaoks suur samm edasi. See oli töölisklassi, talunike ja ühiskonna keskmise kihi massiaktsioon, mille tulemusel
saavutati võit rahva võimu ulatusliku koondamise abil.

Siiski on üpris selge, et nüüd ei taha kapitalistlik riigiaparaat ja parempoolsed parteid enam revolutsioonil
edeneda lasta, sest see ähvardab neilt võtta kontrolli majanduse üle ning seaks ohtu nende eelisseisundi Nepali
ühiskonnas. 29 miljonist nepallasest elab äärmises vaesuses häbiväärsed 50%, neist omakorda 16% on suures
alatoitumuses. Miljonid inimesed on maata ja kirjaoskamatuse tase on kõrge.

Nepali ühiskonna ulatusliku toetusega tegid kommunistlikud parteid tõsise poliitilise vea, minnes pärast
2006. aastat koalitsioonivalitsusse niisuguste parempoolsete parteidega, kes soovisid saavutada poliitilist
mõjuvõimu ning säilitada samal ajal majandussuhted. See tähendas üksnes seda, et vaesus ja kaotus kestavad
edasi, sest maoistid usuvad ekslikult, et kapitalistlik demokraatia sillutab tee sotsialismile.
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Siiski näitavad 2006. aasta massiline liikumine ja selle aasta mais toimunud masside üldstreik selgelt, et
töölisklass ja vaesed soovivad üleminekut sotsialismile ja süsteemi, mis tagab neile tuleviku, kus ei ole vaesust
ega rõhumist. Nüüd on tarvis, et need parteid, kes esindavad tõepoolest masse ning soovivad muuta Nepali
ühiskonda, oleksid selgeks eeskujuks, sõltumata parteide moodustamisest. See tähendab koalitsioonide
loomisest loobumist ning sellise programmi edendamist, mille tulemusel läheksid peamised jõukuse allikad
riigi omandisse, kus neid arendataks seejärel tööliste ja talunike demokraatlikul juhtimisel.

Selline demokraatlik sotsialistlik programm laseks Nepalis aset leida majanduslikel ja ühiskondlikel muutustel
ning oleks samuti lootuskiireks kümnetele miljonitele India vaestele ja ka Hiina töölistele. Peale selle on väga
oluline, et oleks tagatud Nepali erinevate rahvusrühmade täielik sõltumatus ja nende õiguste austamine.

Marietje Schaake, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Pärast kümme aastat kestnud kodusõda jõuti
Nepalis 2006. aastal rahukokkuleppeni, kuid kahjuks on see riik sellele kokkuleppele vaatamata muutunud
vähem rahumeelseks. Poliitilise võitluse tulemuseks on poliitiline ebastabiilsus, mis seab tõkkeid tähtsatele
reformidele, näiteks vabariigi põhiseadusele, mille tähtaega tuli hiljuti pikendada ühe aasta võrra.

Samuti takistab see endiste Rahva Vabastusarmee võitlejate taasintegreerimist ja rehabiliteerimist. Nepalil
on majandusliku arengu edenemisel ja vaesuse leviku tõkestamisel tohutu potentsiaal, kuid selleks on vaja
stabiilsust.

Esiteks tuleb kiiresti võtta vastutusele sõja tavaõiguse korduvad rikkujad, sealhulgas Rahva Vabastusarmee
ja riikliku julgeoleku vägede liikmed. ÜRO peab selles protsessis mängima oma rolli, eriti kui sellega on
seotud rahvusvaheliste relvajõudude osalus. Nepalis peab kadunud inimeste komisjoni, tõe- ja lepituskomisjoni
ning riikliku rahu ja rehabilitatsiooni komisjoni tööga kaasnema vastutus nii mineviku kui ka ühise tuleviku
eest.

Erakonnad – kuid ka valitsus – peavad lõpetama poliitilise sekkumise kriminaalmenetlustesse, looma
põhiseadusliku protsessi raames poliitiliselt sõltumatu kohtusüsteemi ja kavandama sellega seoses
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi ratifitseerimist.

Kutsume ELi ja liikmesriike üles toetama kõiki Nepali valitsuse ja erakondade pingutusi lahenduseni jõudmisel
endiste maoistlike võitlejate integreerimiseks riiklikku sõjaväkke või teistesse julgeolekujõududesse ning
toimivate alternatiivsete võimaluste leidmisel nende jaoks, keda ei saa nimetatud organisatsioonidesse
integreerida. EL ise peab rangelt pidama kinni keelust eksportida Nepali ohtlikke relvi või muid vahendeid,
mida saab kasutada piinamisel või ebainimlikul kohtlemisel, nagu on kirjas täna siin parlamendisaalis vastu
võetud resolutsioonis.

Elena Băsescu, fraktsiooni PPE nimel. – (RO) Kuigi 10 aastat kestnud kodusõda lõppes 2006. aastal, on Nepali
majanduslik ja ühiskondlik olukord endiselt väga kohutav. Stabiilsuse puudumine tähendab, et Nepal ei
suuda areneda sama kiiresti kui tema naabrid, tärkava turumajandusega riigid Hiina ja India. 22st maoistide
vastasest erakonnast koosneval liidul ei õnnestunud täita eesmärki ega võtta vastu põhiseadust selle
lõpptähtpäevaks 28. maiks 2010.

Sellega seoses on mul hea meel otsuse üle pikendada põhiseadusliku kogu volitusi ühe aasta võrra. On ülimalt
oluline, et Nepal võtaks vastu põhiseaduse, mis garanteerib õigusriigi põhimõtte nõuetekohase toimimise
ja kodanike vabaduste austamise. Lõpuks soovin rõhutada, et suurim oht Nepali stabiilsusele on ekstremism
ja vägivallale kaldumine poliitiliste erimeelsuste lahendamisel.

Zbigniew Ziobro, fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Lugupeetud juhataja! Nepali olukord on vaatlejatele
valmistanud pidevat muret juba aastaid. On tõsi, et esimesed mõõdukalt demokraatlikud valimised korraldati
seal 1959. aastal, kuid nood demokraatlikud meetmed olid väga ebastabiilsed ning needki lõhuti agressiooni
käigus tükkideks. Viimastel aastatel on tundunud, et me oleme tunnistajaks teatavale edule julgeoleku
valdkonnas. Esiteks sõlmiti 2006. aastal terviklik rahukokkulepe, et lõpetada kodusõda, mis oli riiki laastanud
juba tervelt kümme aastat. Hiljem, 2008. aastal korraldati põhiseadusliku kogu valimised, mis vastasid
rahvusvaheliste vaatlejate arvates paljudele rahvusvahelistele standarditele.

Ometi peame nüüd kahetsustundega märkima, et olukord Nepalis halveneb. Otsus, mille parteid tegid hiljuti
vajaduse kohta võtta meetmed põhiseadusliku kogu volituste pikendamiseks, võib olla suur samm riigi
rahumeelse valitsemise juurde naasmisel. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad toetama kõiki jõupingutusi,
mille eesmärk on luua Nepalis üksmeel ja stabiilsus. Samuti peaksime juhtima tähelepanu tarvidusele austada
inimõigusi ja kristlaste õigusi, sest kahjuks on neid Nepalis liigagi kaua rikutud.
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Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Ma ei hakka maha lugema, vaid kavatsen rääkida, ent ma luban, et räägin
aeglaselt, ehkki see ei ole mulle omane.

Paradoksaalsel kombel muutub olukord Nepalis paremaks tänu hiljutistele otsustele ja parlamendi –
nimetagem seda organit siis nõnda – suuremale võimule, kuigi Nepal on alles väga pika tee alguses. Kümme
aastat kestnud kodusõda on jätnud riigile sügava jälje ning ausalt öeldes on alles nüüd näha tunneli lõpus
mõningast valgust.

Mida saab Euroopa Parlament ette võtta? Kindlasti saab ta toetada demokraatlikke muutusi Nepalis, pidades
samal ajal meeles, et seal tegutsevatel parteidel on oma kindlad ettepanekud, reformikavad ja arusaamad
Nepali arengust. Samas on need ettepanekud siiski maoistlikud ja kommunistlikud ning seega väga
vastuolulised.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Austatud juhataja! Kodusõda maoistlike võitlejate ja tollase Nepali kuningliku
sõjaväe vahel lõppes 2006. aastal rahukokkuleppega. Võitjaid ega kaotajaid välja ei kuulutatud. See oli
ainulaadne olukord, sest sõjavägi, kes allus monarhia kontrollile ja võitles maostide vastu, ei jõudnud nendega
kokkuleppele – seda tegid teised osalised.

Nepal püüab endiselt lahendada rahuprotsessi edendamisega seotud probleeme. Paljud asjad, milles
kokkuleppele jõuti, ootavad rakendamist ja inimesed on muutumas rahutuks. Ebatäieliku rahuprotsessi
peamine probleem on tõenäoliselt seotud riikliku sõjaväega, selle suuruse ja juhtkonnaga. Sõjaväge tuleb
juhtida demokraatlikult. Nepalile tuleb pakkuda abi, sest endised maoistid on integreeritud riiklikusse
sõjaväkke, julgeolekujõududesse ning teistele vastutavatele positsioonidele. ÜRO peaks hakkama kiiresti
uurima Nepali rahuvalvejõududes tekkinud inimõigusalaseid kuritegusid.

Nepali riiklik inimõiguste komisjon on ära teeninud kiituse oma väärtusliku töö eest. Rahvusvaheline üldsus
peab püüdlema selle poole, et võtab kriitiliste probleemide lahendamisest järjepidevalt osa. Rahukokkuleppe
tulevik on siiski Nepali otsustajate kätes.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Lisaks märkustele, mida minu kolleegid on teinud pingete ja vägivalla kohta
kõnealuses riigis, soovin mina rõhutada üht kõige piinarikkamat aspekti, millega Nepali ühiskond praegu
kokku puutub: nimelt vaesust. Rahvastik kannatab täbarate elutingimuste tõttu. Seda süvendab veelgi
poliitiline ebastabiilsus, mis mõjutab Nepali majanduskasvu potentsiaali. Nagu siin istungisaalis juba mainiti,
asub see riik geograafiliselt kahe maailmas kõige kiiremini kasvava majandusega riikide ehk Hiina ja India
vahel. Siiski ei suuda Nepal kasutada ära oma potentsiaali olukorra tõttu, millega ta vastakuti seisab.

Üks kolmandik Nepali rahvastikust elab allpool absoluutse vaesuse piiri, kuuendik elanikkonnast kannatab
alatoitumuse all, kirjaoskamatuse tase on endiselt üks kõrgematest Lõuna-Aasias ning seistes silmitsi
energiakriisi ja inflatsiooniga, mis mõjutavad ennekõike toiduainete hindasid, on Nepal nii pingete kui ka
tõsiste humanitaaralaste probleemide taimelava. Seetõttu olen veendunud, et peale poliitilise tähelepanu
peame kõnealusele riigile pakkuma ka konkreetset toetust, et aidata Nepali majandusel ja nepallastel areneda.

Nirj Deva (ECR). – Austatud juhataja! Mul oli õnn naasta mõne aja eest Nepalist. Me peame aru saama, et
Nepali poliitiline protsess on väga habras, kuid edeneb sellele vaatamata. Ent minu arvates on väga ebamõistlik
jätkata poliitilist protsessi ilma maoistide relvitustamiseta, sest nemad on keeldunud poliitilises protsessis
osalemisest. Nad soovivad valitsuse vahetumist, kuid keelduvad relvade mahapanemisest.

Poliitilist protsessi ei saa olla, kuni on olemas relvastatud rühm inimesi, kes ei loovuta oma relvi
ametivõimudele. Kuni seda ei ole taganud kõik asjaosalised, peame väga leebelt veenma Nepali mõlemat
poolt, et relvadest loobumine ja ühisvalitsuse moodustamine, ükskõik millisel kujul, on kõigi nepallaste ja
Euroopa Liidu abi pikemaajalistes huvides.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Juhtumisi olen ma Nepalis elanud mitu aastat. See
oli ajal, kui nepallased olid alles teinud algust suurte jõupingutustega, et muuta ja täiustada oma poliitilist
süsteemi. Tollal, peaaegu 20 aastat tagasi, suhtusin sellesse suure optimismiga. Nüüdseks on selgunud, et
see protsess on palju keerulisem, kui keegi meist oleks osanud ette kujutada. Nepal on ennekõik suurte
kultuuriliste rikkuste ja ajalooga riik. Nepallased suhtuvad usku pühendunult ja tõsiselt. Nad on rahu pooldavad
inimesed ja vaatavad maailmale rahumeelselt. Me räägime siin Nepali tohutust majanduslikust potentsiaalist.
Nepalis ei ole mitte mingisugust majanduslikku potentsiaali. Nepal on ennenägematu riik, kus loodusvarasid
peaaegu polegi. Lisaks asub see põudade ja maavärinate ohupiirkonnas. Nepal püüab väga. Ta on sellises
keerulises olukorras ka ennekõike seepärast, et on surutud kahe suure ja väga erineva naabri vahele. Kui me
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ei paku Nepalile kogu abi, mida ta vajab nii poliitiliselt kui ka materiaalselt, võib seda riiki tabada Tiibetiga
sarnane saatus ning see oleks tohutu suur ja kurb kaotus meile kõigile.

John Dalli, komisjoni liige. − Austatud juhataja! Pikaleveninud patiseis Nepali poliitikas valmistab tõsist muret
ning komisjon jälgib olukorda väga tähelepanelikult.

28. mai 2010 oli uue kodusõjajärgse põhiseaduse väljakuulutamise tähtpäev. On hea märkida, et
põhiseaduslikust kriisist saadi üle seeläbi, et tähtaega pikendati veel ühe aasta võrra. Ometi takistavad eelnõu
koostamist endiselt paljud tüliküsimused, näiteks liitriigi struktuuri küsimus, endiste maoistlike võitlejate
integreerimine ja kahe sõjaväe lõimimine. Siiani valitseb väga suur oht, et riik võib sattuda segaduste ja
ebakindluse nõiaringi.

Kaks küsimust – põhiseaduse koostamine ja Rahva Vabastusarmee integreerimine – muutuvad järjest
keerulisemaks. Kui tõeline andmis- ja võtmissoov puudub, jääb ühest aastast väheseks.

Mis puudutab inimõiguste olukorda riigis, siis mul on hea meel märkida, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku
büroo volitusi Nepalis pikendati veel 12 kuu võrra. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on jälginud
inimõiguste täitmist ja andnud nendest aru, pakkunud koolitusi ja tehnilist abi riigiasutustele ja
kodanikuühiskonnale alates selle loomisest Nepalis 2005. aastal.

Endise peaministri ja Nepali kongressi endise esimehe G. P. Koirala surma tõttu on selle kõrgetasemelise
poliitilise mehhanismi saatus ebakindel, sest nüüd ei ole enam üksmeelt ihalevat juhti, kes suudaks lahendada
suurte erakondade vahelised vaidlused ja edendada rahuprotsessi. EL on peamine jõud, kes aitab Nepalil seda
keerulist protsessi läbida. Hiljuti teatati mitme missioonijuhi seisukohavõttudest, samuti kõrge esindaja
pressiesindaja seisukohast, kes kõik kutsuvad osapooli üles istuma tagasi läbirääkimiste laua taha. EL on
valmis Nepali valitsust toetama ja aitama lahendada eelseisvaid probleeme. EL peaks olema valmis abistama
igas toimingus, millega kaasneb püsiv rahuprotsess. Ühtekokku on EL ja liikmesriigid andnud enam kui 50%
Nepali saabuvast arenguabist. Komisjon aitab rahuprotsessile kaasa Nepali rahu sihtfondi toetamise kaudu:
möödunud aastal eraldati selleks 6 miljonit eurot ja 2011. aasta alguses on kavas anda 22 miljonit eurot.
Seni on raha eraldatud maoistlike barakklaagrite ülalpidamiseks, sealhulgas endiste võitlejate palkadeks.
Järjest olulisem on tagada, et Nepali inimesed, kelle ootused suurenesid pärast 2006. aasta rahuliikumist,
saavad kätte nn rahudividendid, mida nad on nii kaua oodanud.

Tihedas koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega tahab komisjon jätkuvalt pühendada kõik oma jõupingutused
– ükskõik kas need on diplomaatilised, poliitilised või seotud arenguga – sellele, et saavutada stabiilset,
demokraatlikku ja rahumeelset Nepali.

Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub pärast arutelusid.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Alexander Mirsky (S&D), kirjalikult. – (LV) Jagan täielikult kolleegide muret Nepali poliitilise olukorra
pärast. Euroopa Parlamendi liikmetena on meie alaline ülesanne tuletada inimõiguste vastu töötavatele
inimestele meelde nende kohustusi kogu maailma ees. Me peame aktiivselt võtma osa demokraatia ja poliitilise
stabiilsuse edendamisest Nepalis. Kuid selleks, et meie kriitika ja soovitused kõlaksid veenvalt, tuleb meil olla
heaks eeskujuks ja luua kord majja oma kodus – siinsamas Euroopa Liidus. On küllalt hästi teada, et Lätis
puudub valimisõigus enam kui 20% elanikkonnast. ELiga ühinemisel lubas Läti selle probleemi lahendada,
kuid seda pole tänaseni tehtud. Selle tulemusel on Lätis enam kui 350 000 inimest praeguseks juba 20 aastat
kodakondsuseta. Enamik nendest inimestest on elanud Läti territooriumil kogu oma elu, kuid neil ei ole
õigust hääletada, töötada avalikus sektoris ega kasutada oma emakeelt valitsusasutustes. Olen seisukohal,
et meie teadaanded ja soovid kolmandate riikidega seoses on palju jõulisemad, kui lõpetatakse ELis elavate
inimeste inimõiguste küüniline eiramine ELi territooriumil. Teise silmas me pindu näeme, kuid enda silmas
palki mitte.

11.3. Hukkamised Liibüas

Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on arutelu hukkamiste üle Liibüas.

Charles Tannock, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Mina isiklikult ei ole võtnud surmanuhtluse suhtes
kunagi absolutistlikku seisukohta, kuid kahtlemata peaks see olema lubatud üksnes väheste, väga äärmuslike
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ja täiesti ilmselgete kriminaalasjade puhul, kus süüdimõistmine on toimunud nõuetekohase kohtumenetluse
teel ning puuduvad igasugused kahtlused.

Ometi on mul vähe usku Liibüa kohtusüsteemi, mis allub Muammar al-Gaddafi meelevaldsele ja diktaatorlikule
valitsusele. Ta jääbki diktaatoriks, kes juhib oma kodanikke sunnimeetmete abil ning on sallimatu kõigi
teisitimõtlejate suhtes. See naeruvääristab asjaolu, et Liibüa valiti hiljuti ÜRO inimõiguste nõukokku.

Sellele vaatamata mõjutab Muammar al-Gaddafi ELi ja lääneriike seeläbi, et tema kontrollile alluvad Liibüa
tohutud naftavarud. Hoolimata sellest tähtsast majandussuhtest loodan, et komisjon püüab igal võimalusel
tõstatada meile siin parlamendis suurt muret valmistavad küsimused inimõiguste ja põhivabaduste kohta
Liibüas.

Me kõik mäletame Liibüas aset leidnud kahetsusväärset juhtumit Bulgaaria meditsiiniõdedega, kellele määrati
surmanuhtlus mingil hetkel enne nende lõplikku vabanemist, mida Euroopa Parlament ja Prantsuse presidendi
abikaasa olid anunud. Meie kohus on teha kõik, mis meie võimuses, et kaitsta ELi kodanikke samalaadsete
olukordade kordumise eest tulevikus.

Raül Romeva i Rueda, ettepaneku esitaja. − (FR) Austatud juhataja! Me peaksime tundma heameelt selle
resolutsiooni pärast, mis käsitleb Liibüas aset leidnud 18 hukkamist, ja ilmselgelt mõistma hukka
surmanuhtluse selles riigis, nõudes samal ajal tungivalt, et liibüalased jõuaksid moratooriumi väljakuulutamisel
edusammudeni. Samuti peaksime nõudma läbipaistvust ja statistikat. Samas ei tohi me unustada, et hukatute
nimesid ei ole veel avalikustatud ning et nende 18 inimese seas olid ka mõned välismaalased.

Me peame tundma heameelt selle resolutsiooni pärast, mis käsitleb pagulaste küsimust, Liibüa puudulikku
sisserändajate kaitsmise poliitikat ning liikmesriikide rändepoliitika alaseid kohustusi. Rändelepingu sõlmimine
Liibüaga on mõeldamatu, kuni Liibüa pole ratifitseerinud Genfi pagulasseisundi konventsiooni. Kõige olulisem
on viide tagasisaatmisele, mis on vastuolus kõnealuse konventsiooniga ning Euroopa Liidu ja põhiõiguste
harta põhimõtetega, eriti selle artiklitega 18 ja 19.

Kui tohib, siis mainiksin ka ideed kasutada Liibüaga raamlepingu sõlmimise üle praegu peetavaid läbirääkimisi
võimaliku abivahendina, mille toel liikuda edasi rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate konventsioonide
täitmise ning Genfi pagulasseisundi konventsiooni ratifitseerimise vallas. Lissaboni lepinguga, eriti selle
artikliga 218 antakse parlamendile suuremad õigused, sealhulgas õigus saada komisjonilt teavet
lepinguteemaliste läbirääkimiste hetkeseisu kohta samamoodi nagu nõukogu. Seepärast on Euroopa Parlament
selles küsimuses kindlameelne.

Marie-Christine Vergiat, ettepaneku esitaja. – (FR) Austatud juhataja! Vabandan eelneva pärast. Ma olin
tõepoolest veendunud, et mul on aega kaks minutit. Möödunud nädalal kirjutasid Euroopa Liit ja Liibüa alla
vastastikuse mõistmise memorandumile, mida nimetatakse riiklikuks näidisprogrammiks, mis hõlmab
perioodi 2011–2013 ja millega eraldati 60 miljonit eurot inimressursside ja tervishoiusektori arendamiseks
ning ühiste meetmete võtmiseks ebaseadusliku sisserändega võitlemise eesmärgil, nagu on kirjas ajakirjanikele
jagatud tekstis.

Kõnealusele vastastikuse mõistmise memorandumile kirjutati alla Liibüaga peetavate läbirääkimiste
seitsmendas voorus, kus – mul on kahju seda öelda – EL tegi ennast rahvusvahelise, eelkõige Euroopa ja
Aafrika ajakirjanduse ees naeruväärseks. Me kõik teame, et Liibüa on Euroopasse suubuva sisserände
vaheetapp, samas teame, milline kohutav saatus ootab ees neid mehi ja naisi, kes põgenevad vaesuse ja
tagakiusamise eest, lootes leita pelgupaika Euroopas.

Sajad võetakse vangi, hukatakse või on sunnitud kannatama kõige hullemat väärkohtlemist, mida on üldse
võimalik ette kujutada. Veel hullem on see, et sadu inimesi on lihtsalt jäetud keset Sahara kõrbe ilma toiduta,
kus nad surevad lõpuks nälga ja janusse.

Vastuseks minu kolleegi poolt möödunud nädalal esitatud teemakohasele küsimusele ütles Štefan Füle –
kasutan tema sõnu –, et tema läheks sinna koos Liibüa siseministriga, et näha, mis toimub. Pean isiklikult
sellist vastust lubamatuks. Me teame, kui osav on Muammar al-Gaddafi Lääne demokraatlike riikide petmises.
Meie Rootsi sõbrad maksid äsja selle eest kõrget hinda. Viimane provokatsioon oli ÜRO Pagulaste
Ülemvoliniku Ameti sulgemine läbirääkimiste seitsmenda vooru eelõhtul.

Liibüalased teevad ära Euroopa valitsuste musta töö – viimati tehti seda Itaalia territoriaalvetes.

Lugupeetud volinik! Kui kaugele oleme nõus minema oma läbirääkimistes Liibüaga? Jacques Barrot ütles
meile, et enne kui Liibüa pole ratifitseerinud Genfi konventsiooni, ei sõlmita selle riigiga ühtki rändealast
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kokkulepet. Austatud volinik! Kas oskate meile öelda, mis täpsemalt toimub läbirääkimisvolitustega, mis
on antud …

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Martin Kastler, ettepaneku esitaja. – (DE) Austatud juhataja! Liibüa andis 2007. ja 2008. aastal vastuhääle
ÜRO Peaassamblee resolutsioonile, kus nõutakse hukkamiste suhtes moratooriumi kehtestamist, ning
vaatamata inimõiguste organisatsioonide korduvatele järelepärimistele ei ole esitatud ametlikke andmeid.
Seetõttu on väga oluline, et hukatud inimeste nimed nüüd lõpuks avaldataks. Iga hukkamine on liiast. Me
taunime hukkamiste ja surmanuhtluse kasutamist. Need on ebainimlikud ja julmad ning iga hukkamine on
liiast.

Seetõttu nõuame oma resolutsioonis selgelt selle olukorra muutmist, toome selle päevavalgele ja teeme selle
nimel koostööd. Lõpp andmete pisendamisele! Selle asemel soovime läbipaistvat teavet selle kohta, mis siin
toimub, ja inimlikke karistusi tõelistele kurjategijatele, kuid ei mingit üleliigset karistust nendele, kes
kritiseerivad Tripoli valitsuskorda.

Marietje Schaake, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Euroopa – väärtustel rajanev ühiskond – on samal
ajal ka liit, kus surmanuhtlus on täielikult keelustatud. Ma olen selle üle väga uhke.

Liibüa mitte üksnes ei keeldu surmanuhtlust kaotamast, vaid ta ka rakendab seda ulatuslikult, nagu juhtus
hiljuti 30. mail, kui valitsusele lähedalseisva ajalehe Cerene andmetel hukati 18 eri rahvusest inimest. See
tõstatab palju küsimusi ajakirjandusvabaduse kohta, kuid paneb meid samas uskuma, et ajakirjandus on
selles küsimuses usaldusväärne allikas.

Kõige tõsisemat karistust ehk surmanuhtlust ei kasutata ainult tõsiste kuritegude puhul. Surmanuhtluseni
on Liibüas viinud ka ühinemis- ja sõnavabadus. Me usume, et Liibüa peab olema rahvusvahelise üldsusega
rohkem seotud ning tal tuleb pidada seda alati tähtsamaks kui autoritaarse režiimi ülemvõimu all olevate
inimeste eneseisolatsiooni.

EL tühistas 2003. aastal Liibüa kohta kehtestatud sanktsioonid ja 2007. aastal algasid läbirääkimised
raamlepingu üle. Ma loodan väga, et saame jätkata koostööd Liibüaga. See on aga võimalik üksnes juhul, kui
Liibüa valitsus lubab austada kõigi oma kodanike inimõigusi ja põhivabadusi. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku
Ameti sulgemine hiljuti Tripolis on veel üks kahetsusväärne samm, mis toob endaga kaasa Liibüa veelgi
suurema kaugenemise rahvusvahelisest üldsusest.

Seda arvesse võttes peaks ÜRO mõtlema tõsiselt selle üle, milline on Liibüa koht selles organisatsioonis.
Kuna inimõiguste rikkumine jätkub, on Liibüa esindatus ÜRO inimõiguste nõukogus taunimisväärne ja väga
asjakohatu. Selle nõukogu liikmeks peaksid saama ainult need riigid, kes austavad ise inimõigusi. Vastasel
korral kaotab kogu organ oma usaldusväärsuse, nagu juhtus siis, kui Iraan kuulus ÜRO naiste õiguste
nõukokku. See on sama kahetsusväärne ja rüvetab kogu organisatsiooni usaldusväärsust.

Euroopa Parlament nõuab tungivalt, et Liibüa kaotaks surmanuhtluse ning tagaks õiglase ja rahvusvahelistele
normidele vastava kohtupidamise. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema teadlikud oma kohustustest
pagulaste ja teiste isikute väljaandmisel Liibüale, sest valitseb tõsine oht, et neid inimesi koheldakse
ebainimlikult.

Monica Luisa Macovei, fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! Ma ühinen oma kolleegidega, taunides
18 inimese hukkamist Liibüas 30. mail 2010 ja nõudes surmanuhtluse kaotamist. Liibüa kasutab
surmanuhtlust sõnavabaduse ja ühinemisvabaduse piiramiseks. Valitsus on selliste juhtumite
dokumenteerimise keeruliseks muutnud. Samal ajal tegi organisatsioon Human Rights Watch intervjuu ühe
vangiga, kes ütles, et ametivõimud muutsid tema surmanuhtluse viimasel hetkel eluaegseks vanglakaristuseks.
Härra al-Sharifi sõnul mõistis rahvakohus tema ja veel kaks meest süüdi al-Fatehi revolutsiooni põhimõtete
vastase poliitilise rühmituse organiseerimises. Ülemkohus kinnitas surmanuhtluse, kuid kohtuorganite
ülemkohus päästis vangide elu viimasel hetkel 2002. aasta veebruaris pärast seda, kui nad olid veetnud tund
aega kinniseotud silmadega ja puidust tulba külge seotuna oma hukkamist oodates.

Härra al-Sharif ütles, et üks nendest kolmest mehest tegi 2004. aasta detsembris enesetapu. Olemasolevate
andmete põhjal ootab Liibüas surmaotsuse täideviimist praegu üle 200 inimese. Kutsun komisjoni ja nõukogu
üles pidama neid küsimusi dialoogis Liibüaga esmatähtsaks.
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Corina Creţu, fraktsiooni S&D nimel. – (RO) Surmanuhtlus on kõigist karistustest kõige julmem ja
ebainimlikum. Liibüa on tegelikult üks 12 riigist, kus on 2010. aastal kohaldatud surmanuhtlust, vaatamata
sellele, et selle on hukka mõistnud ÜRO ja enamik maailma riike.

Olen veendunud, et Euroopa Liidu kohus on jääda surmanuhtluse kaotamise nõudmisel kindlameelsemalt
oma seisukoha juurde. Samal ajal on meie kohus suurendada survet selliste kohtuotsuste muutmiseks ja
välisriikide kodanike õiguste austamiseks. Surmanuhtlust kasutatakse viimatinimetatud inimrühma puhul
väga ebavõrdselt just probleemide tõttu, mis nendega seoses tekivad. Neil peab olema tõlk, nad peavad võtma
ühendust oma valitsuse diplomaatilise esindusega ning neil ei õnnestu taotleda süüdimõistva otsuse muutmist
rahaliste vahendite vähesuse ja selliste pereliikmete puudumise tõttu, kes peaks vastavalt kohalikele tavadele
läbirääkimisi rahalise hüvitise üle, et paluda andestust ohvri perekonnalt.

Sellises olukorras tuleb Liibüa ametivõimudele minu arvates selgelt mõista anda, et nad peavad järgima
rahvusvahelisi õigusliku erapooletuse norme. Samuti peavad nad võimaldama ÜRO Pagulaste Ameti tegevuse
jätkamist pagulaste ja varjupaigataotlejate huvides.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Austatud juhataja! Mai lõpus hukati Liibüas 18 inimest. On teateid selle kohta,
et praegu ootab vanglates surmaotsuse täideviimist 200 inimest ja nende seas on ka välisriikide kodanikke.
See arv võib tegelikkuses olla isegi suurem, sest puuduvad ametlikud andmed ja statistika. Liibüa kohaldab
topeltstandardit. Ühest küljest on ta valitud ÜRO inimõiguste nõukokku, mille tulemusel on Liibüal
inimõiguste valdkonnas suurem vastutus. Teisest küljest tegeleme faktiga, et jätkuvalt hukatakse arvukalt
inimesi.

Liibüa on ühinenud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, mille artikli 6 kohaselt nõutakse
pooltelt, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, selle kohaldamist üksnes kõige raskemate kuritegude puhul.
Tegelikult määravad Liibüa kohtud surmanuhtluse enamasti mõrva ja narkootikumidega seotud kuritegude
eest, kuid ka kuritegude eest, mis on seotud rahumeelse tegevuse ja põhiõigustega, näiteks sõna- ja
ühinemisvabadusega. Ma palun, et Euroopa Liidu ja Liibüa vahelise koostöö ja lepingu sõlmimise eelduseks
oleks see, et Liibüa ratifitseerib Genfi pagulasseisundi konventsiooni ning teised peamised inimõiguste
konventsioonid ja protokollid ning hakkab neid rakendama.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Õigus elule ja inimväärikuse kaitse on põhilised inimõigused. Sel põhjusel
on maailma riikide enamus, mis moodustab kokku kaks kolmandikku maailma rahvastikust, kaotanud
surmanuhtluse juba täielikult või on kehtestanud moratooriumi selle kasutamise suhtes. Surmanuhtluse
taastamine mis tahes riigis on samm tagasi süngesse keskaega.

18 inimese hukkamine Liibüas on tohutu inimõiguste rikkumine. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti
sulgemine Liibüas ja selle 26 töötaja väljasaatmine Liibüast on tegu, mille eesmärk oli rünnata neid 12 000
pagulast, kelle aitamisega amet tegeles.

Liibüaga rändealase lepingu sõlmimise eeltingimuseks peab olema see, et Liibüa kirjutab alla Genfi
pagulasseisundi konventsioonile ja teistele peamistele inimõiguste konventsioonidele ja protokollidele.
Euroopa Liidus on inimõigused põhiväärtus. Pagulastele tuleb tagada nende õigused.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Austatud juhataja! EL peab Liibüaga mitteametlikke kõnelusi, et sõlmida
koostööleping, mis hõlmaks ka sisserände küsimusi. Olukord on väga problemaatiline ja murettekitav, võttes
arvesse praeguseid olusid, sest Liibüa ei ole näidanud selget soovi järgida rahvusvahelisi inimõiguste alaseid
kokkuleppeid. Samuti ei ole Liibüa ratifitseerinud Genfi konventsiooni ning peale selle puudub riiklik
varjupaigasüsteem.

Nagu oleme kuulnud, hukati 30. mail Liibüas kokku 18 inimest ning hinnanguliselt ootab surmaotsuse
täideviimist veel üle 200 inimese. Nende seas, kes hukati mais või kes alles ootavad oma hukkamist, on ka
välismaalasi.

Kui peame ELi ja Liibüa koostöölepingu sõlmimise teemalisi läbirääkimisi, tuleb meil seada tingimuseks see,
et Liibüa ratifitseerib Genfi pagulasseisundi ja pagulaste õiguste konventsiooni, hakkab seda rakendama ning
järgib teisi inimõigustealaseid lepinguid, millele ta on alla kirjutanud. Ma palun, et Liibüa valitsus võimaldaks
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametil kooskõlastada ja aidata kehtestada riikliku varjupaigasüsteemi selles
riigis viibivatele pagulastele.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Meie, eurooplaste arvates on surmanuhtlus kohutav, sest nagu te kõik
teate, kaotati see meie poliitilisest kultuurist ning see, mis toimub praegu Liibüas, on häbiväärne.

77Euroopa Parlamendi aruteludET17-06-2010



Veelgi kohutavam on aga see, kui taipame, et seda karistust rakendatakse Liibüas väga paljudel juhtudel ka
välismaalaste suhtes. Teave hiljuti hukatud 18 inimese kohta näitab, et nende seas oli egiptlasi, nigeerlasi ja
tšaade. Miks on nende inimeste karistus palju karmim? Põhjuseks on kahjuks see, et nende põhiõigusi ei
austata kohtuprotsesside käigus – pean selle all silmas asjaolu, et neile ei võimaldata tõlke ega konsulaarabi,
mis on rahvusvaheliste standardite kohaselt kohustuslik.

Soovin veel öelda, et meil tuleb seda küsimust arutada järgmisel nädalal, kui Magribi delegatsiooni koosseisus
saabuvad ka külalised Liibüast. Ma arvan, et peame neid teemasid käsitlema osana selle riigiga peetavast
dialoogist.

Juhataja. − Enne kui annan sõna volinikule, sooviksin rõhutada, et ma ei vihja mitte ühelegi konkreetsele
inimesele.

Peaaegu pooled parlamendiliikmed loevad oma kõne maha. Kahjuks ei ole ma piisavalt kogenud ega näe,
kui lambike „palun aeglasemalt” siin süttib. Kas ma tohin paluda, et need parlamendiliikmed, kes loevad, ei
teeks seda kiiremini, kui nad suudavad mõelda. Vastasel korral loevad nad tihti kärmemini, kui tõlgid suudavad
mõelda. Muide, need, kes on teksti endale kirja pannud, võiksid anda selle eelnevalt ka tõlkidele. See muudaks
nende töö palju lihtsamaks.

Nüüd annan sõna volinik Dallile.

John Dalli, komisjoni liige. − Austatud juhataja! Komisjon ühineb vaatenurkadega, mida lugupeetud
parlamendiliikmed on väljendanud erinevates ettepanekutes Liibüas hiljuti aset leidnud 18 inimese hukkamise
kohta.

Komisjon taunib neid hukkamisi, sest need on vastuolus meie väärtustega. Meie arvates on surmanuhtlus
julm ja ebainimlik, see ei pane kuritegelikust käitumisest loobuma ning selle näol on tegu inimväärikuse ja
puutumatuse lubamatu eiramisega.

Eelkõige häirib komisjoni asjaolu, et need hukkamised toimusid kõigest nädal aega pärast seda, kui Liibüa
valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks. Selles kontekstis esitas EL surmanuhtluse küsimust käsitlevate
ELi suuniste kohaselt demarši Liibüa ametivõimudele, et väljendada meie hukkamõistu ja tuletada Liibüale
meelde tema juriidilist kohustust, mis on kirjas 15. mail 1970. aastal Liibüas ratifitseeritud kodaniku- ja
poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 14 – teha kõik endast olenev õiglase kohtupidamise tagamiseks.

Selles demaršis julgustas EL Liibüat kehtestama moratooriumi eesmärgiga kaaluda surmanuhtluse kaotamist
kõigi kuritegude eest. Komisjon on kohustatud jätkama Liibüaga nõukogus vastu võetud osaluspoliitikat.
Sellega seoses on raamlepingu sõlmimine ELi ja Liibüa vahel õiguslik alus, millele rajada korrapärane dialoog
ja koostöö kõigis inimõiguste küsimustes.

Läbirääkimised raamlepingu üle edenevad hästi. Läbirääkimiste seitsmes voor toimus möödunud nädalal
Tripolis ning komisjon võib öelda, et saavutati häid tulemusi, eriti poliitilistes küsimustes.

Kokkuvõtteks lubage mul rõhutada, et komisjon on täiesti teadlik sellest, et mõned teemad on suhetes
Liibüaga problemaatilised. Sellele vaatama on komisjon andnud lubaduse arendada ELi ja Liibüa vahelist
dialoogi edasi vastastikuse usalduse alusel, et käsitleda avatult ja edasiviivalt kõiki küsimusi, sealhulgas
tundliku sisuga asju, nagu seda on kõnealune teema.

Liibüa on näidanud üles suurt tahet süvendada suhteid ELiga. Ehkki komisjoni arvates on see väga hea,
kavatseb ta viia need suhted alusele, kus austatakse rohkem põhiväärtusi ja -õigusi.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Juhataja. – Arutelu on lõppenud. Hääletus toimub pärast arutelu. Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel
149)

Dominique Vlasto (PPE), kirjalikult. – (FR) Alates 2003. aastast, mil jätkati dialoogi Liibüa ametivõimusega,
on see riik saatnud Euroopa Liidule ja rahvusvahelisele üldsusele murettekitavaid signaale. Meie resolutsioonis
loetletakse autoritaarse valitsuse hiljutised sammud, mille puhul ei ole toimunud märkimisväärset edasiminekut
inimõiguste austamise, riigi demokratiseerimise ega kohtusüsteemi nüüdisajastamise poole. 18 inimese
hukkamine 30. mail 2010 on järjekordne kurb näide selle kohta, kuidas Liibüa ametivõimud keelduvad
inimõiguste ja nende väärtuste austamisest, millega EL on kindlalt seotud ja millele EL on rajatud. ÜRO
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Pagulaste Ülemvoliniku Ameti sulgemine nendesamade ametivõimude meelevaldsel nõudmisel kinnitab
nende põlgust rahvusvaheliste institutsioonide vastu. Seetõttu peame ütlema Liibüale selgelt, et EL ei toeta
sellist välispoliitikat, mille puhul püütakse rahvusvahelist õigust halba valgusesse seada ning kasutatakse
rahvusvahelist demokraatlikku areeni pelgalt propagandaks. Seda arvesse võttes peab Euroopa Parlament
olema täiesti teadlik ELi ja Liibüa vaheliste läbirääkimiste olukorrast, et saaksime hinnata, missugune on
aktsepteeritav tase koostööks Liibüaga, ning nõuda muutusi ja edusamme, mis taastaksid vastastikuse
usalduse.

12. Hääletused

Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on hääletus.

(Hääletuse tulemused ja muu hääletusega seotud teave: vt protokoll)

12.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire’i juhtum
(RC-B7-0376/2010)

12.2. Nepal (RC-B7-0383/2010)

(enne hääletust)

Raül Romeva i Rueda, ettepaneku esitaja. − Austatud juhataja! Mul on mitu suulist muudatusettepanekut.
Ma võin kõik need ette lugeda ja seejärel saame nende üle ühiselt hääletada.

Põhjendustes A ja C asendada sõna „kodusõda” sõnadega „relvastatud konflikt”.

Põhjenduses N asendada „PLA” „endiste maoistlike võitlejatega” ning lõikes 7 lisada „maoistlike võitlejate”
ette sõna „endised”.

Põhjenduses D asendada sõna „lõpetada” sõnaga „kaotada” (monarhia).

Lõikes 12 kasutada sõna „kaotamist” (veel kord monarhia).

Lõikes 9 asendada „CPM” „UCPN-Miga”.

Põhjenduses K asendada sõna „üle” sõnaga „peaaegu” (30%) ning asendada „kirjaoskamatuse määr on endiselt
kõige kõrgem” järgmisega: „kirjaoskamatuse määr on endiselt üks kõrgeimatest”.

Lõikesse 1 lisada „alaline põhiseadus”.

Lõikes 15 jätta välja viimane lausepool „peab siiski kahetsusväärseks, et selle staatus sõltumatu organina ei
ole seadusega kinnitatud”.

Lõikes 20 jätta „maareformi komisjoni” eest välja sõna „revolutsiooniline”.

Need kõik on suulised muudatusettepanekud. Mul on tunne, et kõik nõustuvad nendega, seega on need
lihtsalt protokollimiseks.

(Suulised muudatusettepanekud viidi resolutsiooni sisse.)

12.3. Hukkamised Liibüas (RC-B7-0391/2010)

13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

14. Parlamendi koosseis (vt protokoll)

15. Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)

16. Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
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17. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)

18. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt
protokoll)

19. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)

20. Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)

21. Istungjärgu vaheaeg

Juhataja. – Kuulutan välja Euroopa Parlamendi istungjärgu vaheaja.

(Istung lõppes kell 16.15.)
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LISA (Kirjalikud vastused)

KÜSIMUSED NÕUKOGULE (Nende vastuste eest vastutab üksnes
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik)

Küsimus nr 1, mille esitas Bernd Posselt (H-0241/10)

Teema: Presevo orust pärit vangide kinnipidamistingimused Serbias

Mida teab nõukogu Serbia kodanike Agush Memishi, Faton Hajdari, Samet Hajdari, Ferat Hajdari, Kamber
Sahiti, Nazif Hasani, Ahmet Hasani, Sulejman Sadiku ja Burim Fazliu saatusest? Nad vahistati 26. detsembril
2008. aastal albaania vähemuse liikmetena Lõuna-Serbias Presevo orus. Kas nende kohtumenetluses järgitakse
õigusriigi põhimõtteid? Kas kinnipeetavate väärkohtlemine on välistatud ja kas pereliikmed saavad neid
takistamatult külastada? Kas nõukogu näeb võimalusi, kuidas saavutada nende inimeste kohene vabastamine?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Juhtum, millele austatud parlamendiliige viitab, puudutab nn Gnjilane rühmitusega seonduvat
kõrgetasemelist kohtuprotsessi. Kohtuprotsessi peetakse Belgradi Ülemkohtu sõjakuritegude koja ees.
Sõjakuritegude prokurör süüdistas rühmitust 2009. aasta augustis kuritegudes, mille rühmituse liikmed
pärast 1999. aasta Kosovo konflikti Kosovo Vabastusarmee liikmetena tsiviilisikute vastu toime panid. Kuna
17. süüdistatavast 8 on endiselt vabaduses, peetakse nende üle kohut tagaselja. Ülejäänud 9 on kinni peetud.
Nende arreteerimine 2008. aastal vallandas suure protestilaine Lõuna-Serbia albaanlaste hulgas, kelle sõnul
olid süüdistused esitatud poliitilistel põhjustel. Lisaks väitsid nad, et kinnipeetavaid koheldakse halvasti ning
piinatakse.

Üksikjuhtumite järelevalvega tegeleva OSCE andmetel saavad pereliikmed austatud parlamendiliikme
mainitud kinnipeetavaid külastada ning nende peredel on lubatud kohtuprotsessi avalikest osadest osa võtta.
Väärkohtlemisega seonduvaid süüdistusi ei ole esitatud.

Nõukogu ei ole ei süüdistatavate saatuse ega ka austatud parlamendiliikme suuliselt esitatud küsimuses
käsitletud teiste probleemide osas arvamust avaldanud.

Nõukogu juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjoni iga-aastases eduaruandes tegeleti Serbia küsimuses
ka Serbia vanglasüsteemiga. Üksikjuhtumeid aga eraldi välja ei toodud. Eduaruandes on sätestatud, et

vanglasüsteemi reformi on saatnud mõningane edu. 2008. aasta novembris tehti esimesed sammud
alternatiivsete sanktsioonide süsteemi juurutamise suunas. Edusamme tehti arenguprogrammide,
kinnipeetavate individuaalkohtlemise võimaluste ning paremate meditsiiniteenuste tagamise vallas. Kahjuks
jäi nende meetmete mõju aga õigusaktide ooteloleva läbivaatamise tõttu üsna piiratuks. Vanglate
ülerahvastatuse probleem on endiselt tõsine, sest alternatiivseid sanktsioone ei suudeta rakendada, väärtegusid
ei ole dekriminaliseeritud ning taasintegreerumisprogrammid puuduvad. Lisaks takistab puudulik koolitus
diskrimineerimise vältimist ning inimõiguste kaitset. Valitsusväliste organisatsioonide iseseisva järelevalve
andmetel on narkootikumide tarbimine ning korruptsioon vanglates süvenenud.

Nõukogu arutas komisjoni Serbiat käsitlevat eduaruannet oma 2009. aasta detsembri istungil ning nõustus
paljuski komisjoni antud hinnangutega.

*
*     *

Küsimus nr 2, mille esitas Marian Harkin (H-0250/10)

Teema: Inimõigused Colombias

Arvestades ÜRO eriraportööri aruannet kohtuväliste hukkamiste kohta ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku
2010. aasta märtsi aruannet olukorra kohta Colombias, millest ilmnes, et väidetavad hukkamised Colombias
ei olnud üksikjuhtumid ning et on vaja eraldada piisavalt tehnilisi, rahalisi ja inimressursse tagamaks, et
sellised juhtumid ei jääks karistuseta, kas nõukogu kavatseb paluda Colombia valitsusel võtta vajalikke
meetmeid kohtuväliste tapmiste täielikuks ja püsivaks lõpetamiseks Colombias?
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Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu on teadlik inimõiguste üldisest olukorrast Colombias ning jälgib austatud parlamendiliikme
tõstatatud küsimustega seonduvat olukorda väga hoolikalt. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 2010. aasta
märtsi aruannet olukorra kohta Colombias ei ole aga nõukogus veel arutatud.

Nõukogu käsutuses on mitmeid vahendeid, mis aitavad meil kohapeal, eriti Bogotás, sündmuste arengut
jälgida. EL võtab regulaarselt osa ELi ja Colombia inimõiguste dialoogist, kus probleeme arutatakse riigi
kõrgeimate riigiasutustega. Hiljuti peetud kolmas kohtumine leidis aset 12. mail 2010 Bogotás. Kohtuväliste
hukkamiste küsimus tuli üksikasjalikule arutamisele teisel regulaarsel kohtumisel, mis toimus 21. oktoobril
2009 Bogotás. See dialoog on olnud väga pingeline, sest lisaks regulaarsetele kohtumistele korraldati paljude
muude probleemide käsitlemiseks veel kaks lisakohtumist.

Lisaks neile kohtumistele korraldavad kohalikud ELi saatkonnad Bogotás Colombia riigiasutustega regulaarseid
igakuiseid kohtumisi. Ka nende kohtumiste puhul on inimõiguste küsimus üks regulaarne kavapunkt. ELi
delegatsioon ning ühtlasi ka liikmesriikide missioonid esitavad neil kohtumistel regulaarselt aruandeid, mida
hiljem aeg-ajalt ka nõukogu tasandil arutatakse.

Nõukogu jälgib sündmuste arengut pingsalt ning pöörab austatud parlamendiliikme tõstatatud küsimustele
erilist tähelepanu.

*
*     *

Küsimus nr 3, mille esitas Justas Vincas Paleckis (H-0252/10)

Teema: ELi eesmärgid

Euroopa Liit uurib võimalusi CO2-heitkoguste vähendamiseks 30% (Euroopa Komisjon tegeleb praegu
vastava mõjuhinnangu koostamisega), näidates seeläbi ülejäänud maailmale head eeskuju. See protsess on
väga kallis ja võib vähendada ELi liikmesriikide konkurentsivõimet. Euroopa 2020. aasta strateegia üks
eesmärk on ELi majanduse muutmine kõige konkurentsivõimelisemaks sotsiaalseks majanduseks kogu
maailmas. Ka selles protsessis on liikmesriikidel täita suur roll.

Mõlemad eesmärgid on küll väga olulised, kuid kas nad on ühte sobitatavad? Kas Euroopa Liit on teinud
Lissaboni strateegia rakendamisest (või täpsemalt – rakendamise ebaõnnestumisest) omad järeldused ning
kas liit ei sea endale liiga palju auahneid eesmärke? Arvestades ELi liikmesriikide erineva arengutaseme ja
majanduskriisiga, kas me suudame seda koormat kanda?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Komisjoni teatise „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”
põhjal seadis Euroopa Ülemkogu ELi kliimaeesmärgid Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia keskseks
teemaks. Ressursitõhusam, kliimamuutustele vastupanuvõimelisem ning rohelisem majandus muudab
Euroopa majanduse konkurentsivõimelisemaks, kasutades seejuures ära oma juhirolli võtmetähtsusega
valdkondades, et uusi protsesse ja tehnoloogiaid arendada.

23. aprillil 2009 vastu võetud kliimamuutuste ja energiapaketi raamistikus on Euroopa Parlament ja nõukogu
esitanud parameetrid, millele komisjon peab oma hinnangu andma, pidades seejuures silmas ELi 2020. aasta
heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamise võimalikku kiirendamist. Seetõttu langetavad Euroopa
Parlament ja nõukogu komisjoni õigusloomega seotud ettepaneku osas hetkel kehtivate ELi õigusaktide
võimaliku kohandamise kohta ühise otsuse.

Oma 26. mai 2010. aasta teatises kasvuhoonegaaside heitkoguste üle 20% vähendamise võimaluste analüüsi
ning süsinikulekke ohu hindamise kohta esitas komisjon 20% ja 30% eesmärgiga kaasnevate tagajärgede
analüüsi, et informeeritumat arutelu soodustada.

Oma 11. juuni 2010. aasta istungil võttis nõukogu kõnealuse teatise teadmiseks ning rõhutas, et selles on
käsitletud paljusid probleeme, mida tuleb põhjalikult arutada, et valmistada EL ette keskpikas ja pikas
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perspektiivis kliimamuutustega kaasnevateks probleemideks, eriti rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste
raames tehtavate järgmiste sammude osas. Nõukogu nõustus nende küsimustega tegelema esimesel võimalusel,
määrates nende käsitlemise hiliseimaks tähtajaks 2010. aasta oktoobri istungi, ning tervitas komisjoni plaani
vastavalt võimalustele teostada poliitika valikute, kulude ja kasu põhjalikum analüüs (ka liikmesriikide
tasandil).

Tuleb silmas pidada, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 28 lõike 2
kohaselt, mida on muudetud direktiiviga 2009/29/EÜ, ning Euroopa parlamendi ja nõukogu otsuse
406/2009/EÜ artikli 8 lõike 2 alusel, põhineb heitkoguste täiendava vähendamise direktiivi võimalik ettepanek
läbipaistvuse, majandusliku tõhususe ning kulutasuvuse põhimõtetel ning pingutuste õiglasel ja solidaarsel
jaotamisel liikmesriikide vahel.

*
*     *

Küsimus nr 4, mille esitas Seán Kelly (H-0258/10)

Teema: Spordifoorum 2010

Kas nõukogu võiks hiljuti Madridis toimunud spordiministrite mitteametlikust kohtumisest lähtudes selgitada,
kuidas ta näeb ELi spordipoliitika edasiarendamist Lissaboni lepingu alusel? Kas nõukogu võiks samuti
avaldada oma seisukoha tulemusliku spordipoliitika piisava rahastamise küsimuses?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Lissaboni lepingus sätestati spordikoostöö osas kindlad ELi pädevuspiirid. Liikmesriikide spordiministrid
kohtusid nõukogus ametlikult esimest korda Brüsselis 10. mail 2010 hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu
raames. Kohtumise keskseks teemaks oli arutelu, milles käsitleti ELi tegevuse prioriteete spordivaldkonnas
pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

Arutelul ametlike tulemusteni ei jõutud ning nõukogu ei ole veel austatud parlamendiliikme tõstatatud
küsimuste osas seisukohta võtnud.

Arutelude käigus tervitasid delegatsioonid uut ELi spordipoliitikate kooskõlastamise pädevust ning rõhutasid,
et ELi tegevus peab riigisiseseid kavasid selgelt toetama ning austama subsidiaarsuse põhimõtet ja spordi
erivajadusi. ELi tegevuse võimalike sihtvaldkondadena mainitud valdkonnad on järgmised:

spordi sotsiaalne ja hariduslik funktsioon, nt sotsiaalne kaasatus läbi spordi ning tervist edendava füüsilise
tegevuse, sportlaste kaksikkarjäärid;

spordistruktuurid, eriti need, mis põhinevad vabatahtlikul tegevusel;

spordi ausus ning avatus, sh võitlus rassismi, diskrimineerimise ja vägivalla vastu;

sportlaste füüsiline ja vaimne puutumatus, eriti võitlus dopingu kasutamise vastu ning alaealiste kaitse;

dialoog ning tihe koostöö spordiliikumistega.

Sporditegevusi toetava ELi võimaliku rahastusprogrammi osas ootab nõukogu huviga kõiki komisjoni
võimalikke asjakohaseid ettepanekuid.

*
*     *

Küsimus nr 5, mille esitas Vilija Blinkevičiūtė (H-0260/10)

Teema: Haridustaseme tõstmine ja kooli varajase poolelijätmise vähendamine

Haridustaseme tõstmine, kooli varajase poolelijätmise vähendamine ja kolmanda taseme või sellega võrdväärse
hariduse omandanud elanike osakaalu suurendamine on Euroopa 2020. aasta strateegia olulisimate eesmärkide
hulgas.

Euroopa Ülemkogu võttis oma kohtumisel 25.–26. märtsil 2010 need komisjoni seatud eesmärgid arvesse,
kuid ei esitanud mingeid näitajaid ega seadnud mõõdetavaid eesmärke. Mismoodi ja mida arvestades kavatseb
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nõukogu seada selles valdkonnas konkreetseid arvulisi eesmärke ja võtta kasutusele asjakohaseid näitajaid?
Missuguseid konkreetseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta haridustaseme tõstmiseks ja kooli varajase
poolelijätmise vähendamiseks?

Kas nõukogu kavatseb töötada välja spetsiaalse tegevusstrateegia haridustaseme tõstmiseks ja kolmanda
taseme või sellega võrdväärse hariduse omandanud elanike osakaalu suurendamiseks? Kui EL soovib saavutada
oma eesmärke tööhõive, sotsiaalse integratsiooni ja kodanikuaktiivsuse osas, siis tuleb noortesse investeerida,
eeskätt hariduse, koolituse ja noorte vahetusprogrammide kaudu.

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu rõhutab pidevalt haridusse ja koolitusse investeerimise kasu, kuna see edendab
konkurentsivõimet ning tööhõivet, soodustades samaaegselt ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja
kodanikuaktiivsust. Järjestikud eesistujariigid on keskendanud tähelepanu – ja teevad seda kahtlemata ka
edaspidi – üldist huvi pakkuvatele valdkondadele, nagu kooli varajaselt poolelijätjate arvu vähendamine ja
kolmanda taseme hariduse omandanute hulga suurendamine. Austatud parlamendiliikme mainitud spetsiaalse
tegevusstrateegia näitena toob nõukogu välja üleeuroopalise hariduse ja koolituse alase strateegilise raamistiku,
mis võeti vastu 2009. aasta mais(1) ning mis koosneb neljast põhieesmärgist, mida järgmise kümne aasta
jooksul saavutada soovime:

– elukestva õppe ja liikuvuse reaalsuseks muutmine;

– hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine;

– võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine ning

– loovuse ja uuendustegevuse suurendamine.

See, et eesmärkidel, nagu koolist enneaegselt lahkujate arvu vähendamine ning kolmanda taseme või sellega
võrdväärse hariduse omandanud elanike osakaalu suurendamine, on tähtis koht ka uues Euroopa 2020.
aasta strateegias, näitab selgelt, kui tähtsaks neid valdkondi liidu kõige kõrgemal tasandil peetakse.

Kuigi on tõsi, et Euroopa Ülemkogu ei sätestanud märtsis toimunud kohtumisel uue strateegia kahe
hariduseesmärgiga seoses täpseid arvväärtusi, anti seal siiski selge lubadus seda 2010. aasta(2) juuni kohtumisel
teha. Juuni tippkohtumise ettevalmistustele kaasaaitamise osas tuleks ära märkida, et nõukogu arutas
põhieesmärkide arvväärtuste küsimust oma 2010. aasta 10.–11. mai istungil. Arutelu lõpuks otsustas
eesistuja, et nõukogu oli nõustunud(3) tegema Euroopa Ülemkogule ettepaneku, mille kohaselt tuleks
arvväärtuste kehtestamisel võtta aluseks kahe vastava valdkonna Euroopa keskmised näitajad („Euroopa
sihttasemed”), mis võeti eelmisel aastal vastu eeltoodud strateegilise raamistiku osana – 2020. aastaks peaks
koolist enneaegselt lahkujate osakaal jääma alla 10% ning kolmanda taseme või sellega võrdväärse hariduse
omandanud elanike osakaal peaks olema vähemalt 40%.

Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis lõplike kindlate arvude määramine on üksnes Euroopa Ülemkogu
otsustada.

*
*     *

Küsimus nr 6, mille esitas Gay Mitchell (H-0268/10)

Teema: ELi ja Jaapani vaheline kaubavahetus

Euroopa Liidu ja Jaapani suhe on mõlema jaoks üks tähtsamaid. Jaapani majandus on suuruselt maailmas
kolmandal kohal ning kaubavahetuse mahu poolest on Jaapan ELi kaubanduspartnerite hulgas viiendal

(1) ELT C 119, 28.5.2009
(2) Nõukogu 26. märtsi 2010. aasta dokument EUCO 7/10, lehekülg 2, lõige 5, punkt b, neljas taane
(3) Välja arvatud Ühendkuningriik, kes ei saanud 6. mail 2010 toimunud valimistele järgnenud uue valitsuse

moodustamise tõttu eesmärkidega nõustuda
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kohal. Vaatamata sellele jääb suur osa meie vahelisest majanduspotentsiaalist kasutamata ja seda suurel
määral kummalgi poolel olevate kaubanduspiirangute tõttu.

ELi ja Jaapani 28. aprilli tippkohtumisel näis EL tumestavat vabakaubanduslepingu sõlmimise väljavaateid.
Kas nõukogu võiks nüüd üldjoontes selgitada selle hoiaku põhjuseid ning pakkuda meetmeid, mida kumbki
pool peaks võtma, et saavutada leping, mis toetaks kõigi majanduslikku heaolu?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nagu austatud parlamendiliige oma küsimuses mainis, on Jaapani majanduslik ja kaubanduslik väärtus
tõepoolest ülimalt suur. Kuna Jaapani turuosa moodustab ELi ekspordist viimastel andmetel 3,3% (2009),
on Jaapan ELi suuruselt seitsmes eksporditurg ning ühtlasi ka ELi suuruselt kuues (4,6%) impordiallikas.
2008. aastal oli EL aga Jaapani suuruselt kolmas kaubanduspartner impordi- ja ekspordi alal. Investeeringute
osas on Jaapan ELi perspektiivist üks suuri välismaiste otseinvesteeringute allikaid (2008. aasta lõpul oli
Jaapani turuosa ELi sisenevates välismaistes otseinvesteeringutes 4,51%), võttes samal ajal vastu 1,7% ELi
analoogsetest investeeringutest. Üldiselt jääb Jaapanisse suunatud välismaiste otseinvesteeringute turuosa
väga madalaks (umbes 4,1% SKPst).

ELi ning Jaapani kaubandussuhteid on enamasti iseloomustanud tugevasti Jaapani kasuks olnud
kaubandusbilansi ülejäägid. Viimastel aastatel on mõlemad partnerid mitmetes valdkondades mitteametlikke
vahendeid/dialooge loonud, millega kahepoolset kaubandust ning investeerimissuhteid parandada.
Kahepoolsete kaubandus- ja investeerimissidemete tugevdamise vajadust korrati eriti 2004. aasta
tippkohtumisel – loodi koostööraamistik, mille eesmärgiks oli edendada läbi kindlate algatuste kahepoolseid
investeeringuid sellistes valdkondades nagu regulatiivne läbipaistvus, standardid ja vastavushinnangud ning
välismaiste residentide tingimuste parandamine. Lisaks on arutletud paljude eri probleemide üle, nagu
intellektuaalomandi õigus, riigihanked ning finantsküsimused.

Mõlemad partnerid on alates 1995. aastast osalenud regulatiivse reformi dialoogis, mille eesmärgiks on
vähendada kaubanduse ning välisinvesteeringute seisukohast mittevajalike ja takistavate õigusnormide arvu.
Sõlmitud on kaks lepingut – vastastikuse tunnustamise leping, mis jõustus 2002. aastal, ning leping koostöö
kohta konkurentsivastases tegevuses, mis jõustus 2003. aastal.

Hiljuti toimunud 2009. aasta tippkohtumisel nõustusid mõlemad pooled tegema koostööd majanduste
integreerituse suurendamise vallas, pidades seejuures silmas majandussuhete potentsiaali ulatuslikumat
kasutamist. Olemasolevate kaubanduspiirangute kaotamiseks ning turgudele juurdepääsemise võimaluste
ja kahepoolsete investeerimisvoogude edendamist silmas pidades rõhutasid EL ning Jaapan seda, kui tähtis
on olemasolevate dialoogide vahendusel paarile kindlale mittetariifsele küsimusele keskenduda, ning nõustusid
tehtud edusamme 2010. aasta tippkohtumisel arutama.

Tippkohtumisele eelneval ajal ei varjanud Jaapan oma huvi ELiga potentsiaalse vabakaubanduspiirkonna
teemal läbirääkimiste alustamise osas ning tegi ettepaneku käivitada ühisuuring, mille käigus selgitada välja
kõnealuse lepingu majanduslikud hüved ning võimalik ulatus. ELi vaatepunktist jõuti otsusele, et kuigi
praeguseks on saavutatud teatud käegakatsutavaid tulemusi, on selline ettepanek enneaegne ning vajab
edasiseks kaalumiseks täiendavaid kahepoolse koostöö edusamme sellistes valdkondades nagu mittetariifsed
piirangud, riigihanked, intellektuaalomandi õiguste kaitse (eriti geograafiliste tähiste osas) ning investeeringud.

2010. aasta tippkohtumisel kiideti heaks ELi ettepanek luua ühine kõrgetasemeline töörühm, mille ülesandeks
on tuvastada võimalusi Jaapani-ELi suhete igakülgseks ulatuslikuks tugevdamiseks. Ühine kõrgetasemeline
töörühm käsitleb selliseid probleeme nagu tariifid, mittetariifsed meetmed, teenused, investeerimine
teenindussfääri ja teenindusega mittetegelevate sfääridesse, intellektuaalomandi õigus ning riigihanked.
Ühine kõrgetasemeline töörühm esitab 2011. aasta tippkohtumisel raporti, mille alusel otsustatakse
kõrgetasemelise töörühma saavutatud tulemusi ning leitud võimalusi arvesse võttes järgmised vastavad
sammud.

*
*     *
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Küsimus nr 7, mille esitas Nikolaos Chountis (H-0270/10)

Teema: Kreeka ja Türgi vahel allkirjastatud protokoll ebaseadusliku sisserände, organiseeritud
kuritegevuse ja uimastikaubanduse vastu võitlemise ning poliitilise kaitse teemal

Türgi peaministri hiljutise visiidi ajal Ateenasse allkirjastati Kreeka ja Türgi vaheline protokoll ebaseadusliku
sisserände, organiseeritud kuritegevuse ja uimastikaubanduse vastu võitlemise ning poliitilise kaitse teemal.

Kas nõukogu arvab, et Kreeka ja Türgi vahel allkirjastatud protokoll võib asendada ELi ja Türgi vahelist
lepingut, nagu seda on kirjeldatud komisjoni, nõukogu ja Türgi 5. novembri 2009. aasta Ankara ühisavalduse
punktis 3? Kas kõnealuse ELi ja Türgi vahelise lepingu läbirääkimised jätkuvad korrakohaselt?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Dokumendis, millele austatud parlamendiliige viitab, käsitletakse ebaseaduslikku sisserännet, varjupaika,
organiseeritud kuritegevust, uimastikaubandust ning poliitilist kaitset puudutavaid probleeme. Kreeka ja
Türgi allkirjastasid lepingu 2010. aasta mais. Kõnealune dokument on oma olemuselt ühisavaldus ja see ei
saa mitte mingil moel asendada hetkel arutamisel olevat ELi ja Türgi tagasivõtulepingut.

Nõukogu andis komisjonile tagasivõtulepingut puudutavate läbirääkimiste pidamise volitused 2002. aasta
novembris. Läbirääkimised kestavad endiselt ning viimastes läbirääkimisvoorudes on tehtud märgatavaid
edusamme. Kõigi eelduste kohaselt lõpevad tehtud edusammud lepingu allkirjastamise ja sõlmimisega.
Komisjon teavitas nõukogu läbirääkimiste olukorrast nõukogu istungil 3.–4. juunil 2010.

Arutlusel olevas tagasivõtulepingus on sätestatud, et see leping on kõigi teiste õiguslikult siduvate vahendite
suhtes ülimuslik, sest nende sätted ei ühildu tagasivõtulepingu sätetega.

*
*     *

Küsimus nr 8, mille esitas Zigmantas Balčytis (H-0275/10)

Teema: Erinevad standardid laevakütuste jaoks

2015. aastast hakkab Euroopa Liidus kehtima nõue, et ELi sadamates silduvad laevad kasutaksid kütust, mis
ei sisalda väävlit rohkem kui 0,1%. Esialgu on need reeglid mõeldud kohaldamiseks ainult Põhjamere ja
Läänemere sadamates, kuid samas on kogu maailmas laevadel lubatud kasutada 4,5%-se väävlisisaldusega
kütust. Kütusele esitatavate nõuete karmistamine teeb mereveoettevõtjate olukorra raskemaks, kuna selle
tulemusena tõusevad kütuse- ja prahihinnad. Meretranspordiga veetud kaupade hulk võib seetõttu järsult
väheneda ning kaubavedudeks võidakse kogu Põhja- ja Ida-Euroopas hakata kasutama rohkem
maanteetransporti.

Kas nõukogu ei arva, et erinevad standardid laevakütustele Läänemeres ja Põhjameres sillutavad teed
ebavõrdsetele konkurentsitingimustele, ja mitte ainult võrreldes teiste ELi piirkondadega, vaid ka
mitte-liikmesriikidega?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Läänemeres ja Põhjameres kehtestatav laevakütuse 0,1% väävlisisalduse piir on rahvusvahelise õigusega
kehtestatud nõue, mis esitati 1. juulil 2010 jõustumiskõlblikuks tunnistatud merereostuse vältimise
rahvusvahelise konventsiooni (MARPOL) muudetud versiooni VI lisa määruses 14. Kõnealuse määruse
kohaselt on Läänemeri ja Põhjameri väävliheite kontrollpiirkonnad, kus kehtivad rangemad
väävlisisalduspiirangud, mida asutakse aste-astmelt karmistama – kui hetkel tohib laevakütus sisaldada 1,5%
väävlit, siis 2015. aastal peab vastav näitaja olema vaid 0,1%. Vastavad eeskirjad kehtivad kogu Läänemere
ja Põhjamere piirkonnas, mitte ainult ELi liikmesriikidele.

Väljaspool väävliheite kontrollpiirkondi tuleb sama määruse kohaselt samuti laevakütuste väävlisisaldust
vähendada: hetkel lubatud 4,5% peab 1. jaanuariks 2012 olema langenud väärtuseni 3,5% ning 1. jaanuariks
2020 peab see olema aste-astmelt langenud väärtuseni 0,5%.
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Lisaks tuleb ära märkida, et juba 2005. aastal jõustunud MARPOLi konventsiooni hetkel kehtivas VI lisas
käsitleti Läänemerd ja Põhjamerd väävliheite kontrollpiirkondadena ning seal on kehtinud teiste piirkondadega
võrreldes rangemad piirangud (nt 4,5% asemel 1,5% lubatud väävlisisaldus). Seetõttu vähendatakse muudetud
lisaga globaalsete piiride ning väävliheite kontrollpiirkondade karmimate piiride vahelisi erinevusi.

*
*     *

Küsimus nr 9, mille esitas Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0276/10)

Teema: Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvete konsolideerimise tagajärjed Euroopa sotsiaalmudelile

Sõjajärgse Euroopa arengumudel põhineb sotsiaalsete õiguste kehtestamisel ja heaoluriigi loomisel ning
sellel on olnud muljetavaldavad tagajärjed isiklikule heaolule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Selle tulemus
on tuntud Euroopa sotsiaalmudeli nime all. Aga nüüd on Euroopa Liidu liikmesriigid raskes olukorras
eelarvete konsolideerimise vajaduse tõttu, mis avaldab tugevat survet Euroopa sotsiaalmudelile. Tahaksin
nõukogult küsida:

Kuidas mõjutab eelarve konsolideerimine liikmesriikide sotsiaalpoliitikat ja kuidas kohandatakse sellele
olukorrale Euroopa sotsiaalmudelit?

Kas ja millist Euroopa Liidu strateegiat kavatsetakse rakendada sotsiaalsete õiguste kaitseks ja tõsiste sotsiaalsete
probleemide lahendamiseks ning millise ajakava alusel?

Kuidas mõjutavad strateegilist planeerimist ja koostööd Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide vahelised
sotsiaalmajandusliku arengu ja struktuurilised erinevused?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu peab kõrgetasemelise sotsiaalse kaitse tagamist, eriti vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate
gruppide kaitse tagamist, üheks Euroopa sotsiaaleesmärkide nurgakiviks.

Majanduslangus on Euroopas tõepoolest põhjustanud töötute arvu tõusu, paljude majapidamiste sissetulekute
vähenemise ning paljude inimeste vaesumise ja suure võlakoorma.

Seda arvesse võttes nõustus nõukogu oma 7. juunil 2010 toimunud istungil tegema Euroopa Ülemkogule
ettepaneku, mille sisuks oli sotsiaalse kaasatuse edendamine eriti just vaesuse vähendamise abil, päästes sel
moel 2020. aastaks vaesuse ja tõrjutuse ohust vähemalt 20 miljonit inimest.

Lisaks nõustus nõukogu 8. juunil 2010 sellega, et uue Euroopa 2020. aasta majanduskasvu ja tööhõive
strateegia tuumaks on riikide järelevalvel tuginev ning liikmesriikide majanduspoliitikate kooskõlastamist
tõhustav raamistik, mis katab integreeritult kõik asjakohased makromajanduslikud ning struktuurpoliitilised
valdkonnad.

Nõukogu jõudis kokkuleppele ka tööhõivesuuniste üldkäsitluse osas – koos üldiste majanduspoliitika
suunistega moodustavad need kokku Euroopa 2020. aasta strateegia integreeritud suunised. Need suunised
peaksid looma aluse kõigile riigipõhistele soovitustele, mida nõukogu võib tulevikus liikmesriikidele esitada.
Sellele keskendutakse eriti suunises 10, mille teemaks on sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesusevastane
võitlus, kus on sätestatud, et tööhõivevõimaluste laiendamine on üks olulisimaid aspekte liikmesriikide
integreeritud strateegiates, mille eesmärgiks on vaesuse ennetamine ja vähendamise ning ühiskondliku ja
majandusliku täiemahulise osaluse edendamine.

Euroopa Ülemkogu juuni kohtumisel loodetakse vastu võtta Euroopa 2020. aasta strateegia, mille ühised
eesmärgid hõlmavad näiteks 20–64 aasta vanuste meeste ja naiste 75% tööhõive tagamist ja haridustaseme
tõstmist (eriti eesmärgiga vähendada koolist enneaegselt lahkujate osakaalu), suurendades sel moel Euroopa
konkurentsivõimet, tootlikkust ning kasvupotentsiaali ning vähendades kriisi sotsiaalset mõju.

*
*     *
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Küsimus nr 10, mille esitas Richard Howitt (H-0278/10)

Teema: Piirkondliku arengu asutuste roll majanduse taastumise kindlustamisel

Milliseid arutelusid on majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus peetud piirkondliku arengu asutuste rolli
üle Euroopa majanduse taastamise kava edendamisel?

Silmas pidades piirkondliku arengu asutuse tähtsust minu kodukandis Ida-Inglismaa piirkonnas, siis kas
liikmesriikide valitsused on teatanud, millises ulatuses nad kärbivad või suurendavad nimetatud asutustele
eraldatavaid vahendeid, arvestades seejuures viimaste poolt ettevõtetele antava otsese rahalise toetuse tähtsust?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu tunnustab kõigi riigisiseste, piirkondlike ja kohalike arengu asutuste tähtsat rolli
majanduskriisiga tegelemisel ning Euroopa majanduse elavdamise kava edendamisel. On ütlematagi selge,
et rahalise toetuse abil, mida saab suunata läbi mitmete arenguasutuste, saab kaasa aidata majandustegevustele,
luua töökohti ning kindlustada säästvat majanduslikku arengut.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus ei ole piirkondliku arengu asutuste sellist rolli veel arutatud ning
arutatud ei ole ka liikmesriikide konkreetseid meetmeid, mis nende asutustega seonduvad.

Siiski tasub meelde tuletada, et 14. juunil toimus üldasjade nõukogu üldine arutelu ühtekuuluvuspoliitika
teemal, mis põhines komisjoni selleteemalisel strateegilisel aruandel. Selles kontekstis võttis nõukogu ühtlasi
vastu ka järelduste paketi, milles kutsutakse sidusrühmi üles jätkama arutelusid majandusliku, sotsiaalse ja
territoriaalse ühtekuuluvuse osas, keskendudes eriti lihtsustamisele ning võttes eesmärgiks kindlustada lisaks
kasutatavatele ELi eelarveressurssidele vajalikud avalikud rahalised ressursid nii riigisisesel, piirkondlikul kui
ka kohalikul tasandil ja tagada tõhusate haldussüsteemide rakendamine.

*
*     *

Küsimus nr 11, mille esitas Liam Aylward (H-0280/10)

Teema: Euroopa sotsiaalmeetmete kava tulevik

Eesistumisaja algul väitis nõukogu, et teeb komisjoniga koostööd uue Euroopa sotsiaalmeetmete kava
väljatöötamisel. Kas nõukogu saab kommenteerida selle koostöö ulatust ja tehtud edusamme?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Õigusloomealases töös teeb nõukogu komisjoniga väga tihedat koostööd, sh ka tööhõive ja
sotsiaalpoliitika valdkonnas. Viimase kümne aasta jooksul on see koostöö põhinenud Euroopa
sotsiaalmeetmete kaval. See kava oli tihedalt seotud Lissaboni strateegia eesmärkidega ning selles olid
sätestatud sotsiaalpoliitika valdkonna peamised eesmärgid ja algatused. 2008. aastal käivitas komisjon
uuendatud sotsiaalmeetmete kava, et Euroopa muutuva sotsiaalse reaalsusega sammu pidada. Selle raames
võttis komisjon vastu õigusloomega seotud ja mitteseotud algatustest koosneva paketi, mis sisaldas nt
töönõukogu direktiivi, diskrimineerimisvastast direktiivi jpm.

Kahe asutuse intensiivset koostööd demonstreeris hiljuti uue ELi 2020. aasta strateegia käivitamine. Strateegia
ettepaneku tegi komisjon eesmärgiga suurendada Euroopa konkurentsivõimet, tootlikkust ning
kasvupotentsiaali ja vähendada kriisi sotsiaalset mõju. Viie ühiseesmärgi hulgas on näiteks 20–64 aasta
vanuste meeste ja naiste 75% tööhõive tagamine ja haridustaseme tõstmine (eriti eesmärgiga vähendada
koolist enneaegselt lahkujate osakaalu). Lisaks nõustus nõukogu oma 7. juunil 2010 toimunud istungil
tegema Euroopa Ülemkogule ettepaneku, mille sisuks oli Euroopa 2020. aasta strateegia raames
kindlaksmääratud eesmärgina sotsiaalse kaasatuse edendamine eriti just vaesuse vähendamise abil, päästes
sel moel 2020. aastaks vaesuse ja tõrjutuse ohust vähemalt 20 miljonit inimest ning nõustudes
sotsiaalkaitsekomitee sätestatud näitajatega. See esitatakse Euroopa Ülemkogule panusena ELi 2020. aasta
töökohtade ja majanduskasvu strateegiasse, mida on võimalik vastu võtta Euroopa Ülemkogu kohtumisel
2010. aasta juunis.
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Nõukogu jõudis kokkuleppele ka tööhõivesuuniste üldkäsitluse osas, mis moodustavad koos majanduspoliitika
suunistega ELi 2020. aasta strateegia integreeritud suunised. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121
lõike 4 ja artikli 148 lõike 4 kohaselt peaksid need suunised looma aluse kõigile riigipõhistele soovitustele,
mida nõukogu võib tulevikus liikmesriikidele esitada. Uue strateegia ELi põhieesmärkide kohasel tuleb
liikmesriikidel riiklikes reformiprogrammides sätestada detailselt tegevused, mis uue strateegia rakendamiseks
ette võetakse.

*
*     *

Küsimus nr 12, mille esitas Pat the Cope Gallagher (H-0285/10)

Teema: Naftaleke Mehhiko lahes

Kas nõukogu võiks täpsustada abimeetmeid, mida Euroopa Liit pakub USA-le viimase püüdlustes saada
kontrolli alla naftaleke Mehhiko lahes?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu ei ole USAle Mehhiko lahe naftalekke kontrolli alla saamise osas pakutavate abimeetmete
küsimust arutanud. Siiski on selge, et niivõrd laiaulatuslik intsident, mis mõjub keskkonnale niivõrd traagiliselt,
puudutab meid kõiki.

Naftalekke kontrolli alla saamise küsimus on ilmselgelt esmajärjekorras USA võimuorganite probleem.
Sellest hoolimata on EL suutnud mõningast abi osutada ning on jätkuvalt valmis nii üldist kui ka spetsiifilist
abi pakkuma. Nõukogu teab, et järelevalve- ja teabekeskus (MIC) on saanud mitmeid USA võimuorganite
palveid, millega soovitakse saada varustuskomplekte (eriti pühkivaid hõlmu, millega avamerel naftat kokku
koguda), ja on need vastu võtnud ning neile vastuseks USA võimuorganitele omapoolsed pakkumised
saatnud.

Lisaks mõistab nõukogu, et järelevalve- ja teabekeskus on valmis uurima ka liikmesriikide esitatud täiendavaid
abipalveid, ning tegi ettepaneku korraldada järelevalve- ja teabekeskuse ning EMSA ekspertide ühismissioon
USAsse, et USA riigijuhtidega täiendavaid abistusvõimalusi arutada. Vajaduse korral võib komisjon nende
abimeetmete kohta üksikasjalikku teavet anda.

*
*     *

Küsimus nr 13, mille esitas Brian Crowley (H-0287/10)

Teema: Teadus- ja arendustegevus Euroopa Liidus

Milliseid konkreetseid meetmeid kujundab välja nõukogu, et suurendada teadus- ja arendustegevuse algatuste
kooskõlastatust ja tõhusust kogu Euroopa Liidus?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Teadus- ja arendustegevuse (R&D) kooskõlastatuse ja tõhususe parandamine riigisisesel, piirkondlikul
ning ELi tasandil on Ljubljana protsessi keskseks eesmärgiks – protsessiga täiustatakse Euroopa teadusruumi
juhtimist, mis moodustab ühtlasi ka osa Euroopa teadusruumi 2020. aasta pikaajalisest nägemusest, mille
põhieesmärgid ühtivad täielikult Euroopa 2020. aasta strateegiaga.

Nõukogu võttis hiljuti mitmeid meetmeid, pidades seejuures silmas teadus- ja arendustegevuse algatuste ja
programmide kooskõlastatuse ja tõhususe täiendamist eriti järgneva osas:

– Euroopa teadusruumi täiustatud juhtimine
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Oma resolutsioonis „Euroopa teadusruumi täiustatud juhtimine”(4), rõhutas nõukogu, et uue juhtimise
eesmärgiks peaks olema Euroopa teadusruumiga seonduvate tegevuste, programmide ja poliitikate koostöö
ja kooskõlastatuse parandamist kõigil tasanditel. Oma resolutsioonis Euroopa teadusruumi juhtimise
edusammude kohta(5) nimetas nõukogu teadus- ja tehnikauuringute komitee (CREST) ümber Euroopa
teadusruumi komiteeks (ERAC) ning tugevdas selle rolle ja vastutusalasid, et sellest saaks nõukogu, komisjoni
ja liikmesriikide strateegiapoliitika nõuandeorgan. Komitee üheks põhiülesandeks on Euroopa teadusruumi
järelevalve, pöörates seejuures erilist tähelepanu selle eri vahendite ning algatuste tõhususele,
juurdepääsetavusele, läbipaistvusele ja sidususele ning aidates kaasa riigisiseste teadustegevus- ja
innovatsioonipoliitika kooskõlastamisele.

– Euroopa 2020. aasta strateegia

Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kontekstis ootab nõukogu programmi Euroopa
teadustegevuse ja innovatsiooni kava ettepanekut, mille komisjon septembris esitama peaks. Seda silmas
pidades võttis nõukogu vastu järeldused aruande „Innovatiivse Euroopa loomine” osas(6), rõhutades selles
ühtlasi tegutsemisvajadust sellistes valdkondades nagu rahastamine, turud, juhtimine, piirkondlikud aspektid
ning inimesed. Lisaks nõustus nõukogu, et Euroopa innovatsioonipoliitikaga tuleb kindlustada olukord, kus
innovatsiooniga tegelejad, sh väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, saaksid piisavat tuge ka piirkondlikul
tasandil.

Euroopa teadusruumi arendamisega seotud eri probleemide järeldustes(7) kutsus nõukogu liikmesriike ja
komisjoni ühtlasi üles jätkama teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kavandamise ja toetamise
alase koostöö tõhustamist, pidades seejuures silmas ka Euroopa teadusruumi 2020. aasta nägemuse ning
Euroopa 2020. aasta strateegia saavutamise vajadust.

– Ühine kavandamine

2008. aasta detsembris ühise kavandamise osas vastu võetud nõukogu järeldustest alates(8) on selles
valdkonnas suuri edusamme tehtud. Nõukogu vaatab hetkel läbi komisjoni ühise kavandamise algatusi
„Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutus”(9), „Kultuuripärand ja muutuv maailm – uus väljakutse
Euroopale”(10) ja „Tervislik toitumisviis täisväärtuslikuks eluks”(11). Lisaks tervitas nõukogu oma 25.–25.
mail 2010 peetud istungil edusamme, mida ühise kavandamise kõrgetasemeline töörühm 4. mail 2010
toimunud kohtumisel ühise kavandamise algatuste määratlemisel ja uute teemade kinnitamisel tegi.

– Euroopa teadustegevust ja innovatsiooni toetavate programmide lihtsustamine

Nõukogu võttis komisjoni teatise „Teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamine” põhjal
26. mail 2010(12) vastu järeldused, milles käsitleti lihtsustatud ning tõhusamaid Euroopa arendustegevust
ja innovatsiooni toetavaid programme – seejuures tõusis taas päevakorda vajadus kõigi teadus- ja
arendustegevust ning innovatsiooni puudutavate poliitikate ja programmide ülesehituse, rakendamise ning
aruandluse lihtsustamise ning sidustamise vajadus. Nõukogu määratles kõnealuste programmide ülesehituse
ning rakendamise põhimõtted. Need on: lihtsus, järjepidevus, stabiilsus ja õiguskindlus, usaldusel põhinev
lähenemine, tulemustele orienteeritud rahastamine, tavapäraste raamatupidamisvõtete üldine kasutamine,
koostalitlusvõime ja paindlikkus.

Lisaks nõustus nõukogu komisjoni tulevaste ettepanekute üldise suunitlusega, milleks on keerukuse ja
auditeerimissageduse vähendamine, kvaliteedi, juurdepääsetavuse läbipaistvuse ja menetluskorra täiustamine
ning programmide ja vahendite koostalitlusvõime.

(4) 17159/09
(5) 10255/10
(6) 10266/10
(7) 10246/10
(8) 16775/08
(9) 9585/10
(10) 9387/10
(11) 9388/10
(12) 10268/10
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Nõukogu jätkab selle küsimuse arutamist.

*
*     *

Küsimus nr 14, mille esitas Laima Liucija Andrikienė (H-0290/10)

Teema: ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide Madridis toimunud tippkohtumise tulemused

Eesistujariik Hispaania korraldas Madridis 18. mail 2010 ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide
kõrgetasemelise tippkohtumise. Kas eesistujariik võiks lühidalt iseloomustada tippkohtumise peamisi
tulemusi? Millist mõju avaldab kõnealune tippkohtumine ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide
edaspidistele suhetele? Millised algatused annab eesistujariik Hispaania edasi tulevasele eesistujariigile Belgiale,
mis vajavad jätkuvat toetust ning poliitilist eritähelepanu?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Madridis toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide 6. tippkohtumise tulemus oli väga
positiivne. Tippkohtumisel tervitati ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide strateegilise partnerluse
saavutamiseks tehtavaid pingutusi ning lubati partnerlust veelgi tugevdada, pidades silmas eesmärke, nagu
poliitilise dialoogi ja piirkondliku integratsiooni süvendamine, sotsiaalse kaasatuse ning ühtekuuluvuse
edendamine ja kahepoolsete suhete tihendamine individuaalsete riikidega.

Riikide juhid väljendasid oma rahulolu Colombia ning Peruuga mitme osapoolega kaubanduskokkuleppe
sõlmimise ning Kesk-Ameerika riikide assotsieerimislepingu läbirääkimiste eduka lõpetamise üle. ELi ning
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide 6. tippkohtumisel tehti teatavaks ka assotsieerimislepingu
läbirääkimiste jätkumine Mercosuri riikidega pärast kuueaastast pausi.

Tippkohtumisel loodi ka ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide fond, millega loodetakse parandada
nähtavust ning tugevdada biregionaalset partnerlust ning algatada arutelu ühisstrateegiate ja -tegevuste
teemal, ning käivitati Ladina-Ameerika investeerimisrahastu, mille põhieesmärgiks on aidata kaasa täiendavate
rahastusvahendite mobiliseerimisele, et toetada Ladina-Ameerika valdkondi, nagu transport,
telekommunikatsioon, energia ning keskkond.

Riikide juhid tervitasid ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse esimese tippkohtumise raames ühise
rakenduskava vastuvõtmist, mille eesmärgiks oli toetada partnerluse rakendamist, ning ELi ja Tšiili arengu-
ja innovaatika assotsiatsiooni rajamist, millega loodetakse ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu potentsiaali
täielikult rakendada.

Lõpetuseks tervitati tippkohtumisel mitmete dokumentide vastuvõtmist, nt ühisavaldust ja tegevuskava
aastateks 2010–2012, milles tehti ettepanek parandada dialooge ning uusi algatusi prioriteetsetes
valdkondades eesmärgiga tippkohtumiste vahelisel ajal ka konkreetseid tulemusi saavutada.

ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide 6. tippkohtumise tulemus aitab kaasa ELi ning
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide suhete tugevdamisele ja süvendamisele tulevikus. ELi ning
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riike hõlmava kavavõrgustiku tugevdamise, iga riigi eripärasid arvestavate
kahepoolsete suhete kujundamise ning uute valdkondade koostöö arendamise seisukohast on kõrgetasemelise
poliitilise dialoogi jätkamine väga oluline.

Lühemas ja keskpikas perspektiivis keskendutakse peamiselt ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide
tippkohtumise avaldusele ning tegevuskavale aastateks 2010–2012. Kindlasti soovime jõuda lõplikule
otsusele ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide fondi peakorteri asukoha ning fondi tegeliku
loomise osas ja edendada läbirääkimisi Mercosuri riikidega sõlmitava assotsieerimislepingu teemal.

Lisaks uurib EL kõiki võimalusi, mille vahendusel Ecuadoriga mitme osapoolega kaubanduskokkuleppe
läbirääkimisi jätkata ning kuidas Brasiilia ning Mehhikoga sõlmitud strateegilist partnerlust veelgi edasi
arendada, eriti just vastavate riikide tegevus-/rakenduskavade rakendamise abil. Lisaks pingutab nõukogu
ka Kesk-Ameerika riikide assotsieerimislepingu ning Colombia ning Peruuga mitme osapoolega
kaubanduskokkuleppe allkirjastamise, ratifitseerimise ning jõustumise nimel. Peruu ja Colombiaga sõlmitud
vastastikuse mõistmise memorandumi rakendusprotsessi algatamise tulemuseks on sügavam poliitiline
dialoog ning tihedam koostöö. Muu hulgas loodi ELi ja Tšiili arengu- ja innovaatika assotsiatsioon ning muid
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tähtsaid algatusi. ELi eesmärgiks on leida viise, kuidas Kesk-Ameerikaga piirkondliku julgeoleku osas dialoogi
ning koostööd parandada ja kaaluda vastavate raamistike arendamise võimalusi, mille vahendusel kõnealuse
piirkonna uute riikidega kahepoolseid suhteid sisse seada.

*
*     *

Küsimus nr 15, mille esitas Bendt Bendtsen (H-0294/10)

Teema: ELi kaubandussuhted Brasiiliaga

Brasiilia on ELi jaoks praegu suur potentsiaalne turg, mida aga endiselt kaitsevad mitmed tõkked. 17. mail
2010. aastal toimus Madridis Euroopa Ülemkogu eesistuja, eesistujariigi Hispaania ja Mercosuri riikide
tippkohtumine, mille eesmärk oli alustada uuesti läbirääkimisi assotsieerimislepingu üle.

Milliseid ootusi esitab nõukogu kaubandussuhetele Brasiiliaga? Kuivõrd on tingimused ELi ning Brasiilia ja
Mercosuri riikide vahelise vabakaubanduspiirkonna loomiseks paranenud sellest ajast alates, kui läbirääkimised
2004. aastal liiva jooksid?

Kuivõrd mõjutavad Lõuna-Koreaga vabakaubanduslepingu üle peetud edukad läbirääkimised ja Doha
läbirääkimiste jätkuv ummikseis ELi kaubandusstrateegiat ja püüdu sõlmida mitmepoolsete
vabakaubanduslepingute asemel mitmeid üksikuid vabakaubanduslepinguid?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nagu austatud parlamendiliige oma küsimuses õigesti mainib, on Brasiilia tõepoolest ELi jaoks suur
potentsiaalne turg. Viimaste andmete kohaselt on Brasiilia suuruselt kümnes ELi kaubanduspartner ning EL
on Brasiilia suurim kaubanduspartner, omades ülemaailmses kaubanduses 22,5% turuosa. Kaupade osas on
ELil Brasiilia suhtes kaubanduspuudujääke, kuid teenuste osas on olukord vastupidine. Lisaks on EL Brasiilia
suurim välisinvestor. ELi ja Brasiilia kaubandussuhteid käsitletakse eriti Mercosuri riikide biregionaalse
assotsieerimislepingu läbirääkimiste raames.

ELi ja Mercosuri riikide läbirääkimised on veninud enam kui kuus aastat. Tehnilisel tasandil jätkus mitteametlik
kontakt aga 2009. aastal. Võttes arvesse selle mitteametliku poliitilise dialoogi tulemusi, eriti hiljutisi
2010. aasta kohtumisi 18.–19. märtsil Buenos Aireses ja 26.–27. aprillil Brüsselis, otsustas komisjon 4. mail
Mercosuri riikidega läbirääkimisi jätkata. Madridis toimunud 6. ELi ning Ladina-Ameerika riikide
tippkohtumisel tuletasid liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid hiljuti jätkunud läbirääkimiste tähtsust
uuesti meelde.

Nõukogu jälgib läbirääkimistel arengut hoolikalt, et tagada läbirääkimisjuhistes sätestatud tingimuste
järgimine. ELi ning Mercosuri riikide edukad läbirääkimised peavad olema ambitsioonikad ning käsitlema
läbirääkimiste kõiki aspekte, eriti põhivaldkondi, nagu tööstuskaubad, teenused ja põllumajandus ning
intellektuaalomandi õiguste kaitse ja riigihanked.

ELi kahepoolseid ning mitmepoolseid vabakaubanduslepinguid puudutava kaubandusstrateegia osas tuleb
ära mainida üldtuntud asjaolu, et laiemas plaanis tunneb EL suurt huvi mitmepoolsuse ning kitsamas plaanis
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Doha arenguvooru läbirääkimiste vastu. Kahepoolsed
kaubanduslepingud tuleks sõlmida WTO ning mitmepoolseid läbirääkimisi täiendava platvormina. Selles
kontekstis rõhutas nõukogu oma teatise „Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas” järeldustes, et

EL peaks eesmärgiks võtma WTOga ühilduvad uue põlvkonna vabakaubanduslepingud, mis ulatuksid
praegustest lepingutest kaugemale ning aitaksid aluse panna tulevikus eesootavatele mitmepoolsetele
läbirääkimistele. Kokkulepped, mis peaksid moodustama osa ELi ning iga selle partneri suhete sidusast
raamistikust, peaksid sisaldama ambitsioonikaid teenuste ja investeeringute liberaliseerimiskavasid ning neis
tuleb panna erilist rõhku mittetariifsetele piirangute kaotamisele ja regulatoorsetele küsimustele.

*
*     *
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Küsimus nr 16, mille esitas Mairead McGuinness (H-0297/10)

Teema: ELi valmisolek suureks naftareostuseks

Kas nõukogu võib parlamendile kinnitada, et ELil on olemas kriisireguleerimisplaan, mis käsitleb liidu vetes
toimunud suurt naftareostust? Kas nõukogu võib öelda, kes vastutaks reostuse tõkestamise ja
koristusoperatsiooni eest ning kuidas seda rahastataks? Arvestades Mehhiko lahes toimunud USA
naftareostust, milliseid meetmeid võtab nõukogu seoses Euroopa avamere naftatööstusega?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Nõukogu on teadlik, et 20. aprillil Mehhiko lahe puurplatvormil toimunud traagiline õnnetus, mille
tagajärg on laiaulatuslik õlireostus, on suurendanud mitte ainult USA, vaid ka kogu Euroopa tõsist muret
avamerel toimuvate nafta- ja gaasiga seotud tegevustega kaasnevate ohtude osas.

ELil on spetsiaalsed organid ja mehhanismid, mida saab võimalike õnnetuste korral kiiresti rakendada. Kuna
ELil on naftakoristuslaevastikuga kõiki liikmesriike hõlmav leping, on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti
käsutuses vahendid, millega merereostuse korral liikmesriikide koristuspotentsiaali täiendada. ELi
kodanikukaitse mehhanism pakub liikmesriikidele tuge erakorraliste olukordade puhul ning hõlbustab
reageerimise kooskõlastamist.

Nõukogu arutas ELi valmisoleku küsimust oma 31. mail 2010 toimunud istungil. Nõukogu andmetel
käivitasid komisjoni talitlused Mehhiko lahe olukorra tõsiduse selginedes kõnealuse olukorra puhul
kohalduvate ELi õigusaktide läbivaatamise, et analoogse õnnetuse korral tagada nende pädevus ohu
minimaliseerimisel. Võttes arvesse, et liikmesriigid vastutavad enamiku kohalduvate tööohutust ja terviskaitset
käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise eest, korraldatakse läbivaatamine koostöös riiklike reguleerivate
organitega.

Ohutuse tagamiseks on lisaks reguleerivate organite valvsusele ülimalt tähtsad ka tööstuse töövõtted ning
suhtumine. Poliitikud ning ettevõtjad peavad Euroopa Liidu maksimaalse keskkonnaohutuse tagamiseks
koostööd tegema. Selles kontekstis anti nõukogule teada, et komisjon kavatseb algatada spetsiaalsed arutelud
tööstuse ja osapoolte esindajatega ning et 11. mail toimunud esimesel sellealasel kohtumisel paluti tööstuse
esindajatel teha kõik neist olenev sarnase õnnetuse vältimiseks ELi ranniku lähedal. Teine kohtumine peaks
aset leidma juulis.

*
*     *

Küsimus nr 17, mille esitas Gilles Pargneaux (H-0298/10)

Teema: Abi dimetüülfumaraadi ohvritele

Conforama sisustuskaupluste kett müüs Prantsusmaal Hiina ettevõtte Linkwise valmistatud diivaneid ja
tugitoole, mis sisaldasid dimetüülfumaraati. Nende allergiat tekitavate tugitoolide ja diivanite tõttu sai
teadaolevalt kannatada 128 inimest. Vaatamata mööbliesemete kõrvaldamisele esineb kannatanutel jätkuvalt
erinevaid terviseprobleeme, nagu püsivad seljavalud, hingamisteede probleemid, nahareaktsioonid ja pidev
väsimustunne.

Kas nõukogu täpsustaks, milliseid õiguskaitsevahendeid kannatanud kasutada võiksid? Kas see, kui mõni
ELi organ teeks kindlaks seose dimetüülfumaraadi ja eespool nimetatud haigusseisundite vahel, aitaks
kannatanutel saada moraalset ja rahalist toetust?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud suuliselt nõukogu
infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2010. aasta juuni osaistungjärgul Strasbourgis.

(EN) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivis 2001/95/EÜ üldise
tooteohutuse kohta(13) on sellisel juhul ette nähtud mittekasutatavaid tooteid hõlmava kiire

(13) EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4–17

93Euroopa Parlamendi aruteludET17-06-2010



teabevahetussüsteemi (RAPEX) rakendamine, teavitati komisjoni ja kõiki liikmesriike Prantsusmaa turult
2008. aasta detsembris eemaldatud kõnealustest toodetest.

Kannatanute käsutuses olevate õiguskaitsevahendite osas täpsustab eeltoodud üldise tooteohutuse direktiivi
artikkel 17, et siinkohal kohaldub nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide
tootevastutust käsitlevate õigus ja haldusnormide ühtlustamise kohta(14). Direktiivis esitatakse tingimused,
mille alusel saavad kannatanud taotleda õiguskaitsevahendeid ja tuge. Direktiivi artikli 4 kohaselt peab
kahjukannataja tõestama kahju, puuduse ning põhjusliku seose puuduse ja kahju vahel.

Seetõttu ei ole nõukogul võimalik ilma direktiivi muutmata austatud parlamendiliikme esitatud elementide
ning dimetüülfumaraadi kasutamise vahel seost luua.

Direktiivi 85/374/EMÜ artikli 21 kohaselt peab komisjon iga viie aasta möödudes esitama kõnealuse direktiivi
rakendamise kohta nõukogule aruande ning tegema vajaduse korral asjakohased muudatusettepanekud.
Nõukogu ei ole sellist ettepanekut veel saanud.

*
*     *

KÜSIMUSED KOMISJONILE

Küsimus nr 29, mille esitas Georgios Papastamkos (H-0245/10)

Teema: Elektroonilise kaubanduse toetamine

Elektrooniline kaubandus toimub ettevõtjate või tarbijate või ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute kujul.
Äritehingute sõlmimine internetiplatvormide kaudu on oluliselt muutnud toodete ja teenuste ostmise viisi,
andes eriti VKEdele uusi võimalusi uute piiriüleste klientideni jõudmiseks. Siiski takerdub internetimajandus
jätkuvalt tõsiste probleemide ja ka tarbijate umbusu taha. Kas komisjon kavatseb teha internetikaubanduse
toetamiseks uusi õigusloomealgatusi, arvestades sellega, et tehnoloogia ja majanduse vallas vajatakse pidevalt
õigusaktide ümbersõnastamist ja õigusnormide killustatus tekitab segadust ning ebakindlust?

Vastus

(EN) Komisjon jagab seisukohta, et digitaalühiskond peab digitaalse infrastruktuuri ja e-kaubanduse teenuste
järelevalve osas pidevalt pingutama, kuna tulevikus aitavad need majanduskasvule tugevalt kaasa. ELi
digitaalsed turud on endiselt mitmete tõketega eraldatud, raskendades sel moel juurdepääsu üleeuroopalistele
internetiteenustele ja digitaalsele sisule. Kiire tegutsemise vajadust tõstetakse esile ka Mario Monti raportis
„Ühtse turu uus strateegia”, sest nii saame eemaldada kitsaskohad ning tõsta inimeste usku digitaalmajandusse,
võimaldades kodanikel internetipõhiseid äriteenuseid piiriüleselt nautida. Komisjoni ettepanek tarbijaõiguste
direktiivi(15) kohta moodustab osa õigusloomega seotud vastustest, kuna selles soovitatakse lihtsustada ja
tugevdada olemasolevaid õigusakte tarbijalepingute valdkonnas, võttes seejuures aluseks tarbijalepingu
põhiliste siseturu aspektide täielikult ühtlustatud paketi. Ent isegi siis, kui see sellisel kujul vastu võetakse, ei
kaotata sellega riigisisestes lepinguõigustes leiduvaid erinevusi.

Komisjon võttis hiljuti vastu Euroopa digitaalse tegevuskava, mis on Euroopa 2020. aasta strateegia esimene
juhtalgatus. Digitaalses tegevuskavas tuuakse välja seitse peamist tegevusvaldkonda. Ühtsele digitaalsele
turule keskendumine esindab selle strateegia ühte alustala, üritades tuua digitaalajastu hüved kõigi ELi
kodanikeni.

Mõningaid näiteid konkreetsetest tegudest:

komisjon võtab hiljemalt 2010. aasta lõpuks vastu teatise e-kaubanduse kohta, kus hinnatakse nii
e-kaubanduse direktiivi mõju kui ka e-kaubanduse arengu teele jäävaid takistusi. Enne suve algust plaanitakse
esitada ka elektroonilist kaubandust käsitlev jaeturu järelevalve raport, kus rõhutatakse Euroopa e-kaubanduse
aeglast arengut, kuna selle osakaal moodustab liikmesriikide jaemüügist endiselt vähem kui 4%. Takistuste
hulgas pööratakse erilist tähelepanu piiriüleste postiteenuste probleemidele. Seda aspekti käsitletakse siseturu
ja teenuste peadirektoraadi (DG MARKT) tellitud uuringus, mille raames:

(14) EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29
(15) KOM (2008) 614 lõplik
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tehakse ettepanek lihtsustada autoriõigusega seotud lubade hankimist, autoriõiguste haldamist ja piiriülest
litsentsimist;

kindlustatakse ühtse euromaksete piirkonna loomise lõpuleviimine, sätestades selleks migratsiooni kindla
kuupäeva;

teha ettepanek e-allkirja direktiivi läbivaatamise kohta 2011. aastaks;

uurida võrgupõhiste heastamisvahenditega seotud algatusi, sh kogu ELi hõlmava võrgupõhiste vaidluste
lahendamise süsteemi kohta.

Need tegevused on muu hulgas osa komisjoni laiaulatuslikust ning tõenäoliselt sügisel vastuvõetavast
algatusest, millega üritatakse ühtset turgu taaskäivitada. See töö hõlmab mitmeid volinikke, kes teevad tihedat
koostööd Euroopa Parlamendiga, teisi ELi institutsioone ja asjaosalisi, kelle ühiste pingutuste najal digitaalne
siseturg loodetavasti ka reaalsuseks saab.

*
*     *

Küsimus nr 30, mille esitas Marian Harkin (H-0251/10)

Teema: Patsiendi ohutus

Komisjon käivitas hiljuti turujärelevalve tõhustamise eesmärgil üleeuroopalise meditsiiniseadmete
andmepanga. Alates 2011. aasta maist on liikmesriigid kohustatud seda internetiportaali teabevahetuseks
kasutama. Nimetatud andmepanga üldeesmärk on patsiendi ohutuse tagamine, võimaldades siseriiklikele
asutustele üle kogu ELi kiiret juurdepääsu olulistele andmetele. Kas komisjon kaaluks nimetatud algatusele
tuginedes sellise andmebaasi käivitamist, mille abil liikmesriikide reguleerivad asutused saaksid omavahel
jagada teavet tervishoiutöötajate kohta, kes asuvad tööle teise liikmesriiki?

Direktiivis 2005/36/EÜ(16) sätestatakse kutsetöötajate, kaasa arvatud tervishoiutöötajate vaba liikumine
liikmesriikide vahel. Kas komisjon on nõus, et patsiendi ohutuse tagamiseks oleks vaja luua süsteem teise
liikmesriiki tööle asuvate tervishoiutöötajate ametialase pädevuse ja vastutuse kontrollimiseks? Selline algatus
teeks võimalikuks liikmesriikide hõlpsa juurdepääsu olulisele teabele (näiteks registrisse kantud kutsetöötajate
nimekirjadele, andmetele sobivuse kohta kutsealal töötamiseks, pädevust tõendavatele dokumentidele, ka
andmetele distsiplinaarmenetluste või distsiplinaarmeetmete kohta), mis aitaks veelgi tõhusamalt tagada
patsiendi ohutuse kogu ELis.

Küsimus nr 31, mille esitas Richard Howitt (H-0279/10)

Teema: Teise riiki tööle asuvate arstide piisava ametialase pädevuse ja keeleoskuse kindlaks tegemine

Millised nõupidamised on komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadil olnud Briti
Meditsiiniühinguga seoses minu Cambridgeshire’ ringkonna valija traagilise surmaga, mille põhjustas ühe
Saksa päritolu asendusarsti tegevus, kelle tausta polnud kohalikul tasandil kontrollitud?

Kas komisjon võiks selgitada, et Euroopa Liidu õigus ei takista liikmesriikides sisserändajatest ELi kodanike
ametialase pädevuse, sealhulgas keeleoskuse kontrollimist?

Küsimus nr 32, mille esitas Constance Le Grip (H-0293/10)

Teema: Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine

Nagu Alain Lamassoure’i raportis „Kodanikud ja ühenduse õiguse kohaldamine”, mis esitati Prantsuse
ametiasutustele 27. juunil 2008, rõhutatakse ka professor Martio Monti 9. mail 2010 Euroopa Komisjoni
presidendile esitatud aruandes „Uus ühisturu strateegia” kutsekvalifikatsiooni parema tunnustamise olulisust
ning vajadust täiustada diplomite ja oskuste tunnustamise süsteemi, et hõlbustada inimeste vaba liikumist
Euroopa Liidu piirides. Eriti soovitab professor Monti laiendada kvalifikatsiooni automaatset tunnustamist
ning kehtestada oskuste ja kvalifikatsiooni liigitus, mis võimaldaks paremat vastavusseviimist.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis on kõnealuse teema käsitlemiseks moodustatud eksperdirühm. Milliseid
uusi meetmeid soovitaks komisjon võtta, et hõlbustada Euroopa Liidu kodanike, eelkõige üliõpilaste ja
spetsialistide liikumist ühisturu piires?

(16) ELT L 255, 30.9.2005, lk 22
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Ühine vastus

(FR) Constance Le Grip küsis, milliseid uusi meetmeid soovitaks komisjon võtta, et hõlbustada Euroopa Liidu
kodanike, eelkõige üliõpilaste ja spetsialistide liikumist ühisturu piires.

2010. aasta oktoobris esitab komisjon teatise siseturu taaskäivitamise kohta, milles keskendutakse eriti
spetsialistide liikumisele, mis on siseturu üks neljast alusest.

Selles kontekstis on komisjon alustanud 2005. aasta kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi(17)

hindamist. Pädevaid organeid oodatakse kuni 2010. aasta septembrini direktiivi rakendamise osas oma
kogemusi jagama. Komisjoni talitlused avaldavad seejärel direktiivi ülevõtmist ning esimesi saadud õppetunde
käsitleva raporti. 2010. aasta lõpul kavatseb komisjon käivitada laialdase konsulteerimisprotsessi, et kodanikelt
vastukaja koguda. Hindamisaruanne avaldatakse tõenäoliselt 2011. aastal. Selle aruande põhjal otsustab
komisjon, kas vastavat valdkonda on vaja reformida või mitte.

Lisaks eelnevale toetab komisjon jätkuvalt üliõpilaste liikumist läbi Euroopa programmide, nagu Erasmus
ja Erasmus Mundus. 2009. aasta juulis esitas komisjon rohelise raamatu pealkirjaga „Õppega seotud liikuvuse
edendamine noorte seas”, mis pani aluse laialdasele üldsusega konsulteerimisele. 2010. aasta märtsis kuulutas
komisjon Euroopa 2020. aasta strateegia raames välja uue juhtalgatuse nimega „Noorte liikuvus”. Algatuse
põhieesmärgiks on tugevdada Euroopa kõrgharidusasutuste tõhusust ning rahvusvahelist veetlust, edendada
üliõpilaste ja praktikantide liikuvust ning parandada noorte tööhõive olukorda. Sügisel kavatseb komisjon
esitada ka selleteemalise teatise.

Marian Harkini ja Richard Howitti esitatud küsimused käsitlevad diplomite automaatse tunnustamise ulatust
ning vastuvõtva liikmesriigi õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud kutsekvalifikatsioonide tunnustamise
direktiivis.

Direktiivi eesmärgiks on võimaldada teatud tervishoiutöötajate (nt arstide) diplomite automaatne
tunnustamine. Selle kokkuleppe kohaselt võimaldab vastuvõttev liikmesriik arstidel päritoluliikmesriigis
saadud väljaõppe alusel kutsealaselt tegutseda.

Automaatne tunnustussüsteem ei luba aga isikul, kellel ei ole lubatud oma asukohamaal enam kutsealaselt
tegutseda, kutsealaselt ka mõnes muus liikmesriigis tegutseda. Olemasolev õigustik pakub juba praegu
vastuvõtvale liikmesriigile ettevaatusabinõusid, et kõnealust olukorda vältida. Selles võidakse näiteks paluda
arstidel esitada tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta või tõend selle kohta, et vastaval isikul ei ole
päritoluliikmesriigis keelatud kutsealast tööd teha.

Meditsiiniseadmete andmepank EUDAMED võiks olla võimalik mudel süsteemile, millega sellisele teabele
juurdepääsetavust tõhustada ja täiustada. Teine võimalus on loota siseturu infosüsteemile (IMI), mida selles
valdkonnas juba laialdaselt kasutatakse. Süsteemi kasutamine võib tulevikus kohustuslikuks muutuda, sest
liikmesriikide teabevahetusele esitatavaid nõudeid karmistades anname nende käsutusse väärtusliku
hoiatusmehhanismi. Hoiatusmehhanism on teenuste direktiivi(18) all juba olemas.

Marian Harkin tegi lisaks ettepaneku, mille kohaselt tuleks kaaluda ka ulatust, mille piires vastuvõttev
liikmesriik arsti ametialast pädevust kontrollib. Ühe võimalusena võime vaadelda arsti kvalifitseerumisjärgse
kutseõppe ulatust, mis võiks kutsekvalifikatsioonide tunnustamisel tähtsamat rolli mängida.

Komisjon kavatseb neid eri võimalusi eelmainitud kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi
läbivaatamisprotsessi raames kindlasti arutada.

Vastuseks Richard Howitti esitatud küsimusele tuletame meelde, et kutsekvalifikatsioonide direktiivis ei
keelata arsti keeleoskuste proovilepanekut. Kohe pärast seda, kui vastuvõttev liikmesriik on tunnustanud
isiku tõendit eriarsti nimetuse kasutamise õiguse kohta, võib sellist keeletesti iga juhtumit eraldi vaadeldes
ka rakendada, pidades seejuures silmas, et keeleteadmistele esitatud nõuded peaksid olema vastavuses arsti
tegevustega.

(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise
kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 255, 30.9.2005

(18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, ELT L
376, 27.12.2006
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*
*     *

Küsimus nr 33, mille esitas Vilija Blinkevičiūtė (H-0261/10)

Teema: Euroopa finantsjärelevalveasutuste loomine

Komisjonil on kavas luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, kuhu kuuluvad liikmesriikide
järelevalveasutused ja pangandust, väärtpaberiturgu ning kindlustust ja tööandjapensionide valdkonda
hõlmavad kolm uut Euroopa järelevalveasutust.

Väga oluline on parandada teabele juurdepääsu ja teabe võrreldavust võrdlusandmete süsteemi loomise abil,
mille eesmärk on teha andmed rahvusvahelise avaliku infrastruktuuri kaudu kättesaadavaks
poliitikakujundajatele, järelevalveasutustele, finantsturgudele ja üldsusele.

Kuidas kavatseb komisjon kindlustada, et nende asutuste antav teave on arusaadav ja üldsusele lihtsalt
kättesaadav? Kuidas kavatseb komisjon suurendada usaldust ühtse turu vastu neis, kes plaanivad investeerida
pensionifondidesse?

Vastus

(EN) Pangandust, väärtpaberiturgu ning kindlustust ja tööandjapensionide valdkonda hõlmava kolme uue
Euroopa järelevalveasutuse loomise ettepanekud moodustavad ELi finantsstabiilsuse ja tulevaste finantskriiside
ennetamise raamistiku põhielemendi. Neil saab olema tähtis roll muu hulgas ka tehniliste standardite
arendamisel, ühenduse õiguse järjepideva kohaldamise edendamisel, riiklike järelevalveasutuste erimeelsuste
lahendamisel ning finantsturgude hädaolukordadega tegelemisel. Euroopa järelevalveasutuste loomise
kavandatav kuupäev on 1. jaanuar 2011.

Euroopa järelevalveasutused on seaduslikul tasandil ELi reguleerimisametid ning alluvad lisaks kohalduvatele
valdkondlikele finantsõigusaktidele ka teabe avatuse, ametisaladuste ning andmekaitse eeskirjadele, mida
peavad järgima ka teised ELi ametid. Nagu eraettevõtete konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu omavate
avalike järelevalveasutuste puhul kombeks, tuleb seatud eesmärkide vahel tasakaal leida. Komisjoni ettepaneku
kohaselt saavad Euroopa järelevalveasutused juurdepääsu riiklike finantsjärelevalveasutuste esitatud
individuaalsete finantsasutuste konfidentsiaalsele teabele ning neil on võimalik kõnealust teavet jagada vaid
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi kuuluvate järelevalveasutustega. Komisjoni arvates on see
vajalik järelevalveasutuste ning jälgitavate üksuste vahelise usalduse säilitamiseks ning äriliselt olulise teabe
avaldamise vältimiseks, kuna see kahjustaks konkurentsi. Summaarne teave on aga avalikult juurdepääsetav
ka poliitikakujundajatele ning üldsusele. Euroopa järelevalveasutustele kohaldub määrus 1049/2001
dokumentidele juurdepääsu kohta.

Pensionifondide osas võttis komisjon aluseks tööandjapensioni kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet
käsitleva direktiivi 2003/41/EÜ ning tegi ettepaneku rakendada nn muudatuste kogu I direktiivi (milles
muudeti valdkondlikke finantsõigusakte, et need vastaksid uuele järelevalveraamistikule) konkreetseid
meetmeid, lootes sel moel suurendada liikmesriikide tööandjapensioni skeemide läbipaistvust usaldusväärsete
kohalduvate riiklike õigusaktide valdkonnas, mis ei kuulu riigisiseste sotsiaal- ja tööseaduste alla. Liikmesriigid
peavad asjaomast teavet regulaarselt uuendama ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Asutus teeb selle oma veebisaidil kättesaadavaks. See võimaldab näiteks potentsiaalsetel sponsorettevõtjatel
enne mõnele tööandjapensioni kogumisasutusele maksete tegemist asjaomase teabe üle vaadata. Lisaks
pingutavad komisjoni mitmed talitlused, EKP ning teised selle nimel, et luua pensionivaldkonna võrreldava
statistika ühtlustatud andmepank.

Komisjon valmistab ühtlasi ette ka rohelist raamatut pensionide kohta. Konsulteerimise raames üritab
komisjon käivitada tõsise arutelu, mille käigus püütakse välja selgitada, kas pensionifonde käsitlev siseturu
määrus vajab läbivaatamist, et ELi kodanikele pärast pensionile jäämist kindel ning piisav sissetulek tagada.

*
*     *

Küsimus nr 34, mille esitas Gay Mitchell (H-0269/10)

Teema: Patendireform

Euroopa patendisüsteemi on vaja kiiresti reformida, et Euroopa Liit saaks täita Lissaboni tegevuskava. Tõhus
ja ühtne patendisüsteem julgustab teadustöö tegijaid, ettevõtjaid ja äriühinguid uuendusi tegema. See edendab
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omakorda töökohtade loomist ja tugevat kaasaegset majandust ning tagab selle, et Euroopa on maailmas
21. sajandil loomingulisuse ja kaubanduse valdkonnas juhtival kohal.

Kas komisjon võiks üldjoontes kirjeldada, kuidas ta kavatseb ellu viia patendireformi, millised on takistused
ja kuidas ta kavatseb need ületada?

Vastus

(EN) Komisjon jagab austatud parlamendiliikme seisukohta, et ELi uuendustegevuse, majanduskasvu,
töökohtade loomise ning konkurentsivõime parandamiseks tuleb patendireformi paketi lõpliku vastuvõtu
küsimus kiiresti lahendada. Nagu Mario Monti aruandes ühtse turu taaskäivitamise kohta (mai 2010) välja
toodi, on ELi patent justkui katsepolügoon, kus ühtse turu taaskäivitamise soovi hinnata. Ettevõtjad ja
uuendajad vajavad kogu Euroopat hõlmavat ühtset patendisüsteemi – ja ühtset patendikohtusüsteemi –, mis
oleks kasutajatele atraktiivne ning tulus.

Komisjon toetab nõukogu järeldusi Euroopa tõhustatud patendisüsteemi osas, mis võeti vastu 4. detsembril
2009. Need järeldused peaksid moodustama osa Euroopa tõhustatud patendisüsteemi meetmete paketi
üldisest lõppkokkuleppest, ühendades endas Euroopa ja ELi patendikohtu (EEUPC) loomise, ELi patendi (sh
tõlkimiskorraldust käsitleva eraldi määruse), Euroopa Patendiameti ning liikmesriikide tööstusomandi
õiguskaitse keskametite tõhustatud partnerluse ja vajalikud Euroopa patendikonventsiooni muudatused.

Selle saavutamiseks töötab komisjon nõukogu määrusega, millega sätestatakse ELi patendi tõlkekorraldus,
järgides seejuures Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 118 lõiget 2, mille osas konsulteeritakse kindlasti
ka parlamendiga.

4. detsembril 2009 võttis nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 118 lõike 1 kohaselt vastu ka
ELi patendi määruse eelnõu üldise lähenemisviisi. Lisaks parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioonile
eeldatakse, et nõukogu jätkab määruse eelnõuga töötamist, enne kui see parlamendile teiseks lugemiseks
esitatakse.

Nagu austatud parlamendiliige teab, ei ole Euroopa Kohus veel avaldanud oma arvamust küsimuses, kas
Euroopa ja ELi patendikohtu loomiseks kavandav leping ühildub Euroopa Liidu toimimise lepinguga
(arvamus 1/09).

Patendireformi faili peamiseks komistuskiviks on jätkuvalt tõlkekorralduse probleem, millele komisjon
kavatseb kindlasti koos asjaomaste pooltega lahenduse leida.

*
*     *

Küsimus nr 35, mille esitas Bendt Bendtsen (H-0295/10)

Teema: Läbirääkimised Hiina ühinemise üle WTO riigihankelepinguga

Hiina kodumaiste uuenduslike toodete heakskiitmise riiklik programm on näide sellest, kuidas Hiina püüab
sihilikult kaitsta kodumaiseid ettevõtteid. Seda programmi ei oleks olnud aga võimalik ellu viia, kui Hiina
(nagu mitu muud riiki) oleks ühinenud WTO riigihankelepinguga, milleks ta end selgesõnaliselt kohustas.

Milline on seis läbirääkimiste osas Hiina ühinemise üle WTO riigihankelepinguga ja millist strateegiat järgib
EL kõnealustel läbirääkimistel? Hiina ühinemine kõnealuse lepinguga peaks Euroopa jaoks olema selge
prioriteet.

Milliseid tulemusi andis komisjoni presidendi Barroso, volinik De Guchti, Catherine Ashtoni jt hiljuti tehtud
Hiina visiit turulepääsu ja WTO riigihankelepingu üle peetavate läbirääkimiste osas?

Milline on komisjoni seisukoht Jörg Wuttkesi 7. aprillil ajalehes Financial Times tehtud avalduse osas, mille
kohaselt kaaluvat mitte Hiina päritolu ettevõtted maalt lahkuda – mitte konkurentsi tõttu, vaid seetõttu, et
ettevõtluskeskkond olevat nähtavasti kujundatud selliselt, et nad satuksid võimalikult halba olukorda?

Vastus

(EN) 2009. aastal saatsid Hiina võimud välja ringkirja, milles teatati uuenduslike sektorite süsteemi loomise
meetmetest, mille kohaselt toimub juurdepääs avalikele hangetele eelkvalifitseerimissüsteemi (akrediteeringu)
alusel. Sellest ajast saati on komisjon kõnealust küsimust tõstatanud Hiina valitsusega toimunud kahepoolsetel
kohtumistel paljudel kordadel ning kõigil tasanditel, et nende meetmete üle muret väljendada ning kutsuda
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Hiina valitsust üles selgitusi andma. Lisaks saatis komisjon Hiina valitsusele enne meetmete avalikku arutelu
10. mail 2010 kõnealuseid meetmeid puudutavad kirjalikud kommentaarid. Lisaks komisjonile on samuti
toiminud ka mitmed rahvusvahelised partnerid ja paljud riigisisesed ning rahvusvahelised äriettevõtted. Selle
ajal jooksul on komisjon olnud ringkirja mõju hindamiseks tihedas kontaktis Hiinas ja ELis tegutsevate
Euroopa ettevõtete ning rahvusvaheliste partneritega. Jätkuvad kontaktid Hiina võimudega viitavad sellele,
et Hiina valitsus uurib hetkel ettevõtete ning rahvusvahelise üldsuse reaktsiooni meetmete eelnõule ning
kaalub potentsiaalseid jätkamisviise.

Hiina valitsusega toimunud mitmete arutelude ajal on komisjoni – ja selle paljude rahvusvaheliste partnerite
– seisukohaks olnud see, et Hiina võimud ei ole kavatsetavate uute meetmete kõigile aspektidele rahuldavaid
selgitusi andnud ja et paljud tähtsad küsimused on jäänud vastuseta. Seetõttu on komisjon kõnealust küsimust
Hiina võimudega jätkuvalt kõigil tasanditel käsitlenud, et olukorda selgitada ja tagada Euroopa ettevõtete
huvide kaitstus Hiina hanketurul.

Joerg Wuttke, Euroopa Liidu kaubanduskoja president Hiinas (EUCCC), on tõstatanud mitmeid väga tähtsaid
küsimusi. Need moodustavad osa põhiküsimustest, mida komisjoni ja Hiina valitsuse aruteludel on käsitletud.
29. aprillil 2010 Pekingis toimunud kohtumisel arutleti Hiina ettevõtlusoludega seotud muresid otse Hiina
juhtidega. Kohtumisel osalesid komisjoni president, kaubanduse eest vastutav komisjoni liige, mitmed teised
komisjoni liikmed ning Hiinas tegutseva 32 Euroopa ettevõtte esindajad, sh EUCCC president Joerg Wuttke
– Hiinat esindasid peaminister Wen Jiabao, kaubandusminister Chen Deming ning mitmed ministrid ja
aseministrid. See oli võimalus rõhutada majandusreformi ja avatuse, turulepääsu, diskrimineerimiskeelu,
välisettevõtetele ning välisosalusega ettevõtetele ja kodumaistele ettevõtetele võrdsete tingimuste tagamise
vajalikkust ning teiste Hiina ettevõtlusoludega seotud küsimuste tähtsust. Kodumaiste uuenduslike toodete
osas rõhutas Hiina peaminister, et kõiki Hiinas seaduslikult registreeritud üksuseid, sh välisosalusega
ettevõtteid, koheldakse võrdsetel alustel.

Hiina ei ole WTO riigihankeid käsitleva lepingu (GPA) üks pool, kuigi sellealased läbirääkimised käivad.
Pärast riigihankeid käsitleva lepingu allkirjastamist peab Hiina järgima rahvusvahelisel tasandil vastu võetud
distsipliine, mida selliste probleemide korral kohaldatakse. Tundub, et Hiina üritab nüüd riigihankeid käsitleva
lepingu alastel läbirääkimistel uuendatud pakkumist teha. See on ELi ja teiste WTO partnerite tugeva ning
jätkuva surveavalduse tulemus riigihangete lepingu läbirääkimistel. Hiina valitsusele on sõnaselgelt rõhutatud,
et komisjoni arvates liiguvad kodumaiste uuenduslike toodete vähemalt meieni jõudnud versioonide meetmed
suunas, mis ei sobi partnerile, kes on väljendanud soovi WTO riigihankeid käsitleva lepinguga ühineda.
Tuleb tähele panna, et meie muret Hiina osas jagavad ka teised rahvusvahelised partnerid.

*
*     *

Küsimus nr 36, mille esitas Anni Podimata (H-0299/10)

Teema: Riiklike krediidiriski vahetustehingute turu roll

Eelarvepuudujäägi probleemide kerkimine Kreekas, Portugalis ja Hispaanias ning eurotsooni üldine fiskaalkriis
on osutanud olulistele puudujääkidele järelevalve tõhususe osas ja läbipaistvuse täielikule puudumisele
riiklike krediidiriski vahetustehingute turul. Turuosaliste ja rahvusvahelise meedia sõnul on riiklike krediidiriski
vahetustehingute roll muutunud – kui varem oli tegemist riski ülekandmise vahendiga, mis võimaldas
investoritel maandada oma riske riigivõlas, siis nüüd on sellest saanud spekulatiivsetest motiividest mõjutatud
vahend, mis põhjustab riskide edasikandumist ja mõjutab hinnadünaamikat, ilma et peegeldaks tingimata
riigi tegelikku fiskaalolukorda.

Arvestades komisjonilt oodatavaid ettepanekuid börsivälise turu reguleerimise kohta, kas on oodata ka
konkreetseid ettepanekuid krediidiriski vahetustehingute turu kohta ja kas on kavas kehtestada piiranguid
riiklikele krediidiriski vahetustehingutele, mis ei maanda juba võetud riske ja positsioone?

Võttes arvesse arutelu uue majandusjuhtimise üle ja uut finantsjärelevalvega seotud meetmepaketti, ning
arvestades, et turuosaliste ebakindlus riskide osas tähendab ka suurt süsteemse kahju ohtu, kas infopuudus
krediidiriski vahetustehingute osaliste positsiooni kohta aluseks oleval turul kahjustab eurotsooni finants-
ja eelarvesektori stabiilsust pikemas plaanis?

Vastus

La Commission s'est saisie très activement de la question des CDS.
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En premier lieu, les services de la Commission examinent dans le cadre d'une mission d'études interne, les
problématiques liées au marché des CDS souverains.

En outre, la Commission prépare une proposition législative sur la vente à découvert des titres financiers.
Une consultation publique sera lancée en juin 2010 afin d'assurer la possibilité pour toutes les parties
prenantes à donner leur avis sur ce sujet important.

La proposition législative sera présentée cet été et couvrira la question des CDS souverains, sur la base
notamment des conclusions de la mission d'étude. L'objectif est de renforcer la transparence, les règles
applicables et la coordination européenne en matière de vente à découvert.

Au-delà de la question des CDS, la Commission présentera également cet été 2010 une proposition législative
sur la régulation des marchés dérivés.

Enfin, les exigences en matière de transparence seront encore renforcées par la révision de la Directive sur
le Marché des Instruments Financiers (la MIF)(19) prévue au début de l'année prochaine.

*
*     *

Küsimus nr 37, mille esitas Bernd Posselt (H-0242/10)

Teema: Suitsetamine restoranides

Kas komisjon kavatseb kehtestada kogu ELis täieliku suitsetamiskeelu restoranides, mis läheks vastuollu
terve mõistuse ja subsidiaarsuse põhimõttega, või tunnistab ta läbirääkimiste teel raskelt saavutatud
kompromisse, nagu need praegu Saksamaa Liitvabariigi paljudes liidumaades ja Euroopa Liidu mõnedes
riikides toimivad?

Vastus

(EN) Komisjon kinnitab austatud parlamendiliikmele, et meil puudub igasugune kavatsus restoranides
suitsetamine keelata, kuna selline meede läheks vastuollu Euroopa Liidu ning liikmesriikide pädevuste
jagamise osas tervisekaitse valdkonnas.

Siiski kavatseb nõukogu vastuseks nõukogu soovitusele suitsuvaba keskkonna teemal(20) liikmesriikidega
tihedat koostööd teha. Esimene sellealane riikliku tasandi kohtumine määratud riigi teabekeskustega toimub
nende pingutuste toetamiseks 2010. aasta sügisel.

*
*     *

Küsimus nr 38, mille esitas Marc Tarabella (H-0243/10)

Teema: Avalike teenuste liberaliseerimise kahjulik mõju tarbijatele

Riikide reguleerivate asutuste, tarbijaorganisatsioonide ja ombudsmanide paljud uurimused on näidanud,
et gaasi- ja elektrituru, postiteenuste ning raudtee liberaliseerimine on tekitanud tõsiseid puudujääke nende
toimimises ja avaldanud negatiivset mõju tarbijatele, eeskätt hinnatõusu, hinnakujunduse vähese läbipaistvuse
ja teenuste kvaliteedi langemise tõttu ning see kõik on vastuolus liberaliseerimise eesmärgiga tuua tarbijatele
kasu.

Kas komisjon on arvamusel, et äärmiselt vajalik oleks korraldada kiiresti ulatuslik ja täiesti erapooletu uurimus,
et analüüsida avalike teenuste liberaliseerimise mõju tarbijatele ja võtta vajalikke meetmeid, et tarbijad
liberaliseerimisest ka tegelikult kasu saaksid?

Vastus

(EN) Komisjon teostab kogemustel põhineva poliitika osana regulaarset turujärelevalvet.

Komisjon avaldab iga-aastase võrdlusaruande, milles vaadatakse läbi energia siseturu töö. Aruannet täiendavad
energiareguleerijate ja tööstuse teostatud uuringud, milles analüüsitakse turu mitmeid aspekte, nagu

(19) Directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
(20) Nõukogu soovitus, 30. november 2009, suitsuvaba keskkonna kohta (ELT C 296, 5.12.2009, lk 4)
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varustamise kvaliteet. Lisaks saab igal aastal kokku kodanike energiafoorum, mille raames arutatakse energia
jaeturu tööd ning tarbijakaitset puudutavaid küsimusi.

Klientide olukorda siseturul aitab jälgida ka tarbijaturgude tulemustabel. 2010. aastast alates avaldatakse see
aruanne kaks korda aastas. Kevadversioonis uuritakse riigisiseseid tarbijakeskkondi ning siseturu integratsiooni
taset jaemüügi tasandil. Sügisversioonis keskendutakse paljude eri tarbijaturgude tõhususele.

Tulemustabeli andmete põhjal selgus 2009. aastal, et elekter on üks valdkondadest, mis ei paista klientide
ootustele vastavat. Hindu, kaebuseid, kommuteerimist ja rahulolu kajastavate andmete avaldamine vallandas
märkimisväärse ELi energia- ning tarbijaprobleemide arutelu. Selle tulemusena käivitati põhjalik uurimus.
Elektrituru uuringus analüüsitakse tarbija olukorda elektri jaeturgudel. Selles keskendutakse tarbijate
probleemidele ning jagatakse asjaomaseid probleemidega seotud muljeid, mis aitavad komisjonil ning
riigivõimudel poliitikaid luua. Uurimuses keskendutakse eelkõige sellele, kas ja mis ulatuses on tarbijatel
võimalik hästitoimivast turust valikuvabaduse, hinna ning kvaliteedi valdkonnas kasu saada. Selles soovitakse
kajastada tarbijate vaateid ning lisaks katsetada, kas tarbijad on võimelised tegema teavitatud, ratsionaalseid
ja oma õigusi arvestavaid valikuid, ning kui lihtne või raske on neil turul osaleda ja valikuid teha. Uuringu
tulemused avaldatakse 2010. aasta lõpus.

2010. aasta oktoobris analüüsitakse tulemustabelis 50 turgu, mis järjestatakse seejärel tarbijate vaatepunktist
lähtuva tõhususe alusel. Nende teenuste alla kuuluvad ka elekter, võrgugaas, raudteed ja postiteenused. Kõige
halvemini toimivate teenuste sektorites korraldatakse põhjalikud uuringud.

*
*     *

Küsimus nr 39, mille esitas Jim Higgins (H-0249/10)

Teema: Üleeuroopaline tarbijapoliitika transrasvade küsimuses

Arvestades, et transrasvhapete tarbimine inimtoiduks kujutab endast selget terviseriski ning et see on juba
ajendanud Taanit ja Šveitsi piirama transrashapete lubatud sisaldust toidus maksimaalselt kahe protsendini,
palume komisjonil selgitada, milliseid meetmeid ta kavatseb eelnimetatud rahvatervise ja toiduohutuse
küsimuses võtta.

Vastus

(EN) Transrasvhapete tarbimine on koos üldise rasvade omastamise ning küllastunud rasvhapete omastamisega
üks tuntud südame-veresoonkonna haiguste arengu riskifaktoreid.

Õigusliku konteksti alusel antakse komisjoni ettepanekuga tarbijatele toidualase teabe esitamise muutmise
kohta(21) tootjatele võimalus vabatahtlikult toodete transrasvhapete sisaldust näidata. Komisjon ei muutnud
transrasvhapete sisalduse teatamist kohustuslikuks, kuna tähtsaks peeti keskendumist toitainetele, mis on
rahvatervise seisukohast tähtsad kogu ELis.

Euroopa Toiduohutusameti(22) (EFSA) andmeil on transrasvhapete tarbimine viimastel aastatel
märkimisväärselt vähenenud. ESFA andmetel on transrasvhapete omastamine viimasel ajal mõnedes
liikmesriikides juba soovituslikule maksimaalsele omastustasemele (1–2% kogu omastatud energiast) või
selle lähedale jõudnud.

Komisjon julgustab toiduainete transrasvhapete sisalduse täiendavaks vähendamiseks isereguleerumise
rakendamist. ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu tegevusprogrammiga kaasnevate
kohustuste alla kuulub ka toodete koostise muutmise nõue, millega vähendatakse transrasvhapete sisaldust.
Eeldatavasti aitavad need kohustused kaasa Euroopas omastatavate transrasvhapete koguse täiendavale

(21) Komisjoni ettepanek muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust tarbijatele toidualase teabe esitamise kohta
(KOM (2008) 40 lõplik)

(22) EFSA: Toidu kaudu omastatavate rasvade, sh küllastunud rasvhapete, polüküllastumata rasvhapete, monoküllastumata
rasvhapete, transrasvhapete ja kolesterooli normväärtused, dieettoiduainete, toitumise ja allergia teaduskomisjoni
arvamus, vastu võetud 4. detsembril 2009, EFSA Journal 2010; 8(3):1461
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vähendamisele. Uuringute(23)(24)andmeil on Euroopa riikides rakendatud vabatahtlikud lähenemisviisid
vastavates riikides endaga kaasa toonud transrasvhapete tarbimise vähenemise.

Komisjon usub, et toitumisharjumused sõltuvad paljudest eri faktoritest, mille mõjutamine on väga keerukas
ülesanne, mis vajab mitmeid eri tegevusi. Kõnealused tegevused peaksid olema proportsionaalsed ning võtma
arvesse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastavat pädevust ja kohustusi.

*
*     *

Küsimus nr 40, mille esitas Justas Vincas Paleckis (H-0253/10)

Teema: Elektroonilised sigaretid

Teatud Euroopa Liidu liikmesriikides teeb lapsevanemaid rahutuks tõsiasi, et elektroonilised sigaretid, mida
nimetatakse ka elektroonilisteks nikotiini inhalaatoriteks, on õpilaste seas üha rohkem levinud. Need sigaretid
on eriti ohtlikud alaealistele, kuna neil tekib kergemini sõltuvus kui täiskasvanutel. Suure nikotiinidoosi
tagajärjeks võib olla tõsine mürgitus.

Interneti kaudu müüdavad elektroonilised sigaretid on alaealistele kergesti kättesaadavad. Klassikaliste
sigarettide pakkidel on kirjas, et suitsetamine kahjustab tervist ja alla 18-aastastele on sigarettide müük
keelatud. On veel teisi piiranguid, elektrooniliste sigarettide puhul need aga ei kehti.

Kas komisjoni arvates oleks asjakohane võtta meetmeid elektrooniliste sigarettide Interneti kaudu levitamise
lõpetamiseks ja alaealiste tervise kaitseks?

Vastus

(EN) Elektroonilistele sigarettidele (e-sigarettidele) kehtivad eri liikmesriikides eri nõuded.

Skaala ühes otsas käsitletakse neid meditsiinitoodetena. Teises otsas turustatakse neid aga tavaliste
tarbekaupadena, mille puhul tuleb järgida üldise tooteohutuse direktiivi(25) nõudeid.

Mõnedes liikmesriikides käsitletakse e-sigarette tavaliste tubakatoodetena ning neile kehtivad kõik
tubakatoodete müügi, pakendamise ning reklaamiga seotud nõuded. Kuna mõned e-sigaretid ei sisalda
nikotiini, on tegu keerulise küsimusega.

Komisjon kaalub hetkel tubakatoodete direktiivi(26) võimalikku läbivaatamist, mille puhul käsitletakse
tõenäoliselt ka e-sigarette, sh nende levitamist.

*
*     *

Küsimus nr 41, mille esitas Malcolm Harbour (H-0259/10)

Teema: Aknakatete nöörid

Hinnanguliselt on viimase 10 aasta jooksul ainuüksi Ühendkuningriigis ligi 20 last kaotanud elu aknakatete
nööriaasade tõttu. On olemas Euroopa ohutusnorm (EN 13120), mis käsitleb ruloosid sisekasutuses, kuid
jätkuvad surmajuhtumid tõstavad esile selle puudusi ning vajadust seda ajakohastada.

Miks ei ole komisjon selle probleemiga tegelenud, kui näiteks USAs ja Austraalias on juba välja töötatud
asjakohased normid, mis hõlmavad mis tahes tüüpi aknakatete nööridega seotud ohte?

Võttes arvesse, et selles küsimuses on kogutud märkimisväärne arv teaduslikke uuringuid ja tõendeid nii
Ühendkuningriigis Briti Standardiinstituudi poolt kui ka EList väljapoole jäävate asjassepuutuvate

(23) Johansson Lars, et al: Transrasvhapped Norra toitumisharjumustes. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 6, 2006; 126: 760-3
(24) Toidustandardite agentuuri ja tervishoiuministeeriumi nimel korraldatud uuring: Riikliku toidu- ja toitumisuuringu

jooksva programmi esimese aasta põhitulemused, 2008/2009
(25) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/95/EÜ, 3. detsember 2001, üldise tooteohutuse kohta (EMPs

kohaldatav tekst), EÜT L 11, 15.1.2002
(26) Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki

käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) – komisjoni avaldus, EÜT L 194, 18.7.2001
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tarbijaohutusasutuste poolt, kas komisjon võib kinnitada, et ta kasutab kõnealuses valdkonnas olemasolevaid
uuringuid ja vahetab parimaid tavasid, mitte ei alusta nullist, mis takistaks probleemi kiiret ja kulusäästlikku
lahendamist?

Vastus

(EN) Komisjon on teadlik ohtudest, mida aknakatete nöörid lastele kujutavad. 2006. aastal esitas komisjon
Euroopa Standardikomiteele (CEN) asjaomase standardi EN 13120 läbivaatamise taotluse. Läbivaatamine
jõudis lõpule 2009. aastal ning standardisse lisati poomisohtu vähendamist käsitlevad rangemad nõuded.

Uute nõuete kohaselt on tootjad kohustatud tootele silmapaistvasse kohta vastava hoiatuse lisama. Lisaks
peab aknakatte ehitus olema selline, mis hoiab nöörid laste käeulatusest kaugemal. Aknakattele peab olema
lisatud ohutusseadis.

Kõnealune läbivaatamine on samm edasi ohutute aknakatete poole, kuid kahjuks on veel mitmeid käsitlemist
vajavaid probleeme.

Mõned nööriga kasutatavad aknakatte mudelid on standardi EN 13120 käsitlusalast välja jäetud. Hetkel
vajame disaininõuded, mis piiravad aknakatete puhul nööride kasutamist, ning nõudeid erimõõtudes
valmistatud aknakatetele, sest hetkel neile Euroopa standardi EN 13120 tehnilised nõuded ei kohaldu.

Komisjon teeb koostööd liikmesriikide ning tarbijaohutuse sidusrühmadega, et luua uued standardid, mis
ühilduksid parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95(27) sätestatud tarbijaohutuse menetluste ja ajastusega.
Iga valikut tuleb põhjalikult hinnata, et selgitada välja lahendused, mis ajale jalgu ei jää ning mida
majandusettevõtjad ja turujärelevalveasutused saaksid tõhusalt rakendada.

Selle protsessi käigus hindab komisjon juba olemasolevat tööd ning teeb tihedat koostööd USA ja Kanada
tarbijaohutusasutustega. Olemasolevatest standarditest hoolimata on neis riikides viimasel ajal traagilisi
õnnetusjuhtumeid esinenud.

Seetõttu vaatavad nii USA kui ka Kanada aknakatete ohutuse parandamiseks vastavad standardid ja õigusaktid
läbi. Komisjon vahetab nende riikidega tehnilist teavet ning parimaid tavasid, üritades sel moel edendada
standardite harmoonilist ja kooskõlastatud arendamist, edendades Euroopa väärtuseid ja kvaliteedieeskirju
ning saavutades kiire, tulusa ja globaalse tähtsusega lahenduse, millega kindlustatakse lastele nii ohutud
tingimused kui võimalik.

*
*     *

Küsimus nr 42, mille esitas Zigmantas Balčytis (H-0274/10)

Teema: Geneetiliselt muundatud organismide märgistamise ja kontrollimise reguleerimine ELis

Hiljuti Leedus geneetiliselt muundatud organismide kohta tehtud uuringu tulemustest selgus murettekitav
asjaolu, et tervelt 42% inimestest on sellest, et nad on ostnud geneetiliselt muundatud organisme sisaldavaid
toiduaineid, saanud teada alles pärast toodetega koju jõudmist. See näitab, et geneetiliselt muundatud
organismid ei ole piisavalt märgistatud ja et tarbijatele ei ole toiduainete kohta antud vajalikku ja
kõikehõlmavat teavet.

Kuidas on geneetiliselt muundatud organismidest tehtud või selliseid organisme sisaldavate toodete
märgistamine ning üldsuse teavitamine praegu reguleeritud?

Geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate toodete märgistamise ja kontroll peaks olema kohustuslik
kõigis liikmesriikides. Kuidas kavatseb komisjon probleemiga võidelda?

Vastus

(EN) Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt peavad kõik geneetiliselt muundatud organisme sisaldavad või
nendest koosnevad tooted olema vastavalt märgistatud. Sama nõue kehtib kõigi geneetiliselt muundatud
organismidest saadud toidukaupade ja kogu sööda kohta olenemata sellest, kas geneetilist muundamist on
võimalik laboratoorse kontrolli käigus tuvastada või mitte (nt geneetiliselt muundatud sojast saadud õlid
tuleb geneetiliselt muundatud toodetena märgistada isegi siis, kui õli koostis ei erine tavalisest sojast saadud

(27) EÜT L 11, 15.1.2002
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õlist). See nõue ei laiene toiduainetele ja söödale, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud organisme alla 0,9%
ulatuses või mis on valmistatud geneetiliselt muundatud organismidest, mille osakaal tootes on alla 0,9%.

ELi õigusaktides sätestatud märgistuseeskirjad tagavad selle, et müügipakendis toidu geneetiliselt muundatud
organisme sisaldavad või neist toodetud koostisained on etiketil kirjas. Samas ei tule geneetiliselt muundatud
söödaga toidetud loomadest saadud tooteid (nagu munad, piim või liha) geneetiliselt muundatud toodetena
märgistada. See tugineb asjaolul, et loomad, kellest need toiduained saadakse, ei ole geneetiliselt muundatud
organismid. See ühtib teiste märgistuseeskirjadega, mille vastu tarbijad suurt huvi tunnevad.

Geneetilise muundamise märgistamise kohta hetkel kehtivad eeskirjad ning liikmesriikide rakendatav kontroll
nende järgimise osas vastab ootustele ning seetõttu ei ole kõnealuses küsimuses vaja erilisi tegevusi ette võtta.
Ometigi tundub, et turuvalikute tõttu on ELi tarbijatele avanev geneetiliselt muundatud toiduainete valik
väga väike.

Komisjon palus sõltumatul töövõtjal hinnata geneetiliselt muundatud toitu ja sööta käsitlevaid õigusakte
(sh selle olemasolevaid ning märgistust käsitlevaid õigusakte). Kui see töö on (eeldatavasti juba sellel suvel)
lõpetatud, teeb komisjon hindamisaruande avalikkusele kättesaadavaks ning on seejärel rõõmuga valmis
selle tulemusi austatud parlamendiliikmega edasi arutama.

*
*     *

Küsimus nr 43, mille esitas Liam Aylward (H-0284/10)

Teema: ELi imporditud põllumajandustoodete tervishoiu- ja ohutusstandardid

Euroopa põllumajandus ja toiduainete tootmise süsteem toimivad kõrgeimate kvaliteedistandardite alusel
ja neid peetakse maailmas üheks parimateks. Euroopa tarbijad hindavad Euroopa põllumajandusettevõtjate
toodetud ohutut ja kvaliteetset toitu kõrgelt. ELi Veterinaar- ja Toiduameti aruannetes on tõstatatud aga
mitmeid küsimusi teatavate Brasiilia põllumajandusettevõtte poolt ELi eksporditavate toodete jälgitavuse,
ohutuse ja hügieenitaseme kohta.

Arvestades taseme erinevust, milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada, et Euroopa tarbijatele
on alati kindlustatud ohutud ja Euroopa hügieenistandarditele vastavad tooted? Kas komisjon kaalub eraldada
Veterinaar- ja Toiduametile rohkem vahendeid ja ressursse, et tugevdada ameti tegevust, suurendada tema
valvsust ja võimaldada tal paremini kaitsta Euroopa tarbijate huve?

Küsimus nr 44, mille esitas Pat the Cope Gallagher (H-0286/10)

Teema: Brasiilia loomaliha analüüsimine ja kontroll

Milliseid kontrolli- ja analüüsimenetlusi rakendab komisjon Brasiilias selle tagamiseks, et Brasiilia päritolu
importloomaliha vastaks ELi toiduohutusnõuetele? Kas komisjoni kontrolli- ja analüüsimenetlused on
niisama põhjalikud nagu USA Põllumajandusministeeriumil?

Ühine vastus

(EN) Liha impordi osas on EL rakendanud terve hulga riskimaandamismeetmeid, millega on kehtestatud
nõuded tooteahela mitmel tasemel. Nende hulgas on näiteks päritolupiirkond, mis peab olema tunnistatud
suu- ja sõrataudivabaks, põllumajandusettevõtte päritolu, loomad, loomade liikumise kontroll ning
tapatingimused liha tootmise ja hoiustamise ajal.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kinnitas 2006. aastal, et rakendatavad meetmed on väga tõhusad ELi
kaitsmisel suu- ja sõrataudi leviku ohu eest.

ELi jõudvale importlihale kehtestatud nõuded ühtivad täielikult Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
sanitaar- ja fütosanitaarlepingu põhimõtetega.

Nagu austatud parlamendiliikmed on õigesti maininud, teostab komisjoni tervishoiu- ja tarbijapoliitika
peadirektoraadi järelevalvetalitlus (FVO – Veterinaar- ja Toiduamet, mis asub Grange’is, Iirimaal) järelevalvet,
tagades selle raames kolmandate riikide ametlike kontrollsüsteemide tõhususe ning nende vastavuse või
võrdväärtuse ELi standarditele. Järelevalvetalitlus tegeleb ka ELi piirikontrollpunktide järelevalvega, tagades
selle, et kontrollpunktide rakendatavad meetmed vastavad ELi nõuetele.
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FVO missioonide tulemuste põhjal võtab komisjon vastavad võrdelised, mittediskrimineerivad ning
läbipaistvad meetmed.

2007. aasta jaanuarist alates on Brasiilias toimunud üheksa missiooni, mis puudutasid ELi saadetavat veiseliha.
Missioonidel osales ühtekokku 32 FVO inspektorit. FVO-le hetkel eraldatud rahad ja ressursid on võimaldanud
meil neid sagedasi kontrolle teostada.

Viimane missioon leidis aset 2010. aasta märtsis. Peamiselt suu- ja sõrataudile keskendunud kontrolli
tulemuste põhjal võib väita, et olukord on paranenud ja ELi impordiloaga põllumajandusettevõtete ametlik
järelevalve ja auditeerimine tagab ELi õigusaktides sätestatud garantiid.

Veterinaarravimite jääkide järelevalve osas rakendab Brasiilia ELi heakskiidu saanud jääkide seireprogrammi,
mille raames käsitletakse muu hulgas ka veiseliha. Kõige viimase, 2008. aastal Brasiilias FVO korraldatud
jääkide kontrolli tulemused olid rahuldavad.

Lisaks kolmandate riikide antud garantiidele teostavad liikmesriigid vastavaid kontrolle, millega tagatakse,
et ELi imporditud veiseliha vastab ELi õigusaktide nõuetele. Jääkide järelevalve riigisiseste kavade raames
teostavad liikmesriigid täiendavaid veterinaarravimite jääkide kontrolle, mille aluseks on Euroopa Liitu
importimise punktist võetud proovid. See süsteem sarnaneb Ameerika Ühendriikides rakendatavale süsteemile.
Kontrollide käigus ei ole avastatud uusi probleeme, mis õigustaksid parandusmeetmete rakendamist.

Missioonide ja Euroopa Liitu sisenemise punktides teostatud kontrollide põhjal on komisjon kindel, et siiani
on ELi rangeid ohutusstandardeid järgitud ja et Brasiilia veiseliha võib seetõttu ohutult ELi turule tuua.
Kontrollide tõhususe tagamiseks jälgib komisjon neid importe valvsalt ka edaspidi.

*
*     *

Küsimus nr 45, mille esitas Brian Crowley (H-0288/10)

Teema: ELi tervise edendamise strateegiad vähi ennetamiseks

Kas komisjon võiks välja tuua konkreetsed võetavad meetmed, millega tugevdatakse tervise edendamise
strateegiaid terves Euroopa Liidus, et lahendada pakiline vähiprobleem?

Vastus

(EN) Tervise edendamine ning vähiennetusega tegelemine on ühed komisjoni pikaajalistest eesmärkidest.
Komisjon on viimastel aastatel võtnud mitmeid eri meetmeid alkoholi, toitumise ning kehalise aktiivsuse
valdkonnas ja näiteks tubakakontrolli käsitlevate õigusaktide osas.

Spetsiaalne vähktõvega võitlemise vahend on näiteks Euroopa vähktõvevastane tegevuskava. Tegevuskava
on peamiselt ennetusvahend, millega edastatakse kahte selget sõnumit: mõnda vähktõve vormi on võimalik
ennetada ning üldist tervist on võimalik tervislikuma eluviisiga parandada; kui vähktõbi varajases staadiumis
avastada, on vähktõve vorme võimalik ravida või nende ravivõimalusi tunduvalt suurendada.

Üks suurimaid vähktõve põhjuseid on tubakas. Tubakat käsitlevate ELi õigusaktidega püütakse muu hulgas
kodanikke suitsetamisega kaasnevatest ohtudest tekst- ja pilthoiatuste abil teavitada(28). Komisjon kohtub
liikmesriikide esindajatega regulaarselt, et tubakakontrolliga seonduvat arutada ning tagada seda valdkonda
käsitlevate õigusaktide tõhus rakendamine ning valdkonna uute arengutega arvestamine. Hetkel kaalub
komisjon tubakatoodete direktiivi läbivaatamise ettepaneku esitamist.

Tervise edendamine on üks põhilisi töövaldkondi hiljuti algatatud programmis „Euroopa partnerlus
vähktõvevastaste meetmete võtmiseks”. Muu hulgas loodame, et partnerlus edendab Euroopa vähktõvevastast
tegevuskava, suurendades selle tähtsate sõnumite osas Euroopa rahvastiku teadlikkust.

*
*     *

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist
ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) – komisjoni avaldus, saadaval
aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ET&numdoc=32001L0037&model=guichett
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Küsimus nr 46, mille esitas Sarah Ludford (H-0302/10)

Teema: Diabeet

Mittenakkuslikud haigused, nende hulgas diabeet, on surma põhjuste seas maailmas juhtival kohal.

Millal kavatseb komisjon koordineerida Euroopa meetmed krooniliste/mittenakkuslike haiguste, kaasa
arvatud diabeedi osas, mis on suur ja kasvav terviseprobleemide ja enneaegse suremuse põhjus?

Kas komisjon kavatseb töötada välja kindla suunitlusega ELi strateegia, et tegeleda kasvava diabeediepideemiaga
ELis (esimese ja teise tüübi diabeet), ning suunata teadusuuringuid selle riikide tervishoiusüsteemidele tõsist
ja kasvavat survet avaldava haiguse põhjustele ja ravile, esmasele ennetamisele, sõeluuringutele ning selle
haigusega elavate inimestega tegelemisele ja hoolekandele?

Vastus

(EN) Komisjon jagab täielikult austatud parlamendiliikme seisukohta krooniliste haiguste ennetamise vajaduse
osas. Euroopa peab suurendama haiguste (nt diabeedi) ennetamise ning hea tervise nimel tehtavaid pingutusi.
Selles kontekstis on komisjon veendunud, et ELi tegevus peab keskenduma selliste haiguste põhjustele (eriti
toitumisele ja ülekaalulisusele) ning kehalisele aktiivsusele ja suitsetamisele.

Lisaks juhtis komisjon 2010. aastal tähelepanu diabeeti käsitleva teabe ning andmete kogumise vajalikkusele,
mis on üks terviseprogrammi raames rahastatavatest projektivaldkondadest.

Muu hulgas toetab komisjon liikmesriike, pakkudes neile Euroopa tasandil tõendibaasi, näiteks selliste
haiguste kohta nagu diabeet ning edendades terapeudiliste strateegiate ja teadustegevuse heade tavade
arendamist.

*
*     *

Küsimus nr 47, mille esitas Konrad Szymański (H-0247/10)

Teema: Mootorsõidukite grupierandi määruse nr 1400/2002 aegumine

Seoses mootorsõidukite grupierandi määruse nr 1400/2002(29) peatse aegumisega avaldas komisjon uue
mootorsõidukite grupierandi määruse eelnõu ja sellele lisatavate suuniste eelnõu.

Kuidas kavatseb komisjon tagada sõltumatute tootjate ja remonditöökodade kaitse?

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et grupierandi lepingu sõlmimise korral täidaksid lepinguosalised sätteid,
mis käsitlevad kõigi sõltumatute turuosaliste juurdepääsu tehnilisele teabele?

Kuidas kavatseb komisjon tagada, et peetakse kinni keelust, mille kohaselt ei tohi sõiduki garantiid siduda
kohustusega teha sõiduki teenindus-, hooldus- ja remonditöid üksnes tootja volitatud töökodades?

Vastus

(EN) Komisjon võttis 27. mail 2010 vastu mootorsõidukisektori uue grupierandi ja suunised(30). Need kaks
teksti on osa mitmeastmelisest läbivaatamisprotsessist, mis kestis kolm ja pool aastat ning millesse panustasid
kõigi kategooriate sidusrühmad. Analüüsi käigus selgus, et uute mootorsõidukite edasimüügiturud on väga
konkureerivad ja ei ole mingit põhjust neid teiste sektoritega võrreldes erinevalt kohelda. Seetõttu otsustas
komisjon, et alates 2013. aastast kohaldub edasimüügilepingutele üldise vertikaalse grupierandi määrus nr
330/2010(31).

Varuosade edasimüügi ning remondi- ja hooldusteenuste pakkumise turgude olukord on erinev. On turgusid,
kus ühel osalejal – kaubamärgivõrgustiku omanikul – on tihti üle 50% turuosa. Ainsat konkurentsi pakuvad
sõltumatud töökojad, mis on neid turult väljatõrjuva käitumise suhtes (nt võimetus tehnilistele andmetele
juurdepääsu tagada või nende teenuseid kasutavate klientide garantiitaotluste rahuldamata jätmine) väga
tundlikud. Selline käitumine kahjustab märkimisväärselt tarbijaid, sest see kergitab remonditeenuste hinda.

(29) EÜT L 203, 1.8.2002, lk 30
(30) IP/10/619
(31) ELT L 102, 23.4.2010
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Nagu austatud parlamendiliige võib-olla juba teab, on autosõiduga kaasnevad kulud üsna suured –
remondiarved moodustavad auto omamise koguhinnast ligi 40%. Erinevalt autode hindadest on keskmine
remondi- ja hooldusteenuste hind viimaste aastate jooksul tõusnud. On ka oht, et kui hinnad liiga kõrgele
tõusevad, hakkavad sõidukijuhid hooldustöödega viivitama ning nende autod muutuvad liiklus- või
keskkonnaohtlikeks.

Varuosade edasimüügi ning remondi- ja hooldusteenuste pakkumise turgude osas otsustas komisjon
vähendada tehtava erandi kohaldamise ulatust ning viia see vastavusse üldise vertikaalse grupierandi määrusega
nr 330/2010, toetades seeläbi otseselt lepingu eeskirju, milles käsitletakse tüüpilisi konkurentsivastaseid
lepinguid. See tähendab, et teatud vertikaalsed lepingute puhul, mis käsitlevad varuosade või tööriistade
müüki, ei saada üldisest grupierandist enam kasu. Mootorsõidukisektori suuniseid saab käsitleda üldise
vertikaalse grupierandi määruse tõlgendusena, mis muudab komisjoni tegutsemise vajalike tehniliste andmete
puudumise korral lihtsamaks. Nendes suunistes on sätestatud, et vertikaalsete lepingute konkurentsimõju
hindamisel mootorsõidukite järelturu osas võtab komisjon arvesse tehnilisele andmetele juurdepääsu vajadust,
säilitades sel moel konkurentsi nii volitatud töökodade kui ka sõltumatute töökodade vahel.

Lisaks on remonditurud otseselt seotud varuosade turgudega, sest varuosad moodustavad enamikust
remondiarvetest üsna märkimisväärse osa. Kui sõltumatud remonditöökojad kasutavad varuosade hankimiseks
odavamate konkureerivate kaubamärkide tooteid, on neil tihti võimalik autotootjate võrgustikele soodsamat
alternatiivi pakkuda. Selle tagamiseks sisaldab uus raamistik lisaks eeltoodud täiendustele kindlaid eeskirju,
millega tagatakse, et varuosade pakkujate enda kaubamärgid jõuavad ka turule ning et neid saavad osta nii
sõltumatud kui ka volitatud remonditöökojad. Mõnedel juhtudel ei ole autotootja enda kaubamärgile
alternatiivi, mistõttu tehakse uues raamistikus selgeks, et nendele varuosadele peab juurdepääs olema ka
sõltumatutel remonditöökodadel.

Komisjon usub, et selle uue raamistikuga kaasnevad tarbijatele ka käegakatsutavad hüved. Komisjon jälgib
seda sektorit hoolikalt ning rakendab tuvastatud rikkumiste korral vastavad konkurentsieeskirjad.

*
*     *

Küsimus nr 48, mille esitas Salvatore Iacolino (H-0254/10)

Teema: Tervishoiuteenused uimastite ja alkoholi segatarbimise korral

Lissabonis asuva Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) andmetel kasutas 2008.
aastal 22,5 miljonit isikut Euroopas kanepit, 2 miljonit tarvitas amfetamiini või ecstasyt ja 4 miljonit kokaiini.
Umbes 4% kõigist 15–39 aastaste Euroopa kodanike surmajuhtumitest oli seotud heroiini kuritarvitamisega.
Lisaks sellele iseloomustab uimastite tarbimist tänapäeval asjaolu, et mitut uimastit tarvitatakse korraga,
näiteks koos muude psühhoaktiivsete ainete või alkoholiga. Kas komisjon võiks seetõttu selgitada, milliseid
ühiseid suuniseid kavatsetakse välja töötada, et liikmesriigid saaksid osutada piisavaid tervishoiuteenuseid
uimastite ja alkoholi segatarbimisega toimetulekuks?

Kuidas kavatseb komisjon muu hulgas kooskõlastada nende pädevate volinike tegevust, kes ühelt poolt
tegelevad uimastisõltuvuse ennetamise ja ravi tervishoiualaste aspektidega ning teisalt hoopis rahvusvahelise
organiseeritud narkokuritegevuse vastu võitlemisega?

Vastus

(EN) ELi uimastitevastase tegevuskava (2009–2012) kohaselt peaks narkoennetus hõlmama ka mitmete
uimastite kasutamist(32). Tegevuskavaga kutsutakse ühtlasi üles ka suurendama kogemustel põhineva
uimastiravi tõhusust ning ulatust, sh kindlasti ka uutele uimastitele või kasutusviisidele kohandatud asjakohast
ravi. Teatud kõrge riskifaktoriga rühmadele, sh mitmete uimastite kasutajatele, tuleks pakkuda lihtsat
juurdepääsu nõustamisele, probleemkäitumise juhtimisele ja teavitustööle.

Mitmete uimastite kasutamise ning sellevastase võitlusega seotud probleeme arutati 28. aprillil 2010 Madridis
toimunud ELi riikliku uimastivastase võitluse koordinaatorite koosolekul. Kohtumise järelduste põhjal tuleks
ELi tasemel psühhoaktiivsete ainete osas ühise poliitika vastuvõtmist lähemalt uurida ning selleks määrati
ajavahemik praegusest hetkest kuni 2012. aastani, mil jõustuvad nii uimastivastane strateegia ja tegevuskava

(32) OJ C 326, 20.12.2008, eesmärk nr 5
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kui ka ELi alkoholistrateegia(33). EMCDDA, mille volituste alla kuulub ka uimastite segatarbimise vastane
võitlus, on avaldanud väljaande „Poly-drug use: patterns and responses” (uimastite segatarbimine: seaduspärad
ja reageerimine), milles tuuakse välja uimastite segakasutamisega seonduv kogemustel põhineva ennetuse,
ravi, taastusabi ning kahjuvähenduse raamistik(34).

Vastuseks teisele küsimusele kutsutakse inimesi ELi uimastitevastase tegevuskava raames üles rakendama
uimastiprobleemiga tegelemiseks tasakaalustatumat ning ühtsemat lähenemisviisi ja pidama uimastite järele
valitseva nõudluse vähendamist ning nendega varustamise vähendamist võrdselt tähtsaks. Lisaks
uimastitevastase võitluse eri aspektide eest vastutavate komisjoniliikmete regulaarsetele omavahelistele
kontaktidele asutas komisjon talitlustevahelise uimastitevastase võitluse töörühma, mis kohtub regulaarselt,
et tagada komisjoni kooskõlastatud lähenemisviis nii komisjoni sees kui ka sellest väljaspool (nt horisontaalne
narkootikumide töörühm nõukogus ning rahvusvahelistes foorumites nagu ÜRO).

*
*     *

Küsimus nr 50, mille esitas Nikolaos Chountis (H-0272/10)

Teema: Tuumaelektrijaama rajamine Türki Akkuyusse

Venemaa ja Türgi sõlmisid 12. mail 2010 Ankaras lepingu Akkuyusse tuumareaktori rajamise kohta. Sarnaseid
projekte on tehtud ka varem, aga neid ei ole täide viidud. Projekti täideviimine seab ohtu Türgi ja Vahemere,
seismoloogid on väljendanud tõsist muret seoses reaktori rajamiseks valitud kohaga, kuna seal on
maavärinaoht. Lisaks hakatakse eeldatavasti Vahemere kaudu transportima süstemaatiliselt tuumajäätmeid.

Mida arvab komisjon sellest lepingust? Milline on komisjoni arvamus neid läbirääkimisi silmas pidades selle
kohta, kuidas on Türgi siiani järginud ELi õigustiku põhimõtteid tuumaohutuse alal? Kas Türgi on viinud
end vastavusse peamisi ohutusnõudeid käsitlevate rahvusvaheliste lepingutega ja ELi radioaktiivsete jäätmete
käitlemise korraga? Kas Türgi osaleb kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete
käitlemise ohutust käsitlevas ühiskonventsioonis? Milliseid meetmeid on komisjon võtnud selleks, et Türgi
loobuks sellise ohtliku projekti jätkamisest?

Vastus

(EN) Venemaa ja Türgi sõlmisid 12. mail 2010 koostöölepingu Akkuyusse tuumareaktori rajamise ja selle
kasutamise kohta.

Komisjoni arvates peaks riigisisene otsus elektri tootmiseks tuumaenergiat kasutada põhinema riigi võimekusel
tagada kõrgetasemeline ohutus, julgeolek ning kaitsemeetmed kogu tuumaseadmete töötsükli vältel, järgides
seejuures rahvusvahelisi konventsioone ja parimaid tavasid.

Komisjon hoiab Türgi tuumaohutuse valdkonna õigusloome arengusuundadel, tavadel ning haldusvõimel
tähelepanelikult silma peal. Hetkel tegeleb Türgi õigusaktide ja õigustiku vastavusseviimisega: vastu on
võetud raamseadus tuumajaamade rajamise ja töö ning energiamüügi kohta ning rakendusmäärused (nt
tuumajaamade rajamiskohtade ja tuumajaamade ohutuse eri- ning disainipõhimõtete osas). Kõrgaktiivseid
kinniseid kiirgusallikaid ja omanikuta kiirgusallikaid käsitleva õigustiku ülevõtmist käsitlevad õigusaktid on
vastu võetud. Türgi Aatomienergiaagentuur (TAEK) jätkab nii regulatiivsete funktsioonide kui ka tööülesannete
täitmist. Türgi ei osale ühenduse tuumaohutuse ja kiirguskaitse programmis. Türgi ei osale kasutatud
tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitlevas ühiskonventsioonis.
Seda probleemi on meie eduaruannetes pidevalt rõhutatud.

Komisjon on kõigi Türgiga toimunud asjaomaste kokkupuudete raames viimasele mõista andnud, et soovib
riigi tuumaenergia valdkonda puudutavate plaanide kohta igakülgset teavet saada. Samal ajal rõhutab
komisjon, et kõik vastavasisulised algatused peavad vastama kandidaatriikidele kehtestatud tuumaohutuse
normidele. Lisaks juhib komisjon tähelepanu sellele, et komisjon on valmis Türgile nii nõu kui ka jõuga appi
tulema (pidades eriti silmas ühinemiseelse abi rahastamisvahendit).

*
*     *

(33) Cordrogue 51, 19. mai 2010, nõukogu dokument 9929/10
(34) Saadaval aadressil http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
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Küsimus nr 51, mille esitas Nessa Childers (H-0273/10)

Teema: Endise Iiri voliniku asumine Ryanairi teenistusse

Endine Iirimaa rahandusminister ja ning Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Charlie McCreevy võttis hiljuti
vastu ametikoha Ryanairi juhatuses – firmas, mida mõjutasid mitmed seadused, mille koostamisel ta osales
Euroopa tasandil ametis, kust ta vähem kui kuue kuu eest lahkus. Ei tundu olevat kuigi sobiv, et Charlie
McCreevy asub sellesse ametisse nii ruttu pärast volinikukohalt lahkumist.

Millist menetlust ja milliseid kriteeriume kasutades lubas komisjon endisel Iiri volinikul asuda juhtivale
kohale Ryanairis vähem kui aasta pärast komisjonist lahkumist?

Kas komisjon usub, et endistelt volinikelt tuleks nõuda pikemat „jahtumisperioodi” enne asumist tööle
erasektoris, eesmärgiga vältida võimalikke huvide konflikte?

Vastus

(EN) Kõnealune endine volinik teavitas komisjoni oma otsusest ühineda Ryanair Holdingsi juhatusega
lipudirektori staatuses. Pärast volinike käitumiskoodeksi alusel moodustatud ajutise eetikakomiteega
konsulteerimist otsustas komisjon 4. mail 2010, et kõnealune tegevus on lubatud Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 245 lõikega 2. Komisjon märkis siiski ära, et endine volinik peaks hoiduma juhatusele ja
Ryanairi juhtimist puudutavates küsimustes nõu andmisest, kui tegu on mõne Ryanairi käsitleva juhtumiga,
millega seoses võidi Charlie McCreevyga tema ametiajal konsulteerida.

Endise voliniku tegevuse sobivuse hindamiskriteeriumid on sätestatud lepingu artiklis 245 lõikes 2 –
peaasjalikult on seal kirjeldatud kohustust pärast komisjoniliikme ametiaja lõppu teatud ametissenimetamiste
või soodustuste osas ausalt ja diskreetselt käituda.

Protsessi osas on volinike käitumiskoodeksi alusel kehtestatud kaheosaline nõue: (1) endised volinikud
peavad oma planeeritavatest tegevustest komisjoni teavitama hiljemalt ühe aasta jooksul pärast oma ametiaja
lõppu; (2) komisjon uurib kavandatava ameti olemust. Kui planeeritud tegevus on seotud endise voliniku
haldusalaga, küsib komisjon ajutise eetikakomitee arvamust ning otsustab seejärel, kas planeeritud tegevus
vastab lepingu nõuetele.

Ajutise eetikakomiteega(35) konsulteeriti ka praeguse juhtumi puhul, kuigi endise voliniku planeeritav tegevus
pärast tema ametiaja lõppu ei olnud tema ametiaja haldusalaga seotud kohustustega otseselt seotud. Komisjoni
otsuses võeti arvesse ajutise eetikakomitee arvamust ning seda, et ükski Charlie McCreevy hallatavatest
dokumentidest ega ajutiselt endise voliniku kätte sattunud konkurentsiteemalistest dokumentidest ei olnud
Ryanairiga seotud.

Kui puudub huvide konflikt ning järgitakse kõiki ametisaladuste ning ametialase aususe põhimõtteid, osutub
absoluutselt kõigi juhtumite puhul kohustusliku jahtumisperioodi rakendamine liigseks. Sellised meetmed
võidakse rakendada vaid siis, kui komisjon võtab mingi konkreetse juhtumi üksikasjaliku analüüsi tulemusel
seisukoha, et piiravate meetmete võtmiseks on piisavalt tähtsaid põhjuseid.

*
*     *

Küsimus nr 52, mille on esitanud Ivo Belet (H-0282/10)

Teema: Merealune naftapuurimine ELi vetes

Mehhiko lahes toimunud õnnetus naftapuurkaevuga sunnib ELi meetmeid võtma.

Kas komisjon on nõus sellega, et liikmesriigid peaksid kokku leppima ELi vetes teostatavate naftauuringute
ja naftapuurimise miinimumstandardite osas ning neid järgima, eelkõige merealusel naftapuurimisel?

Kas komisjon teeb lähitulevikus sellekohalise algatuse?

Kas komisjon on valmis võtma naftapuurimise miinimumstandardid G20 kohtumise päevakavva?

(35) Ajutise eetikakomitee koosseisu kuulusid Terry Wynn, endine Euroopa Parlamendi liige, Rafael Garcia-Valdecasas
Y Fernandez, endine esimese astme kohtu kohtunik, ja Michel Petite, endine komisjoni õigusteenistuse peadirektor
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Vastus

(EN) ELi õigusaktid hõlmavad juba praegu mitmeid standardeid ja nõudeid, mis on liikmesriikidele siduvad
ning kohalduvad avamerel asuvatele naftapuurimis- ning tootmisrajatistele. Sellisteks näideteks on
potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide või surveseadmete
standardid (direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(36) ja direktiivi 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(37)). Töökoha ohutust käsitlevas õigusaktis sätestatakse ka
täiendavad tööohutuse nõuded (nõukogu ülddirektiiv 89/391/EMÜ(38) töötajate töötervishoiu ja tööohutuse
parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta seoses eridirektiividega, nagu nõukogu direktiiv
92/91/EMÜ puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise
miinimumnõuete kohta(39)). Lisaks on liikmesriigid Euroopa avamereoperatsioonide kõrge ohutustaseme
säilitamiseks üsna põhjalikke riigisiseseid õigusakte kehtestanud. Õnnetusjuhtumite vältimiseks ja
leevendamiseks loodud teavitus- ja reageerimissüsteemide alla kuulub ka 2002. aastal loodud Euroopa
Meresõiduohutuse Amet (EMSA). Selliste tegevustega keskendutakse reostuse ennetamisele ning reostuste
likvideerimisele. EMSA on Lissabonis asuv ööpäevaringselt tegutsev ning uusima tehnoloogiaga varustatud
mereliikluse seirekeskus, mis peab sidet kõigi liikmesriikidega. EMSA käsutuses olevate vahendite hulka
kuulub näiteks naftakoristuslaevastik, millega ELil on kõiki liikmesriike hõlmav leping ning mis on järelevalve-
ja teabekeskuse (MIC) vahendusel neile alati kättesaadav.

Uute algatuste osas alustas komisjon kohaldatavate õigusaktide põhjalikku läbivaatamist ning tugevdab
hetkel ka avameretööstuse ohutusmeetmeid käsitlevat dialoogi. Tööstusele esitati mitmeid konkreetseid
küsimusi, mis võimaldavad nende praktikaid terviklikumalt hinnata. Olemasoleva teabe läbivaatamiseks on
kavandatud teine kõrgetasemeline kohtumine, mis toimub 14. juulil. Kui selgub, et vajame ohutuse
parandamiseks uusi meetmeid nii õigusloomega seotud kui ka mitteseotud tasandil, on komisjon tegudeks
valmis. Samaaegselt jälgib komisjon pingsalt ka USAs arenevaid sündmuseid.

Komisjon on avamereohutuse juba praegu meie mitmepoolsete ja kahepoolsete dialoogide päevakorda
lisanud, eriti partnerite puhul, kellel on märkimisväärseid avamerel toimuvaid operatsioone ja/või operatsioone
Euroopa vahetus läheduses. Hetkel hõlmab see mitmepoolseid kontakte OPECi ja Pärsia lahe
koostöönõukoguga ning kahepoolseid kontakte USA, Norra ja riikidega, kes Vahemeres tootmisega tegelevad.

*
*     *

Küsimus nr 53, mille esitas Nadezhda Neynsky (H-0292/10)

Teema: Tähtaja pikendamine Bulgaaria jaoks, et lubada teha kulutusi ISPA programmi mõnedele
keskkonnaprojektidele

Komisjonile on teada keeruline olukord seoses paljude projektidega, mida viiakse Bulgaarias ellu keskkonna
rakenduskava raames veesektoris ja jäätmekäitluses. Meie riik teeb jõupingutusi kõigi vajalike meetmete
võtmiseks, et vastata ELi keskkonnadirektiividele ja täita oma kohustused ISPA programmiga seoses.

Kas komisjon täidab Bulgaaria palve pikendada tähtaega, et lubada teha kulutusi ISPA programmi mõnedele
keskkonnakaitse projektidele, mis kiideti heaks aastateks 2000–2006 ja mida viiakse läbi Ühtekuuluvusfondi
eeskirjade alusel?

Vastus

(EN) 19. aprillil 2010 avaldas komisjon teatise, millega muudeti dokumendi „Suunised Ühtekuuluvusfondi
programmiperioodi 2000–2006 projektide ja endiste ISPA projektide lõpetamiseks” (SEC/2008/415, 4. aprill
2008) osa, milles käsitleti endiste ISPA projektidega seotud kulutuste tegemise lõpptähtaja pikendamist.

Teatise kohaselt võib komisjon õigustatud asjaolude korral alates 2004. aastast vastu võetud projektide
puhul kulutuste tegemise lõpptähtaega pikendada kaugemale kui 31. detsember 2010. Seetõttu võib komisjon

(36) OJ L 100, 19.4.1994, lk 1–29
(37) OJ L 181, 9.7.1997, lk 1–55
(38) OJ L 183, 29.6.1989, lk 1–8
(39) OJ L 348, 28.11.1992, lk 9–24
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pärast 1. jaanuari 2004 heakskiidetud projektide puhul piisavalt nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel
otsustada kulutuste tegemise lõpptähtaega pikendada kaugemale kui 31. detsember 2011. Lisaks võidakse
projektide puhul, mida Ühtekuuluvusfond toetab vähemalt 100 miljoni euroga, kulutuste tegemise
lõpptähtaega pikendada kaugemale kui 31. detsember 2012.

Põhimõtteliselt võib teatise alusel eeltoodud tingimustele vastavaid Bulgaaria endisi ISPA keskkonnakaitse
projekte pikendada kuni 31. detsembrini 2011 (kõigi Bulgaaria endiste ISPA keskkonnakaitse projektide
Ühtekuuluvusfondi-poolne panus jääb alla 100 miljoni euro, mistõttu ükski projekt ei vasta kaheaastase
pikenduse nõuetele, mille puhul oleks kulutuste tegemise lõpptähtaeg 31. detsembril 2012).

Praeguse seisuga ei ole Bulgaaria pädevad ametivõimud endiste ISPA keskkonnakaitse projektide kulutuste
tegemise lõpptähtaja pikendamise osas ühtegi taotlust esitanud.

*
*     *

Küsimus nr 54, mille esitas Elisabeth Köstinger (H-0296/10)

Teema: Taastuvenergiaallikate kasutamise edendamine

Naftaplatvormi Deepwater Horizon põhjaminek põhjustas siiani ajaloo suurima naftareostuse. Tänaseks on
Mehhiko lahte voolanud miljoneid liitreid toornaftat, mistõttu on massiliselt surnud nii mere- kui ka
maismaaloomi. Globaalsed tagajärjed on ökosüsteemi jaoks katastroofilised.

Ülemaailmselt kasvava energiatarbimise lahenduseks võib olla edendada rohkem taastuvenergiaallikate
kasutamist, mis on muu hulgas ÜPP tuleviku tähtis koostisosa ning mis aitab seega oluliselt kaasa säästvale
põllumajandusele ning ka keskkonna- ja kliimahoiule. Eelkõige tuleks siinkohas lähemalt uurida
transpordisektoris kasutamiseks mõeldud kütust.

Kas ELis on kavas vähehaaval suurendada biokütuse osakaalu diisli ja bensiini asendamiseks, et vähendada
sõltuvust fossiilkütustest?

Vastus

(EN) 2008. aastal moodustasid biokütused transpordisektori kütusetarbimisest umbes 3,4% – viis aastat
tagasi oli see näitaja 0,5%. Taastuvenergia direktiivi(40) kohaselt peavad kõik liikmesriigid tagama, et
2020. aastaks moodustab taastuvenergiaallikatest saadav energia kõigis transpordivormides kasutatavast
energiast vähemalt 10%. Kütusesegu valik ning suure või väikse sisaldusega biokütuste valik jääb iga liikmesriigi
enda otsustada. Lisaks võivad liikmesriigid transpordisektoris kasutamiseks mõeldud taastuvenergia osakaalu
vabatahtlikult suurendada.

Taastuvenergia direktiivi kohaselt peavad kõik liikmesriigid välja töötama taastuvenergia riikliku tegevuskava
ning selle 30. juuniks 2010 komisjonile esitama. Tegevuskavades peavad liikmesriigid välja tooma, kuidas
transpordisektoris kasutamiseks mõeldud taastuvenergia vajalik osakaal saavutada ning mis meetmeid selleks
võetakse.

Komisjon avaldab taastuvenergia läbipaistvuse platvormiga seotud kavad pärast eeltoodud tegevuskavade
kättesaamist ning saadab need parlamendile vastavalt ülalmainitud direktiivi artikli 4 lõikele 6.

Selleks et aidata ELil transpordisektoris laialdasem taastuvenergia kasutamine saavutada, lubatakse
liikmesriikidel läbivaadatud kütusekvaliteedi direktiivis(41) (2009/30/EÜ) nüüdsest bioetanooli kogust
bensiinis endiselt 5%-lt 10%-le tõsta. Diislikütuse puhul on hetkel kehtivate CENi standardite kohaselt lubatud
kuni 7% segud.

(40) Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ EÜ energiaallikatest toodetud energia kasutamise
edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst), ELT L 140, 5.6.2009

(41) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/30/EÜ (millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ
seoses bensiini, diislikütuse ja gaasiõli spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve
ja vähendamise mehhanism ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses siseveelaevades
kasutatava kütuse spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ). EMPs kohaldatav tekst,
ELT L 140, 5.6.2009
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Nende kahe ELi õigusakti rakendamine peaks suurendama transpordisektoris kasutamiseks mõeldud
taastuvenergia osakaalu ning ELi sõltuvust fossiilkütustest järk-järgult vähendama.

*
*     *

Küsimus nr 55, mille esitas Gilles Pargneaux (H-0300/10)

Teema: SNCFi õiguslik seisund

11. veebruari 2010. aasta kirjas, mille 31. mail avaldas ajaleht Les Échos, nõuab komisjon jälle, et Prantsusmaa
reformiks SNCFi õiguslikku seisundit. Komisjon nõuab, et Prantsusmaa muudaks SNCFi aktsiaseltsiks, et
lõpetada riigigarantii, mida raudteeettevõte kaudselt kasutab, eriti finantskohustuste puhul ja eelkõige laenude
tagasimaksmisel.

Kas komisjon võiks öelda, miks ma sellest ettepanekust ajakirjanduse kaudu teada pidin saama? Kas selles
küsimuses ei peaks mitte toimuma arutelu ja otsuse vastu võtmine transpordi- ja turismikomisjonis? Palun
komisjonil täpsustada põhjusi, miks ta Euroopa avalikke teenuseid ja eriti Prantsusmaa avalikke teenuseid
osutavaid ettevõtteid SNCF ja RATP kahtluse alla seab?

Vastus

(FR) 2008. aasta ühenduse suunistes raudtee-ettevõtjatele antava riigiabi kohta(42) on sätestatud, et piiramatud
riigigarantiid ei ole konkureerivas sektoris ELi seaduse kohaselt lubatud. Nende suuniste kohaselt peavad
liikmesriigid teavitama 22. juuliks 2009 komisjoni piiramatute garantiide kaotamiseks võetavatest meetmetest.
Komisjon tuletas Prantsusmaale meelde SNCFi avalik-õigusliku tööstus- ja äriasutuse õigusliku seisundi
nõuet. Lisaks on liikmesriigid kohustatud piiramatud garantiid kaotama hiljemalt 22. juuliks 2010.

Komisjon ei nõua, et Prantsusmaa muudaks SNCFi õigusliku oleku aktsiaseltsiks või mõneks muuks kindlaks
õiguslikuks vormiks, vaid lõpetaks lihtsalt piiramatute garantiide pakkumise.

Pidades silmas üldiseid majandushuve esindavate teenuste tähtsust, hüvitatakse komisjoni riigiabi käsitlevates
tekstides asjassepuutuvate ettevõtete vastavad kulud täies mahus. Seega on liikmesriikidel mitmeid võimalusi
üldist majandushuvi esindavate tõhusate ja kodanikele taskukohaste teenuste arendamiseks.

*
*     *

(42) ELT C 184, 22.7.2008

17-06-2010Euroopa Parlamendi aruteludET112


	NELJAPÄEV, 17. JUUNI 2010
	1. Osaistungjärgu avamine
	2. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni koosseis (vt protokoll)
	3. Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Maria Damanaki
	Richard Seeber
	Jo Leinen
	Isabella Lövin
	Charles Tannock
	Mike Nattrass
	Sirpa Pietikäinen
	Linda McAvan
	Ulrike Rodust
	Catherine Stihler
	Juan Carlos Martín Fragueiro
	Maria Damanaki
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Luís Paulo Alves
	Pavel Poc

	4. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Guido Milana
	Juan Carlos Martín Fragueiro
	Maria Damanaki
	Kartika Tamara Liotard
	Ioannis A Tsoukalas
	Ulrike Rodust
	Pat the Cope Gallagher
	Isabella Lövin
	Marek Józef Gróbarczyk
	João Ferreira
	Anna Rosbach
	Diane Dodds
	Alain Cadec
	Josefa Andrés Barea
	George Lyon
	Ian Hudghton
	Struan Stevenson
	Jarosław Leszek Wałęsa
	Iliana Malinova Iotova
	Britta Reimers
	James Nicholson
	Lambert van Nistelrooij
	Luis Manuel Capoulas Santos
	Maria do Céu Patrão Neves
	Rareş-Lucian Niculescu
	Catherine Stihler
	Werner Kuhn
	Elisabeth Köstinger
	Mario Pirillo
	Karin Kadenbach
	Andreas Mölzer
	Maria Damanaki
	Guido Milana
	Alejo Vidal-Quadras
	Petru Constantin Luhan

	5. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm (arutelu)
	Alejo Vidal-Quadras
	Raül Romeva i Rueda
	Juan Carlos Martín Fragueiro
	Maria Damanaki
	Carmen Fraga Estévez
	Antolín Sánchez Presedo
	Izaskun Bilbao Barandica
	Jean-Paul Besset
	Marek Józef Gróbarczyk
	Willy Meyer
	Anna Rosbach
	Claudiu Ciprian Tănăsescu
	Alain Cadec
	Catherine Trautmann
	Gerben-Jan Gerbrandy
	Isabella Lövin
	Ulrike Rodust
	Guido Milana
	Daciana Octavia Sârbu
	Josefa Andrés Barea
	Chris Davies
	Karin Kadenbach
	Maria Damanaki
	Raül Romeva i Rueda
	Alejo Vidal-Quadras
	Nessa Childers

	6. Presidentuuri teatis (vt protokoll)
	7. Hääletused
	Stavros Lambrinidis

	7.1. Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (A7-0157/2010, Heidi Hautala) (hääletus)
	Heidi Hautala

	7.2. Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) (A7-0102/2010, Wolf Klinz) (hääletus)
	7.3. Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm (A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
	7.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (hääletus)
	7.5. Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (hääletus)
	7.6. Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (A7-0155/2010, Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
	7.7. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (hääletus)
	Astrid Lulling
	Ilda Figueiredo

	7.8. 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)
	7.9. Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)
	7.10. ELi-Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni) järeldused (B7-0293/2010) (hääletus)
	Jacek Saryusz-Wolski
	Jacek Saryusz-Wolski

	7.11. Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (B7-0345/2010) (hääletus)
	Charles Tannock
	Stavros Lambrinidis

	7.12. Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)
	7.13. Olukord Korea poolsaarel (B7-0358/2010) (hääletus)
	Jelko Kacin

	7.14. Bosnia ja Hertsegoviina (B7-0342/2010) (hääletus)
	7.15. ELi-USA õhutranspordileping (B7-0370/2010) (hääletus)
	7.16. Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (B7-0344/2010) (hääletus)
	7.17. Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (B7-0346/2010) (hääletus)
	Hannes Swoboda

	7.18. Õigusalane koolitus (hääletus)
	Bruno Gollnisch

	7.19. Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (A7-0150/2010, Guido Milana) (hääletus)
	8. Selgitused hääletuse kohta
	Bernd Posselt
	Stavros Lambrinidis
	Miroslav Mikolášik
	Filip Kaczmarek
	Hannu Takkula
	Cristian Dan Preda
	Tunne Kelam
	Jacek Protasiewicz
	Joe Higgins
	Cristian Dan Preda
	Tunne Kelam
	Eija-Riitta Korhola
	Hannu Takkula
	Søren Bo Søndergaard
	Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
	Alajos Mészáros
	Sophie Auconie
	Vilija Blinkevičiūtė
	Maria Da Graça Carvalho
	Proinsias De Rossa
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Sylvie Guillaume
	Nuno Melo
	Raül Romeva i Rueda
	Joanna Senyszyn
	Catherine Stihler
	Sophie Auconie
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Luís Paulo Alves
	Mara Bizzotto
	Sophie Auconie
	Lara Comi
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ian Hudghton
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Willy Meyer
	Andreas Mölzer
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Frédérique Ries
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Nuno Teixeira
	Sophie Auconie
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Elisabetta Gardini
	Sylvie Guillaume
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Georgios Papanikolaou
	Raül Romeva i Rueda
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Jean-Pierre Audy
	Maria Da Graça Carvalho
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Vilija Blinkevičiūtė
	Vito Bonsignore
	Maria Da Graça Carvalho
	Proinsias De Rossa
	Philippe de Villiers
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Sylvie Guillaume
	Barbara Matera
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Siiri Oviir
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Marina Yannakoudakis
	Luís Paulo Alves
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Vilija Blinkevičiūtė
	Proinsias De Rossa
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	Sylvie Guillaume
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Konrad Szymański
	Marina Yannakoudakis
	Anna Záborská
	Diogo Feio
	Charalampos Angourakis
	Sophie Auconie
	Jean-Luc Bennahmias
	Lara Comi
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Georgios Papanikolaou
	Raül Romeva i Rueda
	Joanna Senyszyn
	Catherine Stihler
	Mário David
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Czesław Adam Siekierski
	Catherine Stihler
	Konrad Szymański
	Roberta Angelilli
	Kader Arif
	Sophie Auconie
	Jean-Luc Bennahmias
	Maria Da Graça Carvalho
	Mário David
	Edite Estrela
	Göran Färm - Olle Ludvigsson - Marita Ulvskog
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Carlo Fidanza
	Ilda Figueiredo
	Sylvie Guillaume
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Willy Meyer
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Peter Skinner
	Catherine Soullie
	Catherine Stihler
	Alf Svensson
	Konrad Szymański
	Keith Taylor
	Sophie Auconie
	Diogo Feio
	Sylvie Guillaume
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Georgios Papanikolaou
	Robert Rochefort
	Raül Romeva i Rueda
	Catherine Stihler
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Filip Kaczmarek
	Nuno Melo
	Willy Meyer
	Raül Romeva i Rueda
	Mara Bizzotto
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Nuno Melo
	Willy Meyer
	Hella Ranner - Ernst Strasser
	Raül Romeva i Rueda
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Raül Romeva i Rueda
	Brian Simpson
	Catherine Stihler
	Sophie Auconie
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Carlo Fidanza
	Bruno Gollnisch
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Czesław Adam Siekierski
	Nuno Teixeira
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Sylvie Guillaume
	Barbara Matera
	Nuno Melo
	Raül Romeva i Rueda
	Nuno Teixeira
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Iosif Matula
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Paulo Rangel
	Raül Romeva i Rueda
	Luís Paulo Alves
	Sophie Auconie
	Mara Bizzotto
	Edite Estrela
	Göran Färm - Olle Ludvigsson - Marita Ulvskog
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Elisabeth Köstinger
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Raül Romeva i Rueda
	Daciana Octavia Sârbu
	Catherine Stihler
	Nuno Teixeira

	9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
	10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
	11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
	11.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire’i juhtum
	Rainer Wieland
	Isabelle Durant
	Filip Kaczmarek
	Marie-Christine Vergiat
	Ryszard Czarnecki
	Bernd Posselt
	Corina Creţu
	Paweł Robert Kowal
	Tunne Kelam
	Eija-Riitta Korhola
	Cristian Dan Preda
	Catherine Stihler
	Charles Tannock
	John Dalli
	Rainer Wieland

	11.2. Nepal
	Rainer Wieland
	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
	Charles Tannock
	Raül Romeva i Rueda
	Cristian Dan Preda
	Joe Higgins
	Marietje Schaake
	Elena Băsescu
	Zbigniew Ziobro
	Ryszard Czarnecki
	Eija-Riitta Korhola
	Corina Creţu
	Nirj Deva
	Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
	John Dalli
	Rainer Wieland
	Alexander Mirsky

	11.3. Hukkamised Liibüas
	Rainer Wieland
	Charles Tannock
	Raül Romeva i Rueda
	Marie-Christine Vergiat
	Martin Kastler
	Marietje Schaake
	Monica Luisa Macovei
	Corina Creţu
	Bogusław Sonik
	Joanna Senyszyn
	Eija-Riitta Korhola
	Cristian Dan Preda
	Rainer Wieland
	John Dalli
	Dominique Vlasto

	12. Hääletused
	Libor Rouček

	12.1. Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire’i juhtum (RC-B7-0376/2010)
	12.2. Nepal (RC-B7-0383/2010)
	Raül Romeva i Rueda

	12.3. Hukkamised Liibüas (RC-B7-0391/2010)
	13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
	14. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
	15. Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
	16. Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
	17. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
	18. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
	19. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
	20. Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
	21. Istungjärgu vaheaeg
	Libor Rouček

	LISA (Kirjalikud vastused)
	KÜSIMUSED NÕUKOGULE (Nende vastuste eest vastutab üksnes Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik)
	Küsimus nr 1 - Bernd Posselt - H-0241/10
	Küsimus nr 2 - Marian Harkin - H-0250/10
	Küsimus nr 3 - Justas Vincas Paleckis - H-0252/10
	Küsimus nr 4 - Seán Kelly - H-0258/10
	Küsimus nr 5 - Vilija Blinkevičiūtė - H-0260/10
	Küsimus nr 6 - Gay Mitchell - H-0268/10
	Küsimus nr 7 - Nikolaos Chountis - H-0270/10
	Küsimus nr 8 - Zigmantas Balčytis - H-0275/10
	Küsimus nr 9 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - H-0276/10
	Küsimus nr 10 - Richard Howitt - H-0278/10
	Küsimus nr 11 - Liam Aylward - H-0280/10
	Küsimus nr 12 - Pat the Cope Gallagher - H-0285/10
	Küsimus nr 13 - Brian Crowley - H-0287/10
	Küsimus nr 14 - Laima Liucija Andrikienė - H-0290/10
	Küsimus nr 15 - Bendt Bendtsen - H-0294/10
	Küsimus nr 16 - Mairead McGuinness - H-0297/10
	Küsimus nr 17 - Gilles Pargneaux - H-0298/10

	KÜSIMUSED KOMISJONILE
	Küsimus nr 29 - Georgios Papastamkos - H-0245/10
	Küsimus nr 30 - Marian Harkin - H-0251/10
	Küsimus nr 31 - Richard Howitt - H-0279/10
	Küsimus nr 32 - Constance Le Grip - H-0293/10
	Küsimus nr 33 - Vilija Blinkevičiūtė - H-0261/10
	Küsimus nr 34 - Gay Mitchell - H-0269/10
	Küsimus nr 35 - Bendt Bendtsen - H-0295/10
	Küsimus nr 36 - Anni Podimata - H-0299/10
	Küsimus nr 37 - Bernd Posselt - H-0242/10
	Küsimus nr 38 - Marc Tarabella - H-0243/10
	Küsimus nr 39 - Jim Higgins - H-0249/10
	Küsimus nr 40 - Justas Vincas Paleckis - H-0253/10
	Küsimus nr 41 - Malcolm Harbour - H-0259/10
	Küsimus nr 42 - Zigmantas Balčytis - H-0274/10
	Küsimus nr 43 - Liam Aylward - H-0284/10
	Küsimus nr 44 - Pat the Cope Gallagher - H-0286/10
	Küsimus nr 45 - Brian Crowley - H-0288/10
	Küsimus nr 46 - Sarah Ludford - H-0302/10
	Küsimus nr 47 - Konrad Szymański - H-0247/10
	Küsimus nr 48 - Salvatore Iacolino - H-0254/10
	Küsimus nr 50 - Nikolaos Chountis - H-0272/10
	Küsimus nr 51 - Nessa Childers - H-0273/10
	Küsimus nr 52 - Ivo Belet - H-0282/10
	Küsimus nr 53 - Nadezhda Neynsky - H-0292/10
	Küsimus nr 54 - Elisabeth Köstinger - H-0296/10
	Küsimus nr 55 - Gilles Pargneaux - H-0300/10



