
TEISIPÄEV, 18. JAANUAR 2011

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.00)

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
(esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)

3. EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline
stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)

Juhataja.   − Esimene päevakorrapunkt on EÜ-Serbia leping.

– EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Jelko Kacini väliskomisjoni
nimel esitatud soovitus (A7-0362/2010). Soovitus, mis käsitleb nõukogu ja komisjoni
otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt
Serbia Vabariigi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta (15619/1/2007
– C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE));

– EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping. Nõukogu ja komisjoni
avaldused (2010/2980(RSP))

Jelko Kacin,    raportöör. – (SL) Austatud juhataja! EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja
assotsieerimisleping allkirjastati 2008. aasta aprillis ja alates 2010. aasta veebruarist on
edukalt rakendatud üleminekuperioodil kehtivat ajutist kaubanduslepingut.

Ratifitseerimisprotsess algas 2008. aasta septembris, kui Serbia Parlament selle lepingu
esimest korda ratifitseeris.

Lepingus sätestatakse Euroopa Liidu ja Serbia koostöö poliitiline, õiguslik ja majanduslik
raamistik ning Serbia ei saanud jätkata Euroopaga lõimumise teed ilma
ratifitseerimisprotsessi alustamata.

2009. aastal ei olnud Euroopa Parlamendi päevakorras raporteid Serbia kohta, kuna Serbia
suutmatuse tõttu teha täielikku koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise
kriminaalkohtuga (ICTY) takerdus liikmesriikides ratifitseerimisprotsess. Nüüdseks on
lepingu ratifitseerinud 11 liikmesriiki, mistõttu kutsun täna ülejäänud liikmesriike
võimalikult ruttu sama tegema.

Kui me täna lepingu siin kõrgel täiskogul ratifitseerime, saadame Serbiale tugeva ja nähtava
sõnumi nende Euroopa-suunaliste pingutuste toetuseks. See üksi ei taga aga
ratifitseerimisprotsessi edukat lõpetamist.

Serbiat käsitlev resolutsioon, mille üle me homme hääletame, kannab just seda toetavat
sõnumit. Me peame Serbiat toetama selle pikal ja raskel Euroopa Liidu liikmeks saamise
teel.

Serbia seisab silmitsi paljude katsumustega, olles riik, mis on kaua olnud isolatsioonis ja
mis on jäänud väljapoole Euroopa poliitika ja majanduse nüüdisaegseid hoovuseid.
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Viimase kahe aasta jooksul oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas Serbia poliitiline areen
on muutunud järjest enam Euroopa-meelsemaks. Serbia liidrid on parim tõend nende
siirast pühendumusest Euroopa väärtustele ja eluviisile, kui nad lahendavad edukalt
probleemid ja viivad ellu kõik vajalikud reformid.

Me oleme juba näinud head arengut. Meil on siiralt hea meel, et Serbia on nõus
kompromissile minema, toetame ÜRO Peaassamblee 2010. aasta septembris vastuvõetud
ühisresolutsiooni Kosovo kohta.

Serbia kaotas 1. jaanuaril 2011. aastal kohustusliku sõjaväeteenistuse ja Serbia noorte
kodanike põlvkondadele on antud veel üks võimalus õppida ja areneda. Tõhustatud on ka
relvajõudude tsiviiljärelevalvet.

Teisest küljest on Serbia edasiliikumist ELi suunas paljuski raskendanud asjaolu, et endiselt
viibib vabaduses kaks isikut, keda ICTY süüdistab sõjakuritegudes.

Ratko Mladić on olnud jooksus üle 15 aasta alates Srebrenica genotsiidist, mis on pärast
Teist maailmasõda suurim Euroopa pinnal toime pandud kuritegu.

Meil on hea meel Serbia valitsuse avalduse üle selle kohta, et Haagi tribunaliga tehtud
koostöö lõpuleviimine on nende prioriteet. Me pöördume siiski Serbia ametivõimude
poole – kasutades ICTY peasüüdistaja sõnu –, et nad kitsendaksid veenvalt lõhet ülesnäidatud
poliitilise tahte ja konkreetsete tulemuste vahel.

Serbial on tulnud aeg see valus peatükk sulgeda ja astuda uusi samme, et saavutada
piirkonnas leppimine.

Serbial ei ole võimalik saada kandidaatriigi staatust seni, kuni teeb täielikku koostööd Haagi
tribunaliga, nagu on sätestatud nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldustes.

Kõige kaalukam tõendi selle kohta oleks süüdistatavate vahistamine ja väljaandmine. Serbia
senised pingutused on olnud tulemusteta ja ebapiisavad.

Saavutatud on olulisi nihkeid Lääne-Balkani piirkondlikes suhetes, millest annavad kõige
paremat tunnistust Serbia ja Horvaatia suhted. Me toetame Serbia presidendi seisukohta,
kelle uus käsitusviis on andnud tugeva tõuke piirkonnas püsiva leppimise saavutamiseks.

Sellegipoolest on ikkagi probleeme. Belgrad peab tulevases dialoogis Prištinaga näitama
üles asjalikku suhtumist ja – hoolimata Kosovo staatuse küsimusest – Belgradi ja Priština
suhted peavad kasvama partnerluseks, et hõlbustada kogu regiooni liikumist Euroopa
Liidu suunas.

See kehtib ka Serbia suhete kohta Bosnia ja Hertsegoviinaga. Belgrad peab toetama reforme,
mis aitaksid Bosnia ja Hertsegoviinal – riigil, mil on oma institutsioonid – läbi rääkida
Euroopa Liidu liikmesuse üle. Hetkel see nii ei ole.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – Austatud juhataja! Minu jaoks on suur privileeg ja au
naasta Euroopa Parlamenti oma uutes ametikohustustes Euroopa Liidu Nõukogu roteeruva
eesistujariigi Ungari esindajana. Loodan, head parlamendiliikmed, et peate mind selle
täiskogu varasemaks liikmeks ja võtate seda kui garantiid, et Ungari eesistumine on
parlamendisõbralik eesistumine.

Ma ootan suurte ootustega koostööd teiega eesistumise saabuva viie ja poole kuu jooksul.
Lähen nüüd üle oma emakeelele.
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nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja! Head kolleegid! Minu jaoks on suur au ja rõõm
võtta osa sellest arutelust, mille järel parlament hääletab Serbia Vabariigiga sõlmitava
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu heakskiitmise üle. Tahaksin samuti kasutada seda
võimalust, et väljendada oma tänu Euroopa Parlamendi raportöörile Jelko Kacinile, kes
koostas sel teemal suurepärase raporti, ja toetada resolutsiooni Serbia Euroopaga lõimumise
kohta. Väljavaade saada Euroopa Liidu liikmeks on toonud Serbiale, nagu ka teistele
piirkonna riikidele, kasu ja riik on viimastel aastatel selles suunas olulisi edusamme teinud.
Selle taustal on stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Serbia jaoks teel Euroopa Liidu
suunas tähtis samm edasi.

Lepinguga tõhustuvad juba praegugi Euroopa Liidu ja Serbia tihedad sidemed ning kahe
poole vahel luuakse lepingulised suhted. Lepingus sätestatakse poliitilise dialoogi uus
raamistik. Sellega luuakse vabakaubandusala ja tugevdatakse kahepoolseid majandussuhteid,
mille eesmärk on tuua Serbiale kaasa olulisi majanduslikke eeliseid. Lepingus julgustatakse
reformiprotsesse, mis aitavad kaasa Serbia majanduse kasvule ja aitavad Serbial arendada
täielikult toimivat turumajandust. Kokkulepe loob ka võimaluse paljudes valdkondades
Euroopa Liidu ja Serbia tihedamaks koostööks tulevikus ja – mitte vähem olulisemana –
võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku piiriülese uimastiäri vastu ning
kehtivate keskkonnanõuete täiustamiseks.

Nõukogu algatas lepingu ratifitseerimisprotsessi 14. juunil 2010. aastal. Praeguseks on
11 liikmesriiki, teiste seas loomulikult Ungari, oma parlamendis lepingu kinnitanud. Oleme
täiesti veendunud, et lühikese aja jooksul ratifitseerivad selle kõik liikmesriigid. Nõukogul
oleks hea meel, kui stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustuks 2011. aasta lõpuks,
kuid mitte hiljem kui 2012. aasta alguses. See tähendaks, et Serbia loob Euroopa Liiduga
kaugeleulatuvad suhted just sel ajal, mil see tõhustab ettevalmistusi ühinemiseks. Teie
hääled tõstavad seda protsessi esile ja edendatavad seda tänu üksmeelsele toetusele, mida
kõik poliitilised jõud 1. detsembril toimunud väliskomisjoni kohtumisel väljendasid. Serbia
väljendas oma pühendumust Euroopa Liidule 2009. aasta detsembris esitatud
ühinemisavalduses. Nõukogu palus eelmise aasta oktoobril komisjoni esitada oma arvamus.
Seda võib oodata 2011. aasta teises pooles.

Me kõik teame, et lõimumise protsess Euroopaga toob Serbiale kaasa mitmeid eeliseid.
Samal ajal peab Serbia ikkagi tegema olulised reformid. Nende seas on edasised püüdlused
avaliku halduse ja õigusriigi valdkonnas, kohtusüsteemi reform, korruptsioonivastane
võitlus ja koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga.

Jelko Kacini esitatud raportis sedastatakse ka seda, et lõimumise protsess edeneb vastavalt
selles valdkonnas tehtavatele edusammudele. Tunnen heameelt asjaolu üle, et juba on
saavutatud palju tulemusi. Tahaksin samal ajal kasutada võimalust, et juhtida tähelepanu
sellele, et eelmisel aastal astus Serbia ajaloolised sammud rahu suunas naabritega selles
piirkonnas. Mul on hea meel ka Serbia tiheda koostöö üle Euroopa Liiduga 2010. aasta
suvel ja selle tulemusena valminud resolutsiooni üle, mis avas tee Belgradi ja Priština
dialoogile. Nõukogu toetab täieliku kõrget esindajat Ashtonit tema töös, mida ta selles
valdkonnas on teinud. See on raske ülesanne, kuid dialoogi loomise võimalus annab nii
Kosovole kui ka Serbiale võimaluse Euroopa Liidule lähemale tulla.

Viimaseks tahaksin jagada teiega mõtet, mis võtab kõik kokku. Ma olen veendunud, et
Euroopa Liit peab hoidma laienemisprotsessi usaldusväärsust. Selle jaoks on vahendid
meie endi kätes. Ma usun, et kui Ungari eesistumise ajal suudetakse edukalt lõpetada
ühinemisläbirääkimised Horvaatiaga, siis on see Serbia jaoks väga hea märk, samuti on see
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märk sellest, et protsess endiselt toimub ja et Balkani riikidel on koht Euroopa Liidu riikide
peres.

Austatud juhataja! Head kolleegid! 2011 on Serbia jaoks tähtis aasta, tuues kaasa nii
katsumusi kui ka võimalusi. Mul on hea meel võimaluse üle, mille see leping Serbiale annab,
nii et me saame koos üles ehitada ühist tulevikku rahumeelses Euroopas.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Minu jaoks on suur rõõm ja au pöörduda
täna Euroopa Parlamendi poole, et anda Serbia Vabariigiga sõlmitava stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu hääletusele nõusolek. Tahaksin samuti soojalt tänada raportööri,
kes tegeleb Serbia küsimusega, Jelko Kacinit tema Euroopaga lõimumisprotsessi käsitleva
raporti eest.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on Serbia jaoks teel Euroopa Liitu tähtis samm edasi.
Selle lepingu põhieesmärk on sillutada teed suuremale Euroopa lõimumisele ja reformidele
ning valmistada Serbiat Euroopa Liidu liikmeks saamiseks ette. See tähtis verstapost on
Serbiale julgustuseks, nüüd mil riik on elustanud piirkonnas leppimise edendamise nimel
tehtavad jõupingutused.

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga luuakse terviklik institutsiooniline raamistik
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu nõukogu ja komisjoni kaudu, uuenenud poliitiline
raamistik ja alamkomisjonide võrgustik, mis hõlmab ulatuslikult enamikku Euroopa Liidu
poliitilisi valdkondi. Loomulikult nähakse lepingus ette täiskogu ja Serbia parlamendi vahel
konkreetne organ – parlamentaarne ühiskomisjon.

Majanduslikust vaatepunktist nähakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus ette
vabakaubandustsooni järkjärguline rajamine ning Serbia järkjärguline lõimimine Euroopa
Liidu siseturuga, mis annab majanduslikke eeliseid nii Euroopa Liidule kui ka Serbiale.
Nagu 1990ndate Kesk-Euroopas, toob leping kaasa rohkem investeeringuid, eelkõige
kaudseid investeeringuid. See aitab oluliselt kaasa Serbia majanduse kasvule ning aitab
Serbial liikuda edasi toimiva turumajanduse suunas.

Euroopa Liidule lepingust tulenev kasu on sama oluline. Serbia turg on nüüd Euroopa Liidu
eksportijatele avatud. Mõne aasta jooksul kaotatakse täielikult varem suhteliselt kõrged
tariifid, erandiks on mõned väga tundlikud põllumajandustooted.

Serbia järkjärgulise lõimimisega siseturuga muutuvad tingimused investeerijate jaoks
stabiilsemaks ja etteennustatavamaks. Konkurentsi- ja riigiabieeskirjad viiakse vastavusse
Euroopa Liidu eeskirjadega. Ka intellektuaalomandi õiguste kaitse viiakse järk-järgult
vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Ühtlasi avaneb Euroopa pakkujatele järk-järgult
arvestatava suurusega Serbia riigihangete turg.

Serbiaga tihedamate sidemete vormimine toob eriti Euroopa Liidule kaasa ka muid eeliseid,
sest see aitab kaasa näiteks koostööle õiguse, vabaduse ja turvalisuse ning keskkonna,
transpordi ja tolli valdkonnas. Seega aitab see muuta Euroopa Liidu poliitika Kagu-Euroopas
usaldusväärsemaks ja tõhusamaks.

Lõpetuseks on eriti märkimisväärt, et Serbia tõi ajutise lepingu rakendamise ettepoole.
Leping jõustus ametlikult 2010. aasta veebruaris, kuid Serbia otsustas seda kohaldama
hakata peagi pärast selle 2008. aasta aprillis allakirjutamist. Serbia on sellega näidanud
üles pühendumust Euroopa Liiduga majanduslikuks lõimumiseks ning siiani on saavutatud
häid tulemusi.
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Alates 14. juunist 2010. aastal, mil nõukogu otsustas käivitada lepingu
ratifitseerimisprotsessi, on üheksa liikmesriiki teatanud ratifitseerimisest ning veel kaks
on saanud oma parlamendis heakskiidu. Tänane hääletus Euroopa Parlamendis peaks tänu
kõigi fraktsioonide üksmeelsele toetusele seega protsessile hoogu juurde lisama. Ma loodan,
et teised liikmesriigid ratifitseerivad lepingu varsti.

Tahaksin lõpetuseks keskenduda Serbia Euroopaga lõimumisprotsessi käsitlevale
resolutsiooni ettepanekule kui hästi ettevalmistatud panusele tänasesse poliitilisse arutelusse.
Tänan selle eest raportööri Jelko Kacini! Resolutsiooniga saadetakse Serbiale nii sõnum
toetusest ELi-Serbia suhete süvendamisele kui ka sõnum ootustest, mis on seotud
põhikatsumustega Serbia teel Euroopa Liiduga liitumisel. See on eriti ajakohane Serbia
liitumisavaldust käsitleva arvamuse koostamise valguses.

Käisin eelmise aasta novembris Belgradis, et anda peaministrile ja peaministri asetäitjale
Euroopa integratsiooni küsimuses üksikasjalik küsimustik. Serbia ametivõimud teevad
praegu suurt tööd oma vastustega, mida loodame saada kuu lõpuks. Mind julgustab
komisjoni eduaruande järelemeetmena Serbia valitsuse 30. detsembril vastu võetud
tegevuskava. Komisjon analüüsib põhjalikult küsimustike vastuseid ja Serbia ametivõimude
lähikuudel võetavaid meetmeid, et saada valmis lõplik hinnang ja esitada arvamus
2011. aasta teises pooles.

Nagu mu Ungari kolleeg ütles, on 2011. aasta Serbia jaoks tähtis: raskete katsumuste, kuid
ka võimaluste aasta. Tee on paika pandud ja eesmärgid on hästi teada, kuid Serbia peab
selle teekonna läbima, täitma nõutavad kriteeriumid ja asuma taas Euroopa Liiduga läbi
rääkima. Ma olen veendunud, et meie ühisel toetusel teeb Serbia jätkuvalt õiged
euroopalikud valikud ja liigub oma lõimumispüüdlustes edasi. See saadab positiivse sõnumi
kogu piirkonnale, ajal mil peame uuesti kinnitama selle euroopalikke väljavaateid, et
kindlustada rahu ja soodustada Lääne-Balkanis majanduslikku õitsengut.

György Schöpflin,    fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! Minu arvates on Serbiat
käsitlev raport suurepärane. Kiidan raportöör Jelko Kacinit!

Mulle tundub, et Serbia on viimaks otsuse teinud ja soovib siiralt endale euroopalikku
tulevikku. Enamik poliitilisest eliidist usub, et see on parim valik. Seda otsust tuleb vaadelda
viimase kahe aastakümnendi rahutuste valguses. Serbia on üle elanud kommunismi lõpu,
Jugoslaavia kokkukukkumise, sellele järgnenud sõjad, Slobodan Miloševići valitsusaja,
1999. aasta pommitamise, esilekerkinud maffia ja kuritegevuse, vägivalla, pagulased –
masendav ja traumaatiline ajalugu. Seega on otsus valida Euroopa märkimisväärne saavutus
ja annab märku sellest, et Serbiast on piirkonnas saanud stabiilsuse tegur.

Jääb kaks olulist poliitilist probleemi: Ratko Mladići vahistamine ja Haagile üleandmine
ning Kosovo sõltumatusega leppimine. Mõlemad on seotud psühholoogiliste barjääridega.
Mladićil on oma kaitsjad ning Kosovo kaotus on valus olulisele osale Serbia ühiskonnast;
igasugune territooriumi kaotus on valus. Sellele võib lisada mitu muud tähelepanuväärivat
valdkonda, eelkõige avaliku halduse ja õigusemõistmise nüüdisajastamine, turutingimuste
kehtestamine ning täielik avatus Serbia mineviku suhtes, sealhulgas arhiivide avamine.

Ended Serbia teel Euroopa suunas on mõistlikult head. Selles suunas on olemas selge
pühendumus. Eliidi ja ühiskonna ees seisvaid ülesandeid tunnistatakse ning tehnilised
ettevalmistused on käimas. Kui kõik läheb hästi peaks Serbia sel sügisel saama arvamuse
ning seejärel kandidaadi staatuse. Tee Euroopasse ei saa olema lihtne, kuid Euroopa
tervikuna võidab stabiilsest ja demokraatlikust Serbiast.
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4. Tervitus

Juhataja.   − Enne kui me sõnavõtjate nimekirjaga jätkame, sooviksin kasutada juhust ja
tervitada külalist, kes meie tänast arutelu jälgib, nimelt Serbia asepeaminister Božidar Đelićit!
Soe tervitus teile, Božidar Đelić! On tore, et saate meiega olla!

5. EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline
stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu jätkamine)

Juhataja.   − Järgmine päevakorrapunkt on EÜ-Serbia lepingu ühisarutelu jätkamine.

Maria Eleni Koppa,    fraktsiooni S&D nimel. – (EL) Austatud juhataja! Ka mina kiidan Jelko
Kacinit tasakaalustatud ja üksikasjaliku teksti eest, mille ta esitas! Sotsiaaldemokraatide ja
demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis toetab kogu südamest Serbia
liitumisväljavaateid − riigi, mis on viimastel aastatel teinud tohutuid edusamme ja mis on
Lääne-Balkanis rahu ja stabiilsuse tagamise nurgakivi. Täna parlamendis stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingule heakskiidu andmine on seega ajalooline hetk ja meil on selle üle
hea meel. Euroopa Parlamendi resolutsioonis toetame ühtlasi nimetatud riigi esitatud
liitumistaotlust, kuid rõhutame, et siiski on astuda ka muid samme.

Peab olema selge, et piirkondliku koostöö arendamine on endiselt liidu põhiprioriteet
Lääne-Balkanis. Nõnda siis on Serbia ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu koostöö absoluutne
rahvusvaheline kohustus ning see peab kiiresti jätkuma mitte ainult selle pärast, et seda
tahab Euroopa, vaid selle pärast, et õigluse jaluleseadmiseks on vaja leppida minevikuga,
mis võimaldab parandada suhteid endise Jugoslaavia kõigi riikide vahel.

Me ei tohi siiski unustada, et Serbia rahvas on sõja ohver. Serbia on praegu suurima pagulaste
ja riigisiseste ümberasustatud inimeste arvuga riik Euroopas; inimesed, kes vajavad hoolt
ja ulualust ning tööturule integreerimist. Liit peab toetama otstarbekalt kõiki sellesuunalisi
pingutusi, seda eelkõige krediidikriisi valguses. Toetame seega Serbia ja Horvaatia
presidentide hiljuti võetud kohustust leida ühiselt lahendus pagulaste probleemile.

Piirkonna stabiilsuse jaoks on eriti tähtis otsus alustada dialoogi Kosovo ametivõimudega.
Me toetame seda dialoogi, mis peab algama võimalikult ruttu ja olema kasulik kõigile
Kosovo elanikele, ning loodame, et see aitab kaasa piirkonna rahvaste ühisele euroopalikule
tulevikule. Lõpetuseks tahaksin kiita Serbia valitsuse asepresidenti Božidar Đelićit eile
Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonile tehtud avalduse eest selle kohta, et Serbia
otsib Kosovos ajaloolist lahendust. Kompromiss on tõepoolest vajalik ja me kõik peame
aitama seda saavutada.

Norica Nicolai,    fraktsiooni ALDE nimel. – (RO) Austatud juhataja! Pean liberaalina
rõhutama, et Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon on fraktsioon, mis on
alati laienemisprotsessi toetanud, sest me usume Euroopasse, mis hõlmab kõiki selle
liikmeid, nimelt võimsasse, ühinenud Euroopasse. Rumeenlasena saan ainult toetada Serbia
valitud euroopalikku teed, rõhutades samal ajal, et Serbiana on tegemist Euroopa riigiga
ja selle teekond Euroopasse ei saa olema ilma keerulisest minevikust tingitud raskusteta.
Serbia peab siiski vaatama ettepoole ja proovima unustada minevikku, sest minevikuga
leppimine ei tohi seista selle tulevase Euroopa Liidu saatuse teel.

Soovin rõhutada, et on elutähtis, et Kopenhaageni kriteeriumeid rakendataks kogu
piirkonnas, sealhulgas ka Serbias, nõuetekohaselt, jõuliselt ja hoolikalt, sest ainult need
tagavad euroopalike väärtuste austamise, õigusriigi ja elujõulise demokraatia. Ma usun, et
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need kaks viimast aastat pärast ajaloolist otsust asuda teele Euroopa suunas, tõestavad, et
nii Belgradis asuv valitsus kui ka Serbia rahvas on nii motiveeritud kui ka otsusekindlad.
Nad usuvad kogu südamest sellesse Euroopa projekti, sest mis saab olla tähtsam kui valitsuse
võetud euroopalikud otsused, mis ei ole tehtud seadusnõuete ega selle poliitilise mängu
ettekirjutatud nõuete sundusel.

Ülioluline on ka see, et Serbia stabiliseeriks oma majanduse. Märgid, mida me praegu Serbia
majanduses näeme, on tõepoolest suurepärased. On ülitähtis, et riik stabiliseeriks
demokraatia. Suurt tähelepanu tuleb siiski pöörata Balkani mitmekultuurilisusele, mis on
osutunud tundlikuks küsimuseks. Selle piirkonna vähemuste probleem ei tohi tekitada
konflikte. Ma usun, et hädavajalik on mudel, millega edendatakse vähemuste abistamist ja
toetamist ning kultuurilist leppimist.

Marije Cornelissen,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Roheliste /
Euroopa Vabaliidu fraktsioon on Serbia ELiga ühinemise kindel toetaja. Meil on seega hea
meel praeguse valitsuse selgelt euroopameelse kursi üle. Minu arvates ei ole siiski kumbki
pool väärt autasu viisi eest, kuidas see on ühinemisprotsessi käsitlenud. EL laseb endaga
lihtsalt mängida.

Serbia Euroopa-meelse poliitika toetuseks anti sellele viisavabadus enne, kui riik vastas
täielikult kriteeriumidele. Serbia sai oktoobris Avis’ vastutasuna Kosovos mõõduka seisukoha
võtmise eest. EL saadab välja sõnumi, et ühinemisprotsessis on määravaks poliitilised
mängud, mitte kriteeriumide täitmine. Me ei peaks Serbiat autasustama selle eest, et see
käitub küpse euroopaliku demokraatiana. Tegelikult peaksime saama eeldada, et Serbia
võtab Kosovo ja Bosnia puhul endale endastmõistetavalt vastutustundliku piirkondliku
juhtrolli ilma vajaduseta anda talle selle eest kommi nagu hästi käitunud lapsele.

Üks asi, mida peaksime vähemalt tegema, on lõpetada järeleandmised, kui asi puudutab
jahti Mladićile ja Hadžićile. Me räägime siin kohutavate sõjakuritegude ja genotsiidi
toimepanijatest. Nad ei tohiks mõrvade eest puhtalt pääseda. Serbia saab ja peab tegema
nende vahistamiseks palju enam. Me ei saa lubada, et täielikust koostööst ICTYst saab
naljanumber, mida võib diplomaatia huvides eirata. Selle kohta peavad otsuse tegema need,
kes on volitatud otsustama, kas Serbia teeb täielikku koostööd, ja selleks on süüdistaja
Brammertz. Ma palun teil seetõttu hääletada meie muudatusettepaneku poolt!

Charles Tannock,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Serbia edusammud ELi
liikmeks saamise teel on hoogu juurde saamas ja seda õigusega, mida tõestab suurepärane
Kacini raport.

Eelmise aasta oktoobris Serbias viibides avaldasid mulle muljet Serbia dünaamilise, läänele
orienteeritud demokraatliku valitsuse pühendumus ja jõupingutused. Mis puudutab
kohtureformi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemist, on Serbial kindlasti veel palju
teha. Meie ECRis loodame ka seda, et Ratko Mladić saadakse kätte ja saadetakse Haagi,
ehkki ei ole sugugi kindel, et ta viibib Serbia territooriumil. On siiski ülitähtis, et EL ja selle
liikmesriigid vastaksid Serbia edusammudele ja tunnustaksid neid, näiteks praegu
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ratifitseerimisega, muu hulgas ka seetõttu, et mõned
Serbia naabritest, näiteks Horvaatia, on ELiga ühinemise teel palju kaugemale jõudnud.

Serbia suhted Kosovoga on problemaatilised, kuid mitte lahendamatud. Mina isiklikult
usun, et parim tee edasi oleks võrdne ja lõplik lahendus, mille aluseks on eraldumine ja
rahu-maa-eest-põhimõte, mida on rakendatud Lähis-Idas. Minu arust peaks EL seda
võimalust põhjalikult hindama algavas kõrge esindaja vahendatavas dialoogis. Selle
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võimaluse kergekäeline kõrvaleheitmine oleks ohtlikult lühinägelik ning vaid põlistaks
Kosovo unarussejätmise ELi, NATO ja ÜRO tasandil rahvusvahelise tunnustamise mõttes.

Miloslav Ransdorf,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (CS) Austatud juhataja! Serbia ajaloo
suurkuju püha Sava on öelnud, et serblased kuuluvad nii Idasse kui ka Läände. Sellest
tuleneb probleem, et nad ei usalda Lääne inimesi, sest nad peavad end Idasse kuuluvaks,
ja nad ei usalda Ida inimesi, sest peavad end Läände kuuluvaks. Tegelikult on Serbia sild
Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, Euroopa ühtsuse juhtriik ning lõppude lõpuks nähtub isegi
suure Serbia kirjaniku Dobrica Ćosići romaanist „Surma aeg”, et Serbia on otsustava
tähtsusega, kui kaalul on Euroopa ühtsus või lagunemine.

Ma usun, et meil on aeg aru saada Serbia põhjapanevast tähtsusest Euroopa ühtsuse jaoks.
Tegemist on suurima Balkani majandusega ning ilma Balkanita ei saa olla Euroopa ühtsust.
Tahaksin rõhutada, et meil on ühiseid ülesandeid, mida on võimalik suhteliselt kiiresti
lahendada, näiteks Serbia pagulaste probleem (Serbia territooriumil on umbes
750 000 pagulast), keskkonnaprobleemid (millest mõned juba alates 1990ndatest) ja
Doonau laevateede käitlemine (meil on Euroopa Parlamendis Doonaule pühendatud
fraktsioonidevaheline töörühm) ning peaksime ka seadma eesmärgi abistada Serbiat selle
julges kohtureformis ja võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu.

Nikolaos Salavrakos,    fraktsiooni EFD nimel. – (EL) Austatud juhataja! Ma usun, et Jelko
Kacini raportis on saavutatud suurepärane tasakaal, mille eest ma teda kiidan. Raportis
kajastatakse Serbia edusamme vajalike reformide teostamises realistlikult. Just eile andis
Serbia asepeaminister välisasjade komisjonile rahuldava ülevaate arengutest.

Sellegipoolest on üks jääv suur probleem koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga,
sealhulgas viimaste põgenike Haagile üleandmine, mis on Serbia ühinemise peamine
eeltingimus.

Ajakirjandusvabadus on üks olulisematest probleemidest, mille Serbia valitsus peab
lahendama; Serbia ajakirjanikele ei tohi avaldada poliitilist survet ega muul viisil nende
sõltumatust takistada.

Veel üks Serbiat vaevav probleem on pagulaste ja riigisiseselt ümberasustatud inimeste
suur arv, kelle probleemid on seotud eluaseme leidmise ja vaesusega, kusjuures tööpuudus
on ligi 19%. Ma arvan, et peaksime Serbiat abistama ja me ei tohi unustada, et see riik tuli
hiljuti välja sõjast.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Austatud juhataja! Me ei tohiks keskenduda üksnes
sõjakurjategija Mladići vahistamisele ja kohtu alla andmisele. Serbial on tohutud probleemid
organiseeritud kuritegevusega. Mitu sõnavõtjat juba mainis seda ja me ei tohi neid probleeme
alahinnata. Loomulikult on tehtud edusamme, kuid mitte piisavalt, et saavutada vastuvõetav
tase – kaugeltki mitte.

Lisaks on Serbia loomulikult vaene riik nagu kõik kandidaatriigid. Need on vaesed riigid
ja nende ühinemine on Euroopa kodanikele väga kulukas. Serbia on isegi rohkem
korrumpeerunud kui Rumeenia ja Bulgaaria. Rumeenial ja Bulgaarial ei oleks kunagi
tohtinud lubada liiduga ühineda. See tekitab arvukaid korruptsiooniga seotud probleeme
ning Serbia on veelgi korrumpeerunum. Ma pean seda eriti püsivaks probleemiks, mida ei
saa nii lihtsalt lahendada. Seega palun teil seda mitte alahinnata.

Lisaks viib Serbia võimalik ühinemine, nagu viisavabaduski, veelgi suuremale väljarändele
Lääne-Euroopasse – väljarändele, millest meile kellelegi kasu ei ole.
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Adrian Severin (S&D).   – Austatud juhataja! Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning
Serbia Euroopaga lõimumine on tähtsad nii Serbiale kui ka Euroopa Liidule.

Tahaksin teha kaks märkust. Et lepingu üle nõuetekohaselt läbi rääkida ning
lõimumisprotsessi nõuetekohaselt juhtida, peaks Euroopa Liit kõigepealt kindlaks tegema
ja tunnistama omaenda huvisid. Euroopal on senilahendamata Albaania probleem, puudub
geopoliitiline sidusus lõunaosas ning Balkani piirkonnas laiutab organiseeritud kuritegevuse
ja korruptsiooni must auk. See tähendab, et liidu jaoks on selles piirkonnas keskmes vajadus
laiema toimiva ja ühtse turu ning paremate transpordikoridoride järele. Ilma Serbia osaluseta
ei saa lahendada ühtki neist probleemidest.

Teisalt peame vältima Serbia kohtlemist teisejärgulise Euroopa riigina ning sellele igal
juhtumil loengute pidamist. Serbia on tõepoolest süüdi mitmes patus, kuid Euro-Atlandi
osa nende pattude toimepanemisel oli samuti märkimisväärne. 2011. aasta on tõepoolest
väljakutsuvate võimaluste aasta nii Serbiale kui ka Euroopa Liidule. Me ei suuda neid
võimalusi ära kasutada, kui me ei loobu eneseimetlusest ega kohtle Serbiat võrdsena.

Ainult väärikas Serbia saab olla usaldusväärne partner, et Balkanis toimuks ajalooline
leppimine ja ajalooline taasühinemine Euroopa Liiduga. Jelko Kacini raportiga aidatakse
sellele oluliselt kaasa.

Sarah Ludford (ALDE).   – Austatud juhataja! Ühinen nendega, kes on kiitnud ja toetanud
kolleeg Jelko Kacini raportit, ja ma nõustun täielikult tema märkustega selle kohta, et Serbia
tulevik on Euroopa Liidus ning et Serbiast saab oluline osaleja Lääne-Balkani piirkonna
julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel.

Ma olen viimased kümme aastat toetanud Lääne-Balkani riikide ELi liikmesust, sealhulgas
ajal, mil olin Balkani delegatsiooni aseesimees. Tegin meie raportööriga tihedat koostööd
viisavaba reisimise saavutamisel ning olin väga rõõmus, kui Serbia selle teiste riikide seas
aasta tagasi saavutas. Ma arvan, et see aitab tõesti eluliselt kaasa inimkontaktidele ja
silmapiiride avardumisele ning lõppkokkuvõttes julgeoleku tagamisele selle laiemas
tähenduses.

Mõnd Serbia ees seisvat katsumust on juba mainitud. Sooviksin lisada midagi
kohtureformiga seotud proovikivi kohta. Komisjoni möödunudsügiseses eduaruandes
väljendati muret ametisse uuestinimetamiste läbipaistmatu menetluse üle, mis seab ohtu
kohtu sõltumatuse põhimõtte ja tekitab suure poliitilise mõju ohu. See on õigusriigi mõttes
selgelt põhiprobleem.

Mis puutub koostööd Haagis asuva endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise
kriminaalkohtuga, siis Jelko Kacin ütles eile õhtul välisasjade komisjonile, et Serbia teeb
absoluutselt kõik endast oleneva, et teha kindlaks kahe viimase süüdistatava asukoht ja
nad kinni pidada ning Haagile üle anda, kuid peasüüdistaja Serge Brammertz ütles oma
septembrikuises sõnavõtus ÜRO Julgeolekunõukogus, et Serbia peab vähendama lõhet
väljaöeldud vahistamisele pühendumuse ning kohapealsete operatsioonide tõhususe vahel.
Me ei näe tulemusi. Serbia peab põgenike vahistamiseks rakendama ennetavamat
lähenemisviisi, nii et ma kardan, et retoorika ja reaalsuse vahel on lõhe – ja see lõhe tuleb
kindlasti ületada.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Ka meie pooldame
Lääne-Balkani ja loomulikult Serbia ühinemist Euroopa Liiduga. Iga riik on loomulikult
eraldiseisev, kuid see piirkond on omavahel seotud ning iga piirkonnas asuva riigi tegevus
mõjutab otsustavalt protsessi enda edukust.
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Siinkohal tahaksin veel kord juhtida tähelepanu sellele, et meie arvates ei saa Serbia
ühinemisprotsess edeneda ilma Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõpliku heakskiiduta ning
– nagu mu kaasparlamendiliige just ütles – ilma ennetavama ja eelkõige kohtuga kohapeal
tehtava tõhusama koostööta.

On olnud ka positiivne areng. Näiteks võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis
meile suurt heameelt tegi. Nüüd tahame näha, et seda hakataks tõesti kiiresti rakendama,
ja me palume komisjoni eraldada selle protsessi toetuseks raha. Kui see piirkond tahab
koos kasvada, siis on meil vaja ka rohkem valikuid ühistranspordi puhul nii piirkonna sees
kui ka läbi selle. Ka siin pöördun komisjoni poole, et seda valdkonda ühinemiseelse
rahastamisvahendi IPA kaudu rohkem toetada ja rahastada, kuna oleme veendunud, et on
vaja rohkem kontakte inimeste, mitte ainult juhtide vahel. Seda soodustaks väga see, kui
selle piirkonna inimestel oleks lihtsam ringi liikuda.

Liikuvuse puhul on ka küsimus, mida tahaksin kiiresti enne lõpetamist mainida, nimelt
sõidukite numbrimärgid, mida Belgrad jätkuvalt väljastab Põhja-Kosovo seitsmes piirkonnas.
Pöördume Belgradi poole, et see lõpuks loobuks numbrimärkide väljastamisest Kosovo
jaoks.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Serbia on Euroopa riik. Serbia on
osa Euroopa ajaloost. Serbia on osa Euroopa kultuurist. Serbia ei ole pelgalt Euroopa
geograafiline osa. Seetõttu peab Serbia olema osa Euroopa poliitilisest kaardist, nii et ärgem
otsigem ettekäändeid, et pikendada Serbia teekonda Euroopa Liitu! Mulle on jäänud mulje,
et mõnikord on EL seda riiki kõrvale tõrjunud ning mõnd Balkani riiki ja Serbiat on koheldud
ebavõrdselt. Peame selle ebavõrdsuse nüüd ja kohe lõpetama! Ärgem otsigem ettekäändeid
– ja ma rõhutan seda veel kord −, et pikendada Serbia teekonda Euroopa Liitu! Serbia riik
on teinud piisavalt, et anda sellele võimalikult ruttu koht teiste Euroopa riikide seas.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Austatud juhataja! Serbia ja Lääne-Balkani majanduskriis
on jõudmas haripunkti. Ebakindel olukord tekitab ohu, et taas kerkivad pinnale
populistlikud ja natsionalistlikud meeleolud. Volinik Füle, kas pole aeg luua Lääne-Balkani
jaoks arengufond sarnaselt sõjajärgse Marshalli kavaga?

Volinik, mul on teile teine küsimus. Eile teavitas mind üks asjasse pühendatud isik
võimalikust uuest konfliktikoldest Serbias. See puudutab radikaalsete islamijõudude tegevust
Sandžakis. Üks nimi, mis sel puhul ringleb, on piirkondliku mufti Muamer Zukorlići nimi.
Missugust konkreetset teavet on Euroopa Komisjonil selles küsimuses ning milliseid
vastumeetmeid komisjon kaalub?

Dimitar Stoyanov (NI).    – (BG) Austatud juhataja! Ida-Serbias Bosilegradi ja Caribrodi
ümbruses elab kümneid tuhandeid bulgaarlasi. Tegemist on etnilise vähemusega, mis jäi
Esimese maailmasõja lõppedes Serbiasse.

Öelda, et nad on Euroopa kõige vaesemate inimeste seas, ei ole kaugel tõest. Serbia valitsus
ei ole mitte ainult sel puhul midagi ette võtnud – näiteks teinud investeeringuid, et selle
piirkonna majandus veidikenegi käima saada, vaid eelmise aasta novembris peatas see ilma
selgitusi andmata ja oma rahvusvahelisi kohustusi rikkudes Bulgaaria kodanike rühmal
abi andmise piirkonna lastele, kes olid tulnud Bulgaariasse õppima.

Tahaksin Serbia valitsuse esindajatele meelde tuletada, et inimeste vaba liikumine ja avatud
piirid on Euroopa Liidu põhiväärtus. Ja seni kuni te seda endale selgeks ei tee ja seda ei
rakenda, ei ole teile siin kohta.
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Elmar Brok (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Eniko Győri! Lugupeetud volinik! Head
kolleegid! Tahaksin Jelko Kacinit esitatu eest tänada! Tema raport põhjendab selgelt, miks
hääletada selle poolt.

Ma arvan, et hoolimata kõigist probleemidest, mille pärast me Serbiat jätkuvalt kritiseerime,
hoolimata tungivast sisemise reformiprotsessi vajadusest, hoolimata vajadusest teha
koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY), hoolimata
probleemidest Serbias, kus maffia tegutseb ja mõjutab majandust, eriti laialtlevinud
korruptsioonivastase võitlusega, on vaja kõige selle vastu aastate jooksul võidelda. See on
tingimus, et Serbia jätkaks positiivsel Euroopa-meelsel kursil Euroopa Liidu liikmeks
saamisel, mida Serbiale Thessalonikis kindlalt lubati, ja peame oma lubadusest kinni pidama.

Tahaksin siiski ühtlasi öelda, et Serbiaga on vaja teha koostööd. Piisab ainult sellest, kui
heita pilk piirkonna ajaloole, et aru saada, et püsiv rahu on võimalik üksnes Serbia kaasabil,
mistõttu peame Serbias nägema mitte ainult Euroopa Liidu kandidaatriiki, vaid ka olulist
strateegilist partnerit kogu piirkonna mõistlikus arengus ning sel põhjusel peaksime olema
julgustuse allikaks ega tohiks kohelda Serbiat halvemini kui Euroopa Liidu liikmesriike või
riike, mis on liitumas mis tahes ajaloolistel põhjustel ja kas lühikeses või pikas perspektiivis.

Selle pärast kutsun kõiki ja eelkõige liikmesriike liikuma ratifitseerimisprotsessiga kiiresti
edasi ja andma sellega märku sellest, et Serbia võetavaid meetmeid Euroopaga ühinemiseks
tuleb toetada, et me saaksime pikas perspektiivis saavutada kõnealuses piirkonnas
julgeoleku.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Austatud juhataja! Ma olin mõned päevad tagasi
Horvaatias ja seal pole kunagi nii palju Serbiast räägitud kui viimasel ajal ning räägitud on
konkreetselt väga positiivselt just selle pärast, mida mainis Elmar Brok – julged käigud,
mida Boris Tadić koos president Josipovićiga on teinud, ja ma tean, et ka asepeaminister
Đelić on sel puhul suuresti kaasatud –, on märkimisväärsed sammud Euroopa suunas.
Need on piirkondliku koostöö komponendid, kuid tegemist on piirkondliku koostööga,
millel on suur poliitiline ja ka humanitaarne tähendus. Seetõttu on väga tähtis – ja siinkohal
toetan täielikult Elmar Broki ja teiste parlamendiliikmete öeldut −, et julgustaksime Serbiat
selliseid samme ka edaspidi astuma.

See kehtib selgelt ka suhete kohta Bosnia ja Hertsegoviinaga. Me kõik teame, kui tähtis on
Serbia positiivne osalus – ja sama kehtib ka Horvaatia kohta −, et see riik hoiaks ühte ja
ühtlasi teostaks asjakohased reformid. Selles suhtes on Serbia tõesti olnud väga julge ja see
on piirkondliku koostöö jaoks absoluutselt kriitilise tähtsusega.

Üks kriitilise tähtsusega komponent, mida ma sellegipoolest soovin tõstatada, on koostöö
endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY). Enesestmõistetavalt
kutsusin Serge Brammertzit osalema minu juhitavas välisasjade komisjoni töörühmas. Me
ei ole selles valdkonnas täiesti rahul – on võimalik teha rohkem. Meie õhutustööl ei ole
siinkohal olnud rahuldavat tulemust. Palun seetõttu kõiki avaldada survet, et see teoks
saaks.

Nagu Maria Eleni Koppa juba ütles, ei ole see ainult Euroopa probleem. Ka Serbia peab
nende küsimustega tööd tegema Serbia enda jaoks. Täpselt nagu vabandus Vukovari eest,
mis kahtlemata jääb riigi ajalukku, peab jätkuma võitlus nendega, kes on toime pannud
raskeid kuritegusid.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Austatud juhataja! Ei ole võimalik mitte märgata, et Serbia
on viimasel ajal teinud tohutuid edusamme. Lubage mul teile esitada mõned näited:
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viisaliberaliseerimise protsessi edukas tulemus, piirkondlik koostöö nii liikluse kui ka
energia valdkonnas, poliitiline tahe aidata piirkonnas kaasa leppimisele ja uued poliitilised
liidrid, mis kõige paremini ilmnes president Tadići Srebrenica ja Vukovari visiidil.

Kõik see ei näita mitte ainult konkreetsete isikute head juhtimisoskust ja Serbia suurt soovi
jõuda ELi liikmesusele lähemale, vaid ka serblaste otsust valida just sellised liidrid.

Meil on seetõttu hea meel, et ELi-Serbia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on nüüd
paigas ja et saadame Serbiale selge sõnumi, et näidata, et me näeme nende pingutuste
tulemusi ja et Serbial on koht ELi peres.

On selge, et meil on veel mitmeid proovikivisid: võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu,
õigusreformide jätkumine ning lahenduse leidmine vähemuste küsimusele. Enamik neist
probleemidest ei ole siiski ainuomased üksnes Serbiale, vaid neid jagavad teised Balkani
riigid.

Üks küsimus on siiski ainulaadne, mida tuleb selles kontekstis mainida, milleks on koostöö
Haagis asuva endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Serbia valitsuses
on poliitiline tahe olemas. Samuti ollakse teadlikud, et tribunaliga peab koostööd tegema.
Loodame, et Ratko Mladić on peagi Haagis tagasi.

María Muñiz De Urquiza (S&D).    – (ES) Austatud juhataja! Mul on aega minut, et
rõhutada kui tähtis on, et täiendaksime Euroopa Liidu koosseisu Serbia liikmesusega, mis
loodetavasti saab tänavu kinnituse, arvestades märkimisväärseid edusamme, mida see riik
on teinud. Neid edusamme tunnustas nõukogu oma otsuses minna ühinemisprotsessiga
edasi ja seda tunnustas ka parlament Jelko Kacini, keda ma tänan, raportis.

Selle ühe minuti jooksul pean ühtlasi juhtima tähelepanu sellele, et Euroopa Liidus
eksisteerivad eri seisukohad Kosovo suhtes on innustanud Serbiat selgelt pühenduma
Euroopale, mis on oluline rahu ja demokraatia kinnistumiseks Balkanil ning tõhusaks
lähenemisviisiks piirkonna lõimumisele, mida näitas Hispaania eesistumise ajal toimunud
kõrgetasemeline kohtumine 2. juunil Sarajevos.

Loodan, et Serbial on täielik ELi toetus reformide teostamisel, mida see vajab kohtute,
korruptsioonivastase võitluse ja piirkonnasisese dialoogi puhul.

Eduard Kukan (PPE).   – Austatud juhataja! Mind rõõmustab, et Serbia on näidanud suurt
meelekindlust ja teinud lõimumisprotsessis olulisi edusamme. Stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu (SAA) sõlmimine ja rakendamine on järgmised tähtsad sammud
sellel teel.

Serbia valitsust tuleks tunnustada meetmete eest, mida see on võtnud sellesse etappi
jõudmiseks. Olen kindel, et SAA toob riigile kaasa konkreetseid majandus- ja
kaubanduseeliseid sellistes valdkondades nagu keskkond, energia, transport jpm. Praeguseks
on lepingu ratifitseerinud 13 riiki. Loodan, et selle ratifitseerimine Euroopa Parlamendis
innustab ülejäänuid protsessi kiiresti lõpetama.

Nii Serbia kui ka ELi ees seisab siiski mitu katsumust. Serbia peab kohustuma tegema
täielikku koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, et tuua
viimased sõjakurjategijad kohtu ette. Samuti on kiireloomuliselt vaja saavutada edu võitluses
korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ning edasisi reforme kohtute ja avaliku
halduse sektorites. Sama tähtis on, et Serbia parlament loobuks tühjadest mandaatidest
ning parlamendikohtade meelevaldsest jagamisest.
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Viimaseks − ma loodan, et Serbia ja Kosovo dialoog jõuab õigetesse jälgedesse ning tagab
lihtinimesele paremad tulevikuväljavaated. Euroopa Parlament on alati kindlalt toetanud
Lääne-Balkani lõimumist. Serbia on oluline osa sellest, arvestades pühendumust...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Austatud juhataja! Praegu on Balkani stabiilsuse seisukohalt
oluline hetk. Serbia on selgelt näidanud, et on teinud valiku töötada euroopaliku tuleviku
nimel, kuid selle saavutamiseks tuleb teha suurt tööd. Võimaliku ELi liikmesuse teel on
mitmeid komistuskivisid. Kõige tipuks ei ole ikka veel vahistatud kahte viimast ICTY
kahtlusalaust Goran Hadžićit ja Ratko Mladićit. Nagu nähtub peasüüdistaja Brammertzi
aruandest, ei ole Serbia kahjuks suutnud rahvusvahelist üldsust veenda selles, et teeb nende
kurjategijate leidmiseks kõikvõimaliku.

Brammertzi arvamuse kohaselt on Serbia valitsus selle asemel, et teha kõik kahtlusaluste
vahistamiseks, teinud vaid vähima, mida temalt nõutakse. Me vajame Serbia valitsuselt
selget ja ühtset sõnumit. Samamoodi on tähtis, et Euroopa Komisjon oleks valmis avaldama
palju suuremat survet. Tähtis on ka see, et Serbia tegevuskavas jääksid naiste ja
homoseksuaalide õigused olulisele kohale. Ma ootan, et Serbia kõrvaldaks kõik takistused,
et oleks võimalik avatud protsess.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! Enikő Győri! Lugupeetud volinik! Kõigepealt
kuuluvad nii raportöörile kui ka variraportöörile kiidusõnad selles tekstis sobivatele
kompromissidele jõudmise ja hea raporti esitamise eest. Eelmisel aastal astus Serbia olulised
sammud lõimumise suunas, mida raportis ka arvestatakse, mistõttu soovin mainida vaid
mõnda punkti.

Üks neist on viisavaba reisimise küsimus, mida Serbia ametivõimud peavad väga tõsiselt
võtma ja tulevikus peaksid nad tegema kõik, et anda oma kodanikele nõu mitte kuritarvitada
seda võimalust, kuna vastasel juhul kahjustuksid tulevikus noorte inimeste võimalused
saada osa euroopalikest väljavaadetest, sest viisavaba reisimine – mida me oleme alati
toetanud – tähendab just seda, et noored inimesed liituvad ja ületavad lõhe Euroopaga, ja
sellega ei tohi mängida. Samal ajal peab Serbia saavutama kohe edu koostöös rahvusvahelise
tribunaliga ning tulemusi läbirääkimistes Kosovoga.

Tahaksin aga rõhutada vähemuste õiguste küsimust, mis sisaldub Kopenhaageni
kriteeriumides. Mul on hea meel, et raportis on õigeaegselt neile küsimustele tähelepanu
pööratud, sest Serbia peab selles valdkonnas oma tegevust jätkama: Vojvodina staatust ja
rahvusnõukogusid käsitlevad seadused tuleb ellu viia viisil, mis võimaldab neil reaalselt
mõju avaldada. Euroopa Liit peab aga õppima 2004. ja 2007. aasta liitumistest, et need...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Nõukogu otsus algatada stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingu ratifitseerimismenetlus innustab Serbiat jätkama reforme
Kopenhaageni kriteeriumide täitmiseks. Selle lepingu jõustumine avab ELi ja Serbia vahelise
kaubanduse ning pakub reaalseid väljavaateid ühinemiseks.

Praeguseks on tehtud märkimisväärseid edusamme, eelkõige koostöös EULEXiga
kohtusüsteemi reformimise ja korruptsioonivastase võitluse valdkondades. Samal ajal
usun, et Kosovo iseseisvuse tunnustamisest keeldumine ei tohi saada takistuseks Serbia
Euro-Atlandi püüdlustele. Serbia valitsus on eelkõige näidanud valmisolekut pidada ELi
egiidi all Kosovoga värsket dialoogi.
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Sooviksin ka meenutada Serbia põhirolli rahu kaitsmisel Balkanil. Sel teemal usun, et
ülitähtis on jätkata avatud uste poliitikat kõigi Lääne-Balkani riikidega. Rumeenia on
tingimusteta toetanud piirkonna laienemist ELi ja NATOsse, mainides konkreetselt Serbiat.

Lõpetan, rõhutades et Euroopa riigid peavad üheaegselt tunnustama ja julgustama selle
riigi pingutusi ja püüdlusi. Meie kohus on toetada enda Balkani partnereid, et nad jätkaksid
Euro-Atlandi teed, mille nad on juba valinud.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Austatud juhataja! Enikő Győri! Lugupeetud volinik!
Tahaksin kõigepealt tänada raportöör Jelko Kacinit suurepärase töö eest, mida ta selle
raportiga on teinud! Serbia ja Lääne-Balkani tulevik on Euroopa Liidus. Olen veendunud,
et Balkanile eelmisel sajandil osaks langenud ajaloolisi eksimusi ja ebaõiglust on võimalik
heastada vaid Euroopaga lõimumise teel.

Meie ühine eesmärk on muuta praegused eraldavad piirid ühendavateks piirideks. Ei tohiks
olla oluline, kummal pool piiri kodanikud, rahvusest hoolimata, elavad: on nad kas Nišis
või Kalotinas, Caribrodis või Sofias, Prištinas või Leskovacis – Euroopaga lõimumine on
ainus tee stabiilsusele ja õitsengule nii Serbia kodanike kui ka nende naabrite jaoks.

Jelko Kacini raportis on aspekte selle kohta, mis on Serbias saavutatud ja mis tuleb veel ära
teha. Serbial on teel lõimumisele meie toetus ja see on neil ka edaspidi. Meie Ida-Euroopast
saame aga anda oma Serbia sõpradele kasulikke nõuandeid, et nad väldiksid meie vigade
kordamist.

Üks nõuanne on avada Jugoslaavia repressiivse kommunistliku süsteemi arhiivid. Meil
Bulgaarias on kibedad kogemused sellega, mida arhiivide avamisega viivitamine kaasa
toob. Endised salateenistused on tihedalt seotud selle piirkonna korruptsiooni ja
organiseeritud kuritegevusega. Kiidan Serbiat selle püüdlustes piirata kommunistlike
struktuuride mõju valitsuses! Demokraatliku riigi tulevikku ei tohiks kontrollida selle
totalitaarne minevik.

Meie Ida-Euroopas oleme väga teadlikud endiste kommunistide manipulatsioonidest, kes
teevad kõik selleks, et jätta mulje, nagu oleks nende tegevus rahvuslike huvide kaitseks.
Ärge laske end eksitada! Ainus, mis neid huvitab, on nende endi huvid.

Kes kontrollib minevikku, see kontrollib ka tulevikku. Kommunistliku salateenistuse
arhiivide avamine oleks selge sõnum Euroopale, et Serbia tahab teha lõpparve režiimiga,
mis lõikas selle aastakümneteks ära Euroopast. Endise Jugoslaavia kodanikel on õigus teada
oma lähiajalugu.

Ma soovin Serbiale edu teel Euroopaga lõimumise suunas, milles tal on meie toetus. Me
ootame teda Euroopa demokraatlikku perekonda.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt tänada
raportööri suurepärase töö ja esitatud Serbiat käsitleva teksti eest! ELi-Serbia stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingu allakirjutamine on kriitilise tähtsusega areng nii Serbia kui ka
Euroopa Liidu jaoks. Nüüd, järgmises etapis, on järgmine tähtis samm saavutada
kandidaatriigi staatus. Ma usun, et peaksime selle kohta otsuse langetama järgmisel
detsembril. Ärgem unustagem, et 2011. aasta on Serbias valimiseelne aasta, kusjuures
parlamendi- ja kohalikud valimised toimuvad 2012. aasta märtsis.

Need meie seast, kel oli eile võimalus välisasjade komisjonis kuulata asepeaminister Đelićit,
olid tunnistajaks Serbia pühendumusele ja meelekindlusele teha kõik, et täita Euroopa
kriteeriumid ja eeltingimused. Me olime tunnistajaks ka Serbia ja Serbia valitsuse heale ja
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kindlale seisukohale Prištinaga peetava põhjapaneva tähtsusega dialoogi kohta. Me peame
Serbiat julgustama.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Võttes arvesse
nõukogu järeldusi Serbia tehtud edusammude kohta reformide valdkonnas, peaksime seda
riiki kiitma, kuid kahjuks teevad mõned asjad meile muret. Serbia liikumisel Euroopa Liidu
suunas tuleb mõnes valdkonnas teha suuri pingutusi, eelkõige Serbia ettevõtluskeskkonna
parandamisel. Leedu investorite kogemused tekitavad põhjendatud küsimusi Serbia
ettevõtluskeskkonna ja investeeringute kaitse kohta. Serbia valitsus süüdistas Leedu
ettevõtteid, mis olid investeerinud 34 miljonit eurot, lepinguliste kohustuste
täitmatajätmises ning lõpetas erastamislepingu, rikkudes sellega Serbia ja Leedu vahelist
investeeringute edendamise ja vastastikuse kaitsmise lepingut. Serbia peab leidma viisi,
kuidas tagada läbipaistvus ja ettevõtluskeskkonna prognoositavus, ning lahendama
bürokraatlike piirangute, õiguskindlusetuse ja muud sarnased probleemid. Ütlematagi on
selge, et toetame Serbia eesmärki Euroopa Liiduga lõimuda, ja loodame, et Serbia tegeleb
probleemsete küsimustega.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Austatud juhataja! Enikő Győri! Volinik Füle! Me
ei ole üksnes protsessi lõpetamas, vaid loodetavasti ka sel aastal alustamas
ühinemisläbirääkimisi, arvestades et Serbia on viimasel ajal palju saavutanud. Tahaksin
mainida asjaolu, et peasüüdistaja Brammertz ise peab koostööd Haagi rahvusvahelise
tribunaliga laitmatuks. See oli kaua aega tundlik küsimus. Sama kehtib NATOga partnerluse
kohta ning ma pean Lääne-Balkani puhul eriti tähtsaks seda, et Serbial on kiiduväärt
vähemuspoliitika, millest mitu ELi liikmesriiki võiks eeskuju võtta, kuna ulatuslik
kultuuriline iseseisvus, mis ilmneb eri rahvusvähemuste nõukogude reaalses tegevuses,
tagab vähemuste püsimajäämise. Lisaks on väga tähtis edu Kosovo küsimuses, mis on
emotsionaalselt väga keeruline, kuid Serbia on astumas väga häid samme...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Austatud juhataja! Kolleeg Jelko Kacini raport on samavõrra
realistlik kui julgustav.

Serbia täielik lõimumine Euroopa Liiduga on Euroopa stabiilsuse ja julgeoleku huvides.
Lõimumine tähendab, et likvideeritakse hall ala Kagu-Euroopas või tehakse tähtis samm
selles suunas.

Ma toetan Serbiat ja selle strateegilisi eesmärke, millest meid teavitas asepresident Đelić.

Serbia käes on võim ja Serbia peab tingimused täitma. See võib olla ka võimalus panna
Serbia üldsust mõistma, et kindral Mladić on Serbia rahva häbiplekk, mitte uhkus.

Tahaksin rõhutada, et ma toetan Serbia valitsuse ja Serbia üldsuse võetud meetmeid hea
naabruse kujundamisel. Samal ajal pean juhtima tähelepanu sellele, et naabrussuhetes on
piir üks põhiküsimustest.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Ka mina tahaksin teatada oma
toetusest Serbia ühinemisele Euroopa Liiduga ja ideele, et Serbia rahva, nagu kogu
Lääne-Balkani tulevik, on ühises Euroopas. Isiklikult toetan stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingut, ehkki tunnen, et pean samal ajal juhtima tähelepanu sellele, et
Serbia koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY) ei ole
ikka veel see, mis olema peaks. Ka mina loodan, et täiskogu enamus toetab meie
muudatusettepanekut ja et Serge Brammertzi sõnad kehtivad ka tulevikus.
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Tahaksin tänada Jelko Kacinit tema raporti eest ja selle eest, et kohati on ta väga positiivselt
raporteerinud Serbia edusammudest ja samal ajal ka nendest kohtadest, kus on endiselt
probleeme.

Räägin nüüd suhetest Kosovo Vabariigiga. Parlamendi Kosovo raportöörina pöördun
Serbia juhtkonna poole. Kuulasin väga hoolikalt, mida eile asepeaminister Đelićil öelda
oli, kui ta teatas, et ollakse valmis seda ajaloolist lepingut sõlmima, kuid ühtlasi tuleb selgelt
sedastada, et Serbia Vabariigi ja Kosovo Vabariigi dialoog...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Tahaksin alustuseks väljendada oma
toetust Serbiaga assotsieerimislepingu sõlmimisele.

Serbia oli ja on jätkuvalt mõjuvõimas Balkani riik. Selle riigi kodanikud on paljude pikkade
aastate jooksul maksnud oma poliitiliste liidrite vigade eest, kes oma riskantsete otsustega
panid riigi keerulisesse poliitilisse olukorda. Kui me tahame poliitilist olukorda Balkanil
pikas perspektiivis stabiliseerida, peavad meil olema avatud ja korrektsed suhted piirkonna
kõigi riikidega.

Seetõttu peab Serbia meile olema samaväärselt tõsine partner nagu piirkonna teised
stabiilsed riigid, et saaksime avatud dialoogi ja hea koostöö kaudu aidata riigi elanikel
võimalikult kiiresti ja hästi lõimuda vabade demokraatlike Euroopa riikide ühendusega.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Austatud juhataja! Ungarlasena teeb Ungari eesistumine
mulle suurt heameelt ja ma soovin nõukogule edu kõiges, ent sõnavõtt Serbia ühinemise
kohta ELiga tegi mind veidi kurvaks ja mulle tundub, et midagi jäi puudu. Selle põhjuseks
on see, et ei mainitud erakordselt tooreid inimõiguste rikkumisi, mida pannakse toime
meie kaasmaalaste, ungarlaste suhtes Vojvodinas, ning tahaksin küsida, kas eesistujariik
Ungari või komisjon on teadlikud inimõigusorganisatsioonide ja vaatlejate aruannetest,
eelkõige Temerini noormeeste juhtumist. Temerini noormeeste juhtumist nähtub
skandaalne inimõiguste rikkumine, mis pandi toime sellega, et kõrtsikakluse eest mõisteti
viiele noormehele üleliia karm 61aastane vanglakaristus, mida nad peavad kandma
kolmanda maailma tingimustes, kus neid piinatakse ning koheldakse ebainimlikult ja
julmalt. Seda täiendab asjaolu, et samal ajal ei uurita ungarlaste vastu toime pandud kõige
jõhkramaid kuritegusid. Kas teate...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Vastupidiselt roosasid prille kandvate
ELi pooldajate vaadetele ei piisa kõigi konfliktide lahendamiseks lihtsalt liiduga ühinemisest.
Eelkõige just kandidaatriik Türgi puhul on näha, kuidas ELis valitseb kaksikmoraal. Lõppude
lõpuks on Serbia valmis Kosovoga läbi rääkima, ehkki ELi suhtumine on ilmselt
ebajärjekindel: Bosnias sunnitakse eri etnilisi rühmitusi mitmekultuurilisse riiki, samal ajal
kui Kosovo puhul peetakse õiguspäraseks, kui üksainus etniline grupp soovib riigist lahku
lüüa.

Serbia ei ole mitte ainult väljendanud valmisolekut Kosovos läbi rääkida, vaid on ka palunud
vabandust Srebrenica genotsiidi eest. Ent sellegipoolest süüdistatakse Belgradi jätkuvalt
ebapiisavas koostöös Haagis asuva endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise
kriminaalkohtuga. Inimõiguste rikkumised Türgis, kus pelgalt Armeenia genotsiidi
arutamine väärib karistust, on aga ilmselt midagi, mille võib kahe silma vahele jätta.
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Kosovo peaminister Thaçi süüdistamine inimorganitega kaubitsemises näitab samuti, et
sõjakuritegudesse ei saa suhtuda ühepoolselt. Need süüdistused peavad leidma täieliku
lahenduse. ELiga ühinemiseks on väga tähtis, et Serbia ja Kosovo lahendaksid kõigepealt
oma vaidlused.

Victor Boştinaru (S&D).   – Austatud juhataja! Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping
Serbiaga kujutab endast veel ühte tähtsat sammu Serbia ELiga lõimumise protsessis. Räägime
riigist, mille viimaste aastate edusammud olid juba muljetavaldavad, ja ma usun, et edasine
poliitiline ja majanduslikul lõimumine SAA alusel annab selle viimase taganttõuke, mida
Serbia teel ELi vajab.

Arvestades Serbia tähtsat rolli Lääne-Balkanil, on SAA-l positiivne mõju mitte ainult ELile
ja Serbiale, vaid kogu piirkonnale tervikuna, kuna paraneb selle julgeolek, stabiilsus ja
areng ning luuakse kindel alus laienemisprotsessile Lääne-Balkanil.

Ma loodan, et SAA protsess lõpetatakse nii ruttu kui võimalik pärast seda, kui Euroopa
Parlament on sellele loa andnud. Palun seega liikmesriikidel tagada, et ratifitseerimisprotsess
toimuks võimalikult ladusalt ja kiiresti.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Koostöö meie Euroopa naabritega
on ELi poliitika oluline komponent. Sarnaselt kõigi Balkani poolsaare riikidega on Serbia
puhul tegemist väga erilise juhtumiga. Need riigid maadlevad 1990ndatel toimunud
Jugoslaavia lagunemise ja seal peetud sõdade tõttu siiani majanduslike ja poliitiliste
probleemidega. Euroopa Liidu roll on neid riike toetada ja abistada. Ajalugu on meile
õpetanud, et piirkonna poliitiline olukord mõjutab kogu mandrit ja me kõik tunnetame
selle tagajärgi veel kaua.

Teatud määral kannab Euroopa osaliselt vastutust toimunud sündmuste eest. Seetõttu on
meil nende riikide ees suurem moraalne kohustus ning täna arutatavad lepingud – koostöö
kõigis valdkondades ja meetmed, millega muuta nende riikide kodanike elu lihtsamaks –
on hädavajalikud muu hulgas selleks, et tagada, et ajalugu ei korduks.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Austatud juhataja! Täna on veel kord tõestust leidnud, et
demokraatlikul ja euroopalikul Serbial on Euroopa Liidus palju liitlasi.

On tõsiasi, et ainult demokraatlikul ja Euroopa-meelsel Serbial on võimalik teha tasa
20aastane viivitus demokraatia, majanduse ja kodanike elukvaliteedi arengus.

Serbia demokraatlik valitsus ja president Tadić väärivad meie toetust. Serbia on stabiilsuse
võti Balkanil. Nüüdisaegsel euroopalikul Serbial on siinkohal suur vastutus.

Esmajoones vastutab Serbia selle eest, et tagada euroopalik, rahumeelne ja parem tulevik
oma naabrile Bosnia ja Hertsegoviinale, ning teiseks selle eest, et saavutada ajalooline
kompromiss oma naabri, Albaania rahvaga.

Mõlemad neist on praeguse Serbia valitsuse eesmärgid, nii et töötagem selle nimel koos ja
toetagem nende eesmärke!

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Volinik Füle ütles, et see, kas nad teevad
õiged valikud, on täielikult Serbia kätes. Nii see kahtlemata on, kuid samal ajal peame
teadvustama – ja uute liikmesriikidena me teame seda −, et seda protsessi tuleb tõhustada.
Serbia tegi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule alla kirjutades õige valiku. Ta võttis
endale kohustuse mitmete kahtlemata keeruliste reformide kujul. Euroopa Parlamendina
peame neid reforme tõhustama, sest mitte ainult valitsus, vaid eelkõige ühiskond peab
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tegema õige euroopaliku valiku. Põhiseadusreformi jälgides ütlesin serblastele ja oma
Euroopa kolleegidele: „Vaadake Belgradi ja neid inimesi, serblasi – nad on eurooplased ja
me peaksime neid reformide teel aitama”. Usun, et kõik, mis toimub stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu ratifitseerimise protsessis, ning ka Euroopa Parlamendi resolutsioon,
võib Serbiale sellel teel suureks abiks olla.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Soovin austatud parlamendiliikmeid
tänada selle mitmekesise arutelu eest, mis on näidanud täiskogu tugevat toetust Serbia
Euroopa Liiduga lõimumise protsessile. Parlamendi toetus SAA ratifitseerimisprotsessile
on tähtis märguanne Serbiale ja aitab kaasa selle pingutuste hoogustumisele teel Euroopa
Liidu suunas.

Lubage mul lühidalt vastata mõnedele küsimustele, mis arutelu käigus tõstatati. Kõigepealt
Bastiaan Belderile – Sandžaki puhul räägiksin ma pigem moslemi esindatuse küsimuse
politiseerumisest, mitte radikaalse islamismi esiletõusust. Selle taustal ootame selle aasta
aprillis toimuvaid järgmisi Bosnia rahvusnõukogu valimisi, mis peaksid olema rahumeelsed,
kaasavad, dialoogi soodustavad ja radikaliseerumist vältivad.

Arengufondi teemal peame tihedat dialoogi Serbia ja Lääne-Balkani piirkonna teiste riikidega
selle üle, kuidas ühinemiseelset rahastamisvahendit paremini ära kasutada ja kuidas seda
veelgi tõhusamaks muuta. Kaalutakse tehnoloogilise arengu toetamist.

Mis puutub Krisztina Morvai küsimusesse, siis lubage mul öelda, et pöörame inimõigustele
ja ka vähemusõiguste kaitsele erilist tähelepanu. Kirjutan talle kirja konkreetse juhtumi
kohta, millele ta oma sõnavõtus viitas.

Mind isiklikult julgustab väga Serbia tõsine ja asjalik lähenemisviis laienemisprotsessi
praegusele etapile. Kui me eile rääkisime probleemidest, siis täna räägime sellest, et Serbia
on õigel teel, näiteks tähtsa kohtureformi käsitlemisel. See on hea alus, millelt Serbia saab
täielikult ära kasutada lõimumise potentsiaali, mida 2011. aasta pakub.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja! Yves Leterme! Lugupeetud
volinik, kolleegid! Tänan teid väga selle suurepärase arutelu eest! Suurepärase raporti kohta
tehti suurepäraseid tähelepanekuid ja asjaolu, et enamik siin tõstatatud teemasid sisalduvad
raportis, tõestasid mulle raporti suurepärasust, mistõttu usun, et see oli suurepärane alus
aruteluks.

Te kõik kinnitasite, et asi ei ole mitte lõpetatud protsessis, vaid pigem alguses. Pärast sellist
algust arutatakse usutavasti kõiki küsimusi, mida ka teie arutelu käigus tõstatasite. On
toimunud oluline edasiminek ja see on põhjus, miks oleme protsessis jõudnud praegusesse
punkti, ning teha on ikkagi veel palju. Te ise tõstatasite palju küsimusi, näiteks demokraatia
süvendamine, pagulased, ettevõtluskeskkonna arendamine, viisavaba reisimise või
vähemuste olukorraga seotud probleemid.

Kuulsime, et Serbias on vähemuspoliitikas astutud suur samm edasi, millele osutas ka
Csaba Tabajdi, kuid samal ajal kehtivad siiski Kopenhaageni kriteeriumid, millele komisjon
on tähelepanu juhtinud. See on meie jaoks tähtis näpunäide ja me jälgime seda hoolikalt
igas käigus, mida teeme, ja igas hinnangus, mida anname.

Samuti öeldi ka seda, et olukord on habras. Nõustun sellega täielikult ja see on põhjus,
miks on eriti tähtis innustada Serbiat seda teekonda jätkama. Ka Elmar Brok ja Hannes
Swoboda juhtisid sellele tähelepanu. Ma usun, et kõige tähtsam on – nagu ütles ka Norica
Nicolai −, et selle otsuse tegi Serbia omaenda tahtest; et Serbia on Euroopa Liidule ja ELi
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liikmesusele pühendunud ja et me aitame sellele protsessile kõigi vahenditega kaasa. Ma
pean seda, et nad valisid selle tee omaenda vabast tahtest, garantiiks selle kohta, et Serbia
võtab kõik vajalikud meetmed. Ma olen täiesti veendunud, austatud juhataja, et pärast seda
põhjalikku ja tasakaalus arutelu nõustub parlament stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepinguga.

Jelko Kacin,    raportöör. – (SL) Austatud juhataja! Tänane mitmekesine arutelu näitlikustab
kõige paremini elavat huvi Serbia vastu siin Euroopa Parlamendis ja teistes Euroopa
institutsioonides ning ka toestust sellele.

Kõigi nende katsumuste seas, mille Serbia päris 1990ndate sõdadest, on Serbia nüüd
esmajoones õigusriigi aluste kehtestamise protsessis.

2009. aastal alanud kohtureform on paljuski jäänud ebatäielikuks, kuid seda on vaja
süstemaatiliselt parandada.

Õigusriik on peamine Kopenhaageni kriteerium. Serbia peab tagama oma kohtuvõimude
sõltumatuse, pädevuse ja tõhususe, et tagada õiguskindlus ja majandusareng.

Toetame Belgradi hiljutisi pingutusi nende proovikivide mõistmiseks. Restitueerimine, see
tähendab konfiskeeritud vara tagastamine ja eraomandi kaitse, on üks komponent.

Ootan Serbia Rahvusassamblee spiikri saabumist, kes külastab Euroopa Parlamenti juba
sel kuul. Peame tõhustama Serbia parlamendi ja kõigi selle liikmete rolli ja vastutust.

Peame ka äratama suuremat tähelepanu Serbia opositsiooni seas, mis peab võtma suurema
vastutuse Serbia lõimumisprotsessi edu eest.

Serbia valitsuse esitatud vastused Euroopa Komisjoni küsimustikule, mille peaminister
Cvetković annab volinik Fülele üle sellel kuul, on ajalooline samm nii Serbia riigile kui ka
kõigile selle kodanikele.

Ma usun, et see samm on väga märkimisväärne ja edukas, mistõttu tahan ühtlasi soovida
eesistujariik Ungarile edu Euroopa-meelsete jõudude edendamisel Serbias.

Ma tean, et Serbia valitsuse Euroopa integratsiooniamet, mida juhib Milica Delević, teeb
suurepärast tööd ja seega ei ole koostöö keeruline.

Lisaks tõendab Serbia asepeaminister ja teadusminister Božo Đelići tänane kohalolek elavat
huvi, mida Serbia valitsus tunneb meie töö ja Serbia tuleviku vastu Euroopa Liidus.

Lõpetuseks tahaksin anda teile natuke mõtlemisainet.

Vähem kui kolm aastat tagasi oli Serbia enda kehtestatud isolatsiooni ääre peal. Tänaseks
on see oht möödunud ja Serbia on kindlalt teel Euroopa Liidu suunas. Ainult Serbiast
oleneb, mis tempoga see edeneb.

Oma resolutsiooniga innustame Serbiat tema ajaloolisel teel ja saadame Serbiale selge
sõnumi, et hindame selle edusamme ja tunnistame selle ees seisvaid katsumusi.

Juhataja.   – Ühine arutelu on lõppenud.

Välisasjade komisjon on esitanud arutelu lõpetuseks resolutsiooni ettepaneku. Sellekohane
hääletus toimub homme kell 12.30.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)
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Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Pooldan ja toetan kõiki meetmeid, mis viivad
Serbia ELiga kiire lõimumise suunas, kuna enamik serblastest soovib seda lõimumist. Samal
ajal tahaksin siiski öelda, et enamik serblastele Euroopa Parlamendi resolutsiooni projektis
etteheidetavatest puudustest võib panna mõnede ELi liikmesriikide varasemate aastate
destruktiivse tegevuse arvele Balkanil ja NATO otsese Serbia-vastase agressiooni arvele.
Peaksime hõlbustama Serbia liitumist ELiga, kuna liikmesus ei ole sellele riigile tasu, vaid
võimalus ELile aidata kaasa paljude probleemide lahendamisele, mida see tegelikult kas
otseselt või kaudselt on ise põhjustanud. Tahaksin tungivalt juhtida tähelepanu vajadusele
rakendada väga kaalutlevat ja tasakaalustatud lähenemisviisi Serbia etnilistele vähemustele.
Euroopa Parlamendi resolutsiooni projektis tunnistatakse Albaania vähemuse edasisi
püüdlusi Serbias ja räägitakse selle provintsiaalse autonoomia õiguse austamisest. Kui
vähemuste probleeme tahetakse nii-öelda lahendada neile eriõigusi andvate kollektiivsete
õigusaktide loomisega, siis on tegemist nii-öelda lahendusega, millel on asjaomasele riigile
katastroofilised tagajärjed ja see ei kehti ainult Serbia suhtes. Ainus viis tagada vähemuste
õigused on järjepidevalt edendada ja kaitsta individuaalseid inimõigusi.

Csanád Szegedi (NI),    kirjalikult. − (HU) Ungari ratifitseeris ELi-Serbia stabiliseerimis- ja
assotsieerimislepingu 16. novembril 2010. Ungari, valmistudes toona ette ELi eesistujariigiks
saamiseks, ei õppinud oma ajaloolisest veast, kui oleks võinud Transilvaania põliste Ungari
vähemuste piirkondliku autonoomia seada Rumeenia ühinemise eeltingimuseks. Käestlastud
võimaluse tagajärjed on tuntavad veel tänapäevalgi: Ungari kalmistuid rüvetatakse;
Transilvaanias toimub ungarlaste vaikne genotsiid. Euroopa Liit ja Ungari välisministeerium
peavad stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kaudu tagama vähemuste kaitse. Euroopa
Liidule avaldatakse tugevat survet, et nad näitaksid assotsieerimislepingute sõlmimise ja
kiirendamisega kandidaatriikidele, et ELiga ühinemine on saavutatav eesmärk. Ehkki Jobbik
toetab näiteks Horvaatia – riigi, mis vastab kriteeriumidele – ühinemist, seisab ta kindlalt
vastu edasistele kiirustatult võetud meetmetele Serbia suunas. Ühinemisprotsessi jätkumise
tingimuseks tuleb seada palju suurem autonoomia Serbias elavale põlisele Ungari
vähemusele, sealhulgas täielik piirkondlik ja kultuuriline autonoomia. Me ei tohi samuti
kõrvale heita ideed lubada Vojvodina inimestel väljendada referendumil oma tahet seoses
nende piirkondliku staatusega, millega saab mõneti leevendada ungarlastele Trianonis
tehtud kustutamatut kahju.

(Istung katkestati kell 10.25 ja jätkus kell 10.30)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

6. Belgia eesistumise ülevaade (arutelu)

President.   − Head kolleegid, lubage mul tervitada peaminister Yves Leterme’i! Pool aastat
tagasi tegi meile ettekande eesistujariik Belgia. Nüüd on meil ettekanne eesistujariik Belgia
saavutuste kohta: õigusaktide, Euroopa välisteenistus, finantsjärelevalve, kodanikualgatus,
eelarve – me arutame kõiki neid punkte.

Tere tulemast ka president Barrosole, kes viibib koos meiega, ja teile kõigile!

− Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused: Belgia eesistumise
ülevaade.
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Yves Leterme,    nõukogu eesistuja. – (FR) Austatud president, José Manuel Barroso,
ekstsellentsid! Head kolleegid! Kuigi see võib siin Euroopa Parlamendi istungisaalis tunduda
mõnevõrra sobimatu, soovin sellegipoolest alustada oma sõnavõttu Põhja-Ameerika suure
mõtleja Ralph Waldo Emersoni tsitaadiga, kes on öelnud – ja ma tsiteerin:

. − „Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail”.

(FR) Teiste sõnadega: ära mine sinna, kuhu tee võib viia. Mine parem sinna, kus teed ei ole,
ja jäta oma jälg.

Head kolleegid! Just seda tegime koos teie kõigiga viimasel kuuel kuul. Belgial, minu
kodumaal, paluti võtta üle Euroopa Liidu roteeruv eesistumine pärast Lissaboni lepingu
jõustumist.

On tõsi, et me ei sukeldunud täiesti tundmatusse vette, kuid sellegipoolest oli vaja kehtestada
Euroopa Liidu toimimise uued kriteeriumid kooskõlas uue lepinguga, arvestades uusi
institutsioone, mida Euroopa Liit on endale loonud. Seega jäädes truuks Belgia traditsioonile,
minu kodumaa traditsioonile, tegime kõik, et institutsioonid saaksid toimida optimaalselt,
et luua õiged pretsedendid.

Head kolleegid! Ma tunnen, et võin teile öelda, et Euroopa Liit toimib praegu sellisena,
nagu see Lissaboni lepinguga on üles ehitatud, ja toimib hästi. Liit on endale loonud uued
vahendid finantssektori üle järelevalve teostamiseks, millega loodetavasti hoitakse ära
selliste kriiside nagu see, millest me ikka veel üritame vabaks saada, taastekke. Edasi on
mindud majandusjuhtimises. Saavutatud on kokkulepe 2011. aasta eelarve kohta ja – mis
kõige tähtsam – nende kuue kuu jooksul sõlmisid parlament ja nõukogu kokku pea 40
seadusandlikku kokkulepet.

Head kolleegid! Meie otsusekindlus austada Lissaboni lepingu teksti ja mõtet oli valik liidu
tuleviku heaks, investeering veelgi tihedamasse koostöösse Euroopas. Lähtusime eesistumise
ajal selle saavutamiseks kahest põhisuunisest.

Esiteks ei tahtnud me ennast esiplaanile suruda. Selle asemel lisasime oma programmi
(Belgia programm koos selle viie prioriteediga) Euroopa tegevuskavasse, komisjoni
programmi, Euroopa Ülemkogu tasandil riigipeade ja valitsusjuhtide tekitatud stiimulitesse
ja koos meie Hispaania ja Ungari kolleegidega troika programmi.

(NL) Head kolleegid! Teiseks − lisaks sellele, et me ei tahtnud peale suruda Belgia
tegevuskava, eelistasime midagi, mida kutsuksin kaasavaks eesistumiseks. Üritasime tõhusalt
teha kõigi Euroopa institutsioonidega nii tihedat koostööd kui võimalik, austades Lissaboni
lepingu teksti ja vaimu ning mängides rolli, mis tegelikult oli lihtsalt abistaja roll.

Tegime koostööd kõigi parteidega, endastmõistetavalt parlamendi ja komisjoniga, kuid
ka uue alalise nõukogu presidendi, kõrge esindaja ja loomulikult liikmesriikidega, aga ma
usun, et ma võin öelda, et kogu meie ametiaja jooksul pöörasime erilist tähelepanu tõhusale
ja avatud koostööle parlamendiga, mille volitusi on uute eeskirjade kohaselt
märkimisväärselt tugevdatud.

Täna oleks loomulikult paslik olla veidi tagasihoidlikum, kuid ma pean ütlema, et koos
teiega tagasime, et see meetod oli edukas. Pealekauba, head kolleegid, praegu kujutab liit
endast rohkem kui kunagi varem tervikut institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Ma arvan,
et see meetod toimis ja see võib jätkuvalt toimida, sest selles keskenduti ja keskendutakse
tulemustele, mitte kuvandi loomisele. See kehtib meie eesistumise suhtes, kuid tegelikult
kehtib see ka Euroopa Parlamendi suhtes, ehkki selle üle peate otsustama teie.
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Austatud president! Head kolleegid! Sooviksin siinkohal sellegipoolest väljendada Belgia
valitsuse ja minu kolleegide nimel roteeruvast eesistumisest heakskiitu ja tänulikkust teie
koostöö eest. Ma usun, et võin öelda, et enamik meie saavutatud kokkulepetest võeti
lõppkokkuvõttes väga suure häälteenamusega vastu. See annab tunnistust teie arutelude
kvaliteedi ja – ning see peaks andma uut kindlustunnet Euroopa kodanikele – selle kohta,
et asetasite esikohale selle, mis on hea Euroopa jaoks, seades selle palju kõrgemale
rahvuslikest huvidest.

Head kolleegid! Kuid need kuus kuud on läbi saanud. Me ei saa loomulikult elada minevikus.
Meil on tegelikult saabuvatel kuudel ja aastatel teha rohkem kui kunagi varem, sest meie
liidu, meie ühiskonna ees seisavad väga rasked ülesanded. Ma mainiksin neid nüüd lühidalt.

Esimene on endastmõistetavalt meie möödunud kuue kuu jooksul alustatud
majandusjuhtimise järjepidevus. Alates sellest ajast, kui need kuus kuud alguse said, oleme
teinud koostööd, et võtta meetmeid euroalas kriisi kõrvalejuhtimiseks. Ei piisa siiski sellest,
et võidelda sümptomite vastu, mis silma torkavad. Ohud, millega mitu euroala riiki on
silmitsi seisnud, näitavad, et rahaliit ei saa toimida üksi, ilma majandusliiduta, ilma suurema
majandusjuhtimiseta. Peame seega otsustavalt minema suurema majandusliku
ühtekuuluvuse teed, liikmesriikide fiskaal-, majandus- ja sotsiaalpoliitika suurema
ühtekuuluvuse teed.

Majandusjuhtimine nõuab ka liidu liikmesriikide eelarve- ja struktuuripoliitika ranget
jälgimist. Peame täielikult kasutama ära Euroopa semestri mehhanismi, mis loodi just
selleks eesmärgiks. Eelarvedistsipliini juurde naasmine ei peaks olema ainult mittesiduv
eesmärk; see peaks olema Euroopa tasandil kontrollitav ja vajaduse korral jõustatav.
Endastmõistetavalt ei ole jutt distsipliinist distsipliini pärast; kui me tahame taas asuda
jätkusuutliku kasvu teele, usaldusväärse kasvu teele, millega luuakse meie kodanikele
töökohti, siis on avaliku sektori rahanduse usaldusväärsus absoluutselt vajalik. Need
töökohad on loomulikult hädavajalikud, et säilitada meie spetsiifiliselt euroopalik sotsiaalne
mudel, mis käib käsikäes poliitilise ja majandusliku vabaduse, sotsiaalse solidaarsuse ja
ökoloogilise vastutusega.

(DE) Liit peab kasutama uusi juurutatavaid vahendeid, et teostada tõhusat järelevalvet
finantsturgude üle. Need vahendid peaksid olema kasutusvalmid selle aasta lõpuks. See on
absoluutselt hädavajalik, et ennetada uusi turgude kokkukukkumisi.

Majandusjuhtimine, liikmesriikide eelarve- ja struktuuripoliitiliste valikute seire, finantsturu
järelevalve uued vahendid – kõigest sellest võib jääda mulje, et liidu aparaat on muutumas
raskepäraseks ja keeruliseks. On täiesti ootuspärane, et liikmesriikide riigisiseste poliitiliste
otsuste hoolikam jälgimine ei saa toimuda ilma aruteludeta ja hõõrumisteta. Kuid see ei
tohiks meid ära ehmatada, sest see on osa Euroopa lõimumise olemusest.

Teine valdkond, kus me seda tegema peame – kus me hoogu üleval peame hoidma −, on
liidu roll maailmas. Me oleme teinud selles vallas edusamme. Me oleme tänu koordineeritud
ettevalmistusele ja ühtsele esindusele tõepoolest suutnud suurendada oma kaalu G20s.
Viimastel kuudel on liit hakanud looma omaenda diplomaatilist esindatust kogu maailmas.
Need on head sammud, kuid peame need ka koondama.

On tõsi, et Euroopa Liit räägib maailmas enamiku probleemide puhul ühel häälel, kuid
üksnes sõnadest ei piisa. Liit peab tõepoolest suurendama oma mõju, suutma tegutseda
otsustavalt ja omama reaalselt mõju ja võimu selles multipolaarses maailmas.
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Kolmandaks peame tegelema liidu finantsperspektiiviga. On tõsi, et praegu ei ole aeg, kus
valitsused saaksid kaaluda liidu eelarvesse tehtavate sissemaksete olulist suurendamist,
kuid me ei saa ka vältida arutelu pikaajalise finantsperspektiivi üle.

Parlamendile on lubatud, et liidu tulevase rahastamise filosoofia, viiside ja vahendite kohta
korraldatakse konsultatsioon. Liit ei saa elada peost suhu: sellel peab olema pikaajaline
perspektiiv.

Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana tahan öelda, et saame neist katsumustest jagu üksnes
juhul, kui usume endasse rohkem kui kunagi varem. Tahaksin saabuvate aastate katsumuste
puhul tsiteerida Prantsuse mõtlejat ja kirjanikku André Frossard’i. Tsiteerin kõigepealt
prantsuse keeles ja seejärel tõlgin:

(FR) „L’Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie communes mais elle
a surtout besoin d'une âme”.

ee Euroopa soovib täiesti õigustatult oma välispoliitikat ja raha, kuid üle kõige vajab ta
hinge).

Me tõepoolest vajame hinge, kolleegid. Meil on vaja usku endasse ja sellesse, mida oleme
saavutanud, mitte otsida vabandusi selle eest, kes ja mis me oleme. Peame meeles pidama,
et enne kui oli turg, enne kui oli raha, enne kui olid institutsioonid, oli liit – meie liit –
nägemus, usk, unistus. See oli unistus rahust siin mandril, mida on räsinud nii paljud sõjad.

Ma olen kuulnud, et rääkida rahust eurooplaste põlvkondadele, kes ei ole sõda kunagi
tunda saanud, on veidi passé. Ma saan ainult öelda: „Vaadake enda ümber”. Vaadake näiteks
kõiki neid pagulasi, kes saabuvad meile sõja, relvakonfliktide, türannia eest põgenedes.
Need pagulased ei suhtu kindlasti halvakspanuga saavutusse, milleks on rahu ja julgeoleku
tagamine peaaegu kogu kontinendil. Ja need pagulased – need inimesed – püüdlevad
sarnaselt nii paljude inimestega mujal maailmas õiguste ja vabaduste poole, mida liiga palju
meie kodanikke peab endastmõistetavaks.

Sama palju, kui liit on rahust, on see ka vabadusest, demokraatiast, kodanikuõigustest ja
õigusriigist nii meie kodanike kui ka meie sisserändajate jaoks. Usume, et igal inimesel on
õigus inimväärikusele, mis tähendab, et inimesel on õigus elada püsti seistes, mitte põlvedel
olles, ning õigus vabalt mõelda, rääkida ja teenida jumalat.

Jean Monnet’ on sageli tsiteeritud avalduses öelnud, et ilma inimesteta ei saa midagi tehtud,
kuid ilma institutsioonideta ei jää midagi püsima. Praegu on see täpselt sama tõsi kui siis,
kui ta seda ütles, kuid teisest küljest on tõsi ka see, et institutsioonid närbuvad, kui neid ei
toeta tugevate veendumustega inimesed. Peame meeles pidama, et meie kodanikud jäävad
meiega üksnes siis, kui anname neile nägemuse: kui anname neile unistuse.

Ma soovin lõpetuseks Ungarile palju edu nüüd, mil see on eesistujariigi teatepulga üle
võtnud. Ma olen kindel, et ta kannab kõrgel euroopaliku rahu unistuse, euroopaliku
vabaduse unistuse tõrvikut ning püüdleb veelgi tugevama liidu poole.

(Aplaus)

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Austatud juhataja! Yves Leterme! Head
kolleegid! Belgia eesistumise ajal tegi liit tõhusalt ja keskendunult, pragmaatiliselt ja
ühenduse vaimus olulisi edusamme, mis väärivad meie imetlust ja tunnustust.
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Sooviksin Euroopa Komisjoni nimel südamest tänada peaminister Leterme’i, kogu tema
meeskonda valitsuses, haldusorganeid ja kõiki belglasi, kes andsid endast parima eesistumise
õnnestumiseks!

See oli tubli ja suurepärane eesistumine Euroopa Liidu tuleviku jaoks delikaatsel ja
probleemsel ajal. Harva on katsumusi, mis on nii tähtsad, ja probleemid, mida on nii oluline
lahendada. Nende pikkade kära ja raevu – kui selle väljendi andestate – kuude jooksul hoidis
eesistujariik Belgia Euroopa poliitikat kindlal kursil. Selle tegevus lähtus alati Euroopa Liidu
eksistentsi mõttest, igaühe solidaarsusest üldistes Euroopa huvides. Selle tegevus võimaldas
meil kaardistada parima tee edasi meie põhieesmärkide saavutamiseks: stabiilsus ja töökohti
loova kasvu taaskäivitamine.

Tegemist oli kuudega, mil Euroopa elas ikka veel finantskriisi pöörases rütmis ja
riigivõlakriisis. Kõikide silmad olid euroala tulevikul ja meie otsusekindlusel seda kaitsta.
Kui ütleme, et teeme kõikvõimaliku, et kaitsta euroala kui terviku stabiilsust, siis ei tohi
need jääda sõnakõlksuks. Tegu ei ole ei rohkem ega vähem kui meie kindla poliitilise tahte
väljendusega kaitsta meie ühist tulevikku. Euroala tulevik ja Euroopa Liidu tulevik on ühe
mündi kaks külge. Tahame, et see tulevik oleks stabiilne ja edukas nii meie kui ka tulevaste
põlvede jaoks. See on alati olnud ja saab olema Euroopa lõimumise ja ühenduse vaimu
tähendus.

Põhjapanevad reformid, mida endale kohustuseks oleme võtnud, näitavad, et oleme täielikult
teadlikud Euroopa Liidu ees seisvast proovikivist. Peame kohanduma kiiresti muutuva
globaliseerunud maailma uute poliitiliste, majanduslike ja strateegiliste reaalsustega. Peame
kohanduma, samal ajal taaskinnitades meie väärtusi, kaitstes meie huvisid ja suurendades
meie usaldusväärsust ja mõju rahvusvahelisel areenil.

Nende edusammude keskmes on põhiotsused, mida oleme võtnud Euroopa
majandusjuhtimise tõhustamiseks ning meie makromajanduslikule tasakaalustamatusele
lahenduse leidmiseks. Valikut ei ole, on vaid tungiv vajadus. Loodan, et selle kuuekuulise
perioodi jooksul võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu ettepanekud
majandusjuhtimise kohta.

Küsimus ei ole põhimõtteliselt selles, kes Euroopa eri poliitilistest sidusrühmadest väljub
võitja või kaotajana, vaid selles, kas igaüks meist on valmis tegema koostööd meie
vastastikusi õigusi täielikult austades. Olemuslikult on küsimus selles, kas Euroopa Liit
tervikuna väljub võitja või kaotajana. Vastus on selge: kui me ei tõhusta oma
majandusjuhtimist, oleme kõik kaotajad – nii euroalal kui ka kogu Euroopa Liidus.

Kui me ei tõhusta meie majandusjuhtimist, kaotame lahingu Euroopa stabiilsuse, majanduse
ja tööhõive eest. Kui me ei tõhusta majandusjuhtimist, võivad tänastest tugevatest lülidest
homme saada nõrgad lülid. Ja kui me ei tõhusta majandusjuhtimist, kaotame oma
usaldusväärsuse rahvusvahelisel areenil.

Ehkki juhtimise ja makromajandusliku tasakaalustamatuse küsimused on ühtlasi globaalsed
küsimused, mis on arutluse all, eriti G20 kohtumistel, siis kuidas saaksime jääda oma
rahvusvaheliste partnerite silmis usaldusväärseks ja mõjuvõimsaks, kui me ei suuda neid
küsimusi isegi ELi tasandil lahendada? Ma ütlen oma sõnu hoolikalt kaaludes: olemuslikult
on tegu Euroopa Liidu jaoks eksistentsiaalse küsimusega. Tegutseme ja paneme ennast
liiduna maksma või me ei tegutse ja lubame endal tähtsusetuks muutuda. Küsimus on
tegelikult meie kollektiivses saatuses.
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Õnneks liigume enese maksmapaneku suunas. Tahaksin seetõttu eesistujariik Belgiat siiralt
tänada. 17. septembril ECOFINi nõukogus saavutatud kokkuleppe tulemusel kehtestati
majandusjuhtimise uued tsüklid, mida teatakse kui Euroopa semestrit. Esimene samm
astuti eelmisel nädalal, kui esitati Euroopa Komisjoni koostatud iga-aastane majanduskasvu
analüüs, milles teeme väga selgeks, et kolm prioriteeti, millele peame oma pingutused
suunama, on makromajandusliku stabiilsuse tugevdamine – eriti eelarvete range
konsolideerimise kaudu −, struktuurireform ja töökohti loov kasv.

Saavutasime ka märkimisväärset edu finantsjärelevalve puhul, eriti Euroopa
finantsjärelevalve uue arhitektuuri vastuvõtmisega, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2011,
kui loodi Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja kolm uut finantsjärelevalveasutust,
mis hõlmavad vastavalt turgusid, pankasid ja kindlustust.

Nende kuue kuu jooksul suutsime saavutada kokkulepped spekulatiivsete fondide ja muude
alternatiivsete investeerimisfondide juhtimise kohta ja ka reitinguagentuuride kohta. Meie
kodanike jaoks ei ole kokkuhoiumeetmed ebamäärane kontseptsioon, vaid igapäevaelu
karm reaalsus. Kogu Euroopas on palju probleeme ja muresid, kuid kogu Euroopas on ka
suured lootused, et liiga kaua edasilükatud reformid saavad lõpuks tehtud, et Euroopa
mõõde on lahenduse lahutamatu osa ja et Euroopa kaitseb maailmas oma projekte, väärtusi
ja huvisid.

Seepärast on tähtis levitada võimalikult laialdaselt teavet selle kohta, mida liit teeb
jätkusuutliku ja töökohti loova kasvu taastamiseks ning õiglasema ja keskkonnasõbralikuma
Euroopa ühiskonna ülesehitamiseks.

Tahaksin ühtlasi juhtida tähelepanu muudele saavutustele, eriti mis puudutab välispoliitikat
ja -suhteid. Üks sellistest saavutustest on 6. oktoobril Lõuna-Koreaga allakirjutatud
vabakaubandusleping, mis on kõige kaugeleulatuvam kaubandusleping, mille Euroopa
Liit on kunagi sõlminud, ja millest peab saama meie tulevaste kahepoolsete
kaubanduslepingute mõõdupuu.

Vastupidi mõnede pessimistide ootustele suudeti Cancúnis teha ka mõned edusammud
kliimamuutuse vastase võitluse mitmepoolsuses. Cancún näitas ka eesistujariigi ja komisjoni
koostöö tähtsust, et Euroopal oleks võimalik rahvusvahelisel areenil rääkida järjekindlal
ja kuuldaval häälel.

Praktiliste tulemuste puhul tahaksin samuti kiita Belgia eesistumise ajal lõpuks saavutatud
eurovignette’i kokkulepet transpordi vallas. See on meie kodanike jaoks väga tähtis.

Tahaksin Belgia eesistumist tunnustada ka selle eest, et Lissaboni lepingu olulisi uuendusi
võimaldati nii eeskujulikult austada ja rakendada. Eesistujariik kasutas kõiki oma
läbirääkimisoskusi, mis päädis suurepärase tulemusega Euroopa Liidu keerulistel aruteludel
2011. aasta eelarve üle kooskõlas lepinguga kehtestatud uute eelarveeskirjadega. See oli
näide Euroopa vaimust ja kompromisside kultuurist selle parimal kujul. Komisjon on uhke
oma osa eest tulemuse saavutamisel.

Kooskõlas minu kohustustega parlamendi ees on mul homme esimene kohtumine Euroopa
Parlamendi presidendi Jerzy Buzekiga ja peaminister Orbániga, kes on nõukogu roteeruv
eesistuja, et arutada eelarve küsimuses võetavaid järgmisi meetmeid.

2010 oli sageli raske ja mõnikord äärmiselt nõudlik aasta. Lõppkokkuvõttes oli see siiski
väga produktiivne. Kahe riigi, Belgia ja ka Hispaania eesistumise ajal liiguti otsustavalt edasi
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Euroopa lõimumisega. Näen selles meie liidu tugevust ja meie institutsioonide nõuetekohast
toimimist. Nüüd peab troika kolmas riik Ungari seda hoogu hoidma.

Eelmisel aastal vastu võetud tähtsad otsused tõendavad, et kõik meist – parlament, nõukogu,
komisjon ja liikmesriigid – teavad, mida peame tegema, et tagada Euroopale stabiilne ja
edukas tulevik. Kui me teame, mida me peame tegema, siis peame seda tegema kohe. Oleme
öelnud, et meil on olemas tahe tegutseda. Nüüd peame näitama, et me tõepoolest suudame
täita oma poliitilised kohustused neid nõrgendamata ja laskmata end eksitada esimestest
taastumise märkidest.

Peame oma meetmeid tõhustama, näitama, et need ei ole vaid reaktsioon turul valitsevale
kriisi survele, vaid pigem otsustav taaskinnitus meie soovist elada siin liidus üheskoos
rahus, solidaarsuses ja vabaduses.

Jean-Luc Dehaene,    fraktsiooni PPE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Eesistujariik Belgia
on õigusega kõikjalt kiitusi saanud. Austatud peaminister! Võite oma kolleegidega enda
arvele imetlusväärsed saavutused kirjutada. Selle asemel et kommenteerida konkreetseid
saavutusi, tahaksin pigem eelkõige rõhutada kuldset eeskuju, mille eesistumisele seadsite.
Lõppude lõpuks oli nõukogu eesistujariik Belgia esimene, mille ametiaeg langes täielikult
ühte Lissaboni lepingu uude institutsioonilisse raamistikku. Juba see iseenesest oli proovikivi.

Leping muutis institutsioonilist raamistikku radikaalselt, nagu mainisin juba oma raportis
eelmise ametiaja kohta. Seega on Euroopa Ülemkogust ja nõukogust selgelt saanud kaks
eraldi institutsiooni, millel kummalgi on oma presidentuur. Veel üks uuendus on see, et
leping kirjeldab nõukogu volitusi täpselt samas sõnastuses nagu parlamendi volitusi.
Paratamatult jääb mulje, et nõukogu mõnedel liikmetel on olnud raskusi parlamendi ja
nõukogu uue suhtega kohanemisel. See oli ilmne arutelus eelarve üle.

Seda ei saa siiski öelda eesistujariik Belgia kohta. Konsultatsioonis komisjoni ja parlamendiga
suunas see oma pingutused peamiselt Euroopa seadusandliku tegevuskava realiseerimisse.
Euroopa prioriteedid on selles alati olnud ülimalt tähtsad. Belgia eesistumise edu on sellega
osaliselt seletatav. Minevikus on eesistujariigid liigagi sageli üritanud seada oma riigisisesed
prioriteedid Euroopa tegevuskavast kõrgemale. Seekord nii ei olnud ja seepärast tegi
Euroopa selle eesistumise ajal tõelisi edusamme. Keeruline eelarvearutelu, mille käigus
seadis eesistujariik Belgia ühtlasi kursi liidu ees lähiaastatel seisvale ühele kõige keerulisemale
katsumusele, nimelt uue finantsraamistiku kehtestamine. Belgia võttis varasematelt
eesistujariikidelt üle lubaduse, et parlament kaasatakse mitmeaastase finantsraamistiku
arutelusse. Komisjon omalt poolt kohustus oma mitmeaastast kava käsitleva ettepaneku
raames koostama ettepanekud liidu omavahendite kohta – ja see oli hädavajalik. Parlament
tagab seega, et nii komisjon kui ka tulevased eesistujariigid järgivad neid kohustusi.

Hannes Swoboda,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Austatud juhataja! Peaminister Leterme!
Nõukogu liikmed! José Manuel Barroso! Meil on sellel nädalal võimalik võrrelda kahte
eesistumist: äsja lõppenut ja seda, mis just algas. Eesistujariik Belgia puhul pean ütlema, et
see tegi suurepärast tööd – seega suur tänu selle eest! Eesistujariik tegi seda keerulistest
tingimustest hoolimata – kodune poliitiline olukord ei ole loomulikult lihtsate killast,
Lissaboni leping on uus ja isegi suhted Euroopa Ülemkoguga ei ole eriti lihtsad. Eesistujariik
Belgia keskendus siiski selgelt Euroopale. Ta tahtis Euroopat edasi viia.

Eesistujariik Ungari puhul oleme – vähemalt siiani – näinud vastandina eesistujariiki, mis
pühendab rohkem tähelepanu oma riigisisestele asjadele, teiste sõnadega kodus võimul
püsimisele, eriti mis puudutab väga vastuolulist meediaseadust, mida me samuti hiljem
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arutame. Loodan, et Viktor Orbán uurib hoolikalt, kuidas eesistujariik Belgia tegutses ja
võib-olla järgib mõnevõrra selle eeskuju.

Yves Leterme, rääkisite majandusjuhtimisest. Selles suhtes saan vaid täielikult toetada José
Manuel Barroso öeldut. See on n-ö kas/või olukord. Kas Euroopas toimuvad uued
kriisitekitavad sündmused – ja seda mitte ainult euroalal – või proovitakse luua tõhus
majandusjuhtimine, mille aluseks on kõigi liikmesriikide koostöö ning ka komisjoni
võetavad tõhusad meetmed. Te teate, José Manuel Barroso, et me toetame teid selles
täielikult. Yves Leterme, saavutasite selles vallas palju, kuid peame nüüd edasi minema,
peame astuma järgmised sammud.

Ütlesite, et asi on peamiselt maksu-, eelarve- ja sotsiaalses koostöös. See viib mind teise
teema juurde: nimelt sotsiaalne mõõde, milles eesistujariik Belgia oli suurepärane. Ma usun,
et me kõik oleme huvitatud – ehkki rõhuasetus võib erineda −, et seda sotsiaalset mõõdet
vastavalt arendatakse. Sotsiaalne Euroopa ei tähenda, et Euroopa sotsiaalpoliitilises sfääris
tehakse kõik viimseni ära; pigem tähendab see näiteks seda, millest rääkisite ja mida
saavutasite vaesusevastases võitluses. On skandaalne, et vaesus on Euroopas mõnel määral
tegelikult suurenemas. Sama kehtib selle suhtes, mida rääkisite aina suurenevast tulude
jaotumise ebavõrdsusest. Oma eesistumise ajal tegite selgeks, et tegemist ei ole pelgalt
sotsiaalse küsimusega; see on ka majanduslik küsimus. Suurem vaesus ja suurem sotsiaalne
ebavõrdsus tähendab ühtlasi konkurentsivõime kaotamist. Seda on tõestatud nii
majanduslikult, rahanduslikult kui ka empiiriliselt. Teie öeldu on väga tähtis.

Samuti on tähtis see, mida rääkisite kodanike Euroopast. Koos Maroš Ševčoviči ja täiskogu
liikmetega aitasite konkreetselt kaasa Euroopa kodanikualgatuse käivitamisele. See on
oluline samm edasi, kui Euroopa-meelsed jõud kasutavad seda asjakohaselt selleks, et tuua
Euroopa kodanikele lähemale.

Soovime loomulikult Belgiale kõike paremat tulevikus. Tähtsusetu ei ole see, kuidas
poliitilisel areenil osalejad käituvad. Ma loodan, et Belgia kõik poliitilised jõud proovivad
leida tõelist konsensust. Kriisist tabatud piirkonna inimestele on raske öelda, et nad peaksid
lihtsalt saavutama konsensuse, lihtsalt tegema olulistes küsimustes koostööd, kui see ei
ole Belgia – Euroopa Liidu keskse piirkonna − puhul võimalik.

Soovin teile sel teemal parimat! Esindasite paljuski eeskujuväärivat eesistumist. Loodan,
et teised, järgnevad eesistujariigid järgivad teie eeskuju.

(Aplaus)

(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel)

Krisztina Morvai (NI).   – Austatud juhataja! Soovin Hannes Swobodalt küsida, kuidas
julgeb ta kritiseerida eesistujariik Ungarit, kui see on alles alustamas. Ta isegi ei tea sellest
midagi. Miks ei kritiseeri ta selle asemel oma seltsimehi sotsialistide fraktsioonist, kes
1956. aasta revolutsiooni 50. aastapäeval tulistasid omaenda rahva pihta ja kes vangistasid
meelevaldselt sadu inimesi? Ta võiks neilt küsida ja neid kritiseerida.

Hannes Swoboda (S&D).   – Austatud juhataja! Olen tuttav sedalaadi argumendiga, mille
kohaselt valitsust kritiseerides kritiseerid sa rahvast. Ka minu kodumaal oli see varem nii.

Teeme selle selgeks! Meie ei alustanud seda arutelu. Selle alustas Ungari valitsus selle – nagu
ma ütlesin – vaidlustatud seadusega. Selle seaduse vastu on paljud Ungari kodanikud, kes
kannatasid kommunistliku ja natsistliku režiimi all. Nad kardavad, et nende sõnavabadus
on ohus. See on küsimus, mis tuleb lahendada.
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Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Teen ettepaneku
arutleda eesistujariigi Ungari üle homme. Peaksime need küsimused lahus hoidma, sest
vastasel juhul peab peaminister Leterme kommenteerima Ungari uut meediaseadust ja
usutavasti ei ole see tema kohustus.

Parlamendi roll, head kolleegid, on võtta vastu õigusakte ja teostada nende üle järelevalvet,
mis seega tähendab kriitikat, kui asjad lähevad halvasti, kuid ka kiidusõnu, kui asjad lähevad
tegelikult hästi. Me võime öelda, et Belgia eesistumine oli hea, väga hea ja et see oli edukas
tänu paljude inimeste jõupingutustele: Belgia valitsus, kuid ka paljud diplomaadid, alaline
esindaja, alalise esindaja asetäitja ja kõik need, kes tegid iga päev selle edu nimel tööd.

See oli edu, mida keegi ei näinud ette, sest, peaminister, kõigi meie valijad pommitasid
meid järgmise küsimusega: kuidas saab hooldusvalitsus olla edukas eesistujariik? Minu
arvates oli see esimene kord, kui meil oli tõeliselt euroopalik valitsus, sest see valitsus tegeles
üksnes Euroopa asjade ja Euroopa küsimustega ja selle tähelepanu ei juhtinud kõrvale selle
liikmete enda riikide asjad.

See on peaaegu nagu kutse teistele valitsustele, et nad võiksid Euroopa Liidu eesistumist
üle võttes olla hooldusvalitsused, nii et nad saaksid kuue kuu jooksul keskenduda Euroopale,
selle asemel et sellega aeg-ajalt muude küsimuste kõrval tegeleda.

Ma arvan, et Belgia eesistumine oli edukas peamiselt ühel põhjusel (vaadakem
finantsjärelevalvet, riskifonde, reitinguagentuure): kuna see eesistujariik sai aru, et uue
lepingu kohaselt peame töötama selle nimel, et oleks rohkem Euroopat, ja kuna see surus
nõukogus peale rohkem Euroopat. Sama ei saa öelda kõigi eesistujariikide kohta. Jean-Luc
Dehaene’il on õigus, kui ta väidab, et mitu liikmesriiki ei ole tõepoolest ikka veel mõistnud,
et alusnõuded on muutunud.

Alusnõuded on muutunud ja eesistujariik Belgia oli esimene, kes sellest aru sai. Kui meil
on lõpuks olemas Euroopa järelevalve kokkulepe, millega on viimaks saavutatud Euroopa
Parlamendi eesmärgid, siis seda seetõttu, et eesistujariik Belgia ütles meie kolleegidele
nõukogus: et see ei toimi ja lahendus peab olema euroopalik, erinevalt rahandusministrite
2009. aasta detsembris väljatöötatud lahendusest.

Ma ütleksin sama Euroopa patendi kohta. See oli nüüd küll oluline läbimurre, austatud
president! Pöördun teie ja kõigi teiste liikmete poole, et annaksite Euroopa Parlamendile
selle patendi puhul rohelise tule võimalikult ruttu, nii et lõpuks ometi pärast rohkem kui
20 aastat saaks Euroopa patendist reaalsus.

Isabelle Durant,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Nagu teised enne
mind ütlesid, on enesestmõistetavalt tõsi, et siiani on Belgia poliitilised juhid olnud mujal
paremad kui oma kodus. Igal juhul toetan seda ja kiidan teid! Belgia meeskond tegi head
tööd ja see on väga hea.

Pealekauba usun, et vastuseis, mida te eri nõukogudes kohtasite, meenutab tegelikult
vastuseisu, mida kohtame aruteludes Belgias: solidaarsus, siirded, kõik need küsimused
panustamise või mittepanustamise kohta on midagi, mis on meile Belgias väga tuttav ja
millega te nõukogus silmitsi seisite.

Lisaks, José Manuel Barroso, kuna väljendasite oma imetlust ja tunnustust, võiks võib-olla
kunagi tulevikus Euroopa Liit suunata Belgiat õiges suunas või ulatada talle oma abikäe.
Kuna Belgia aitas Euroopa Liitu, siis võib-olla saab Euroopa Liit aidata Belgial jagu saada
föderaalsest ummikseisust.
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Mis puudutab ülejäänut, peaminister – kui tulla tagasi konkreetsete küsimuste juurde −,
eriti eelarve teemat, siis lahkuval eesistujariigil on suurem vastutus kui ametisse asuval
eesistujariigil. Seega arvan eelarve puhul, et kahtlemata jäi meil puudu julgusest, kui jätsime
vastu võtmata ettepaneku kokkuleppe kohta, mille oleksime võinud finantsressursside
puhul sõlmida, kuid saabuvatel kuudel on keskmes omavahendite küsimus ja ma loodan
väga Belgia – mis saab, kui nii tohib öelda, tagasi oma sõnavabaduse, kuna ei esinda enam
liikmesriike, vaid räägib enda nimel – peale, et ta seda asja edasi viiks.

Euroopa valimisringkond on teine tähtis küsimus. Mingil ajal tulevikus kerkib see teema
nõukogus üles. Ma tean, et Belgias on neid, kes ei taha föderaalset valimisringkonda, kuid
minu arvates on see vajalik, ja võib-olla just selle pärast, et seda Belgias ei taheta, tahab
Belgia seda Euroopa tasandil. Euroopa valimisringkond oleks ääretult kasulik selleks, et
tagada see, mida teie nimetasite Euroopa Liidu hingeks, st asjaolu, et Euroopa kodanikud
võivad end lihtsalt pidada kodanikeks, kes saavad hääletada ka teiste kui oma riigisiseste
esindajate poolt. Ma arvan, et see küsimus on väga tähtis.

Ja kolmas küsimus, mida on juba mainitud, on kodanikualgatus. Ka siinkohal loodan väga
Belgia peale, et see kiirendaks rakendamisprotsessi. See on lisaks majandusjuhtimise
reformidele oluline vahend ja ma loodan, et Belgia saab aidata kaasa, et protsessi kiiremini
ja tõhusamalt edasi viia.

Derk Jan Eppink,    fraktsiooni ECR nimel. – (NL) Austatud juhataja! Möödunud kuue kuu
jooksul tõestas Belgia, et on väärt olema eesistujariik. Ei oleks osanud arvatagi, et ametisolev
Belgia valitsus oli tagasi astumas. Kui vaatan teemavaldkondi, mida olen pädev hindama,
siis bilanss on positiivne. Kokkulepe riskikapitali määruse kohta, finantsturgude järelevalve
määrus ja 2011. aasta eelarve. Tean nii Belgiat kui ka Euroopat hästi. Euroopa poliitika on
nii-öelda Belgia poliitika laiendus, kuid suurema eesmärgiga. See hõlmab kompromissidele
jõudmist vestluste ja pikkade lõunasöökide ajal ja tulemuse saavutamiseks vajaduse korral
ka veidike veenmist.

On neid, kes väidavad seetõttu, et Belgia on Euroopa miniatuuris. Just siin on oht Euroopale,
sest Belgia enda süsteem ei suuda enam kompromisside najal toimida. Isegi Yves Leterme’ile
ei ole veel järeltulijat. Kui Belgia on Euroopa tulevik, siis peame endalt küsima: miks Belgia
süsteem on lõppu leidmas? Miks on see lagunemise äärel?

Minu arvates selgitab seda see, et Belgia on ehitanud üles siirdemajanduse, mis ei ole enam
taskukohane. Tekitasime solidaarsuse nimel rahavood Flandriast Vallooniasse ja Brüsselisse,
kuid, José Manuel Barroso, kui solidaarsus on ühesuunaline, siis inimesed võõrduvad
üksteisest ja just selle tunnistajaks me praegu Belgias oleme.

Euroopas tegeleme praegu usinalt siirdemajanduse loomisega. Te olete seda teinud ja selle
tulemusel on eurot juba väärkasutatud. Nüüd on meie ees eurovõlakirjade üleskutse. Guy
Verhofstadt kutsub selleks üles iga päev. Vaadakem ka euro hädaolukordade fondi, mis on
hakanud meenutama Ponzi skeemi! Esialgu oli see ajutine, siis alaline ja nüüd peame sellesse
aina rohkem raha sisse pumpama. Üks kaasnev kadu on konkurentsivõime, sest
välisinvesteeringud Euroopasse vähenevad. Kes tahab näha tuleviku Euroopat, vaadaku
praegust Belgiat! Siis suudaksime ette kujutada Saksamaad Flandria rollis, mis ütleb, et nad
ei taha enam kõigi teiste eest maksta. Mõned teist naeravad selle peale, kuid oht on lähemal,
kui te arvate. Olgu see meile kõigile äratushüüuks.

Yves Leterme, ma olen teid alati väga austanud. Soovin teile edu selles, mida edaspidi teete,
kuid kardan, et Belgia ei lase teid teie praeguselt ametikohalt veel tükk aega minema.
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Patrick Le Hyaric,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Austatud juhataja! Yves Leterme,
tunnistan täielikult, et võtsite Euroopa Liidu eesistumise üle väga raskes kriisiolukorras,
kuid andsite siiski mõista, et sotsiaalküsimused saavad olema üks teie prioriteetidest ning
tegite teatavaks statuudi, milles kaitstakse avalikke teenuseid.

Te ei võtnud mitte midagi ette. Peale selle, et ei olnud algatust, et kaitsta üldist huvi
pakkuvaid teenuseid, oleme praegu tugevdatud stabiilsuspakti tõttu sattunud
murettekitavasse keerdu, kus liikmesriikide võla vähendamiseks sunnivad finantsturgude
ja reitinguagentuuride raisakotkad liikmesriike müüma oma avalikke hüvesid, mis on siiski
õiglust ja võrdsust tagavad varad.

Mis puutub sotsiaalküsimustesse, siis oli vaja parlamendi valvsust, et tõrjuda tagasi
veoautojuhtide tööaja suurendamine ja niinimetatud ühtse loa projekt, mis on Bolkensteini
direktiivi laiendatud versioon.

Meil oli vaesuse vastu võitlemise Euroopa aasta. Euroopa Liidus ei ole isegi mitte üht vaest
vähem; vaeseid on aina rohkem ja rohkem! Ja tuleb tunnistada, et kriisivastased meetmed
on ebatõhusad, sest nendega hajutatakse sotsiaalseid õigusi.

Vastu võetud strateegias nõutakse pidevalt kapitalimaksude alandamise ning ostujõu
vähenemise ja kokkuhoiu – sõna, mida ma kuulsin esimest korda mainivat José Manual
Barrosot − pärast kasvu vähenemise tõttu suurtesse võlgadesse sattunud liikmesriikide
võlausaldajate rahustamist. Ja nüüd tahate selleks kontrollida liikmesriikide parlamentide
asemel ise liikmesriikide eelarveid a priori.

Algatasite salaja Euroopa aluslepingute läbivaatamise, kuigi eile ütlesite meile, et need on
pühad. Siiski keeldusite järjekindlalt algatamast arutelu kapitali liikumise maksudest ja
kapitali maksustamise ülespoole ühtlustamisest rahastatava sotsiaal- ja keskkonnafondi
loomise, Euroopa Keskpanga poolt liikmesriikide võlgade tagasiostmiseks raha leidmise
ning õigluseks ja sotsiaalseks arenguks ülioluliste avalike teenuste arendamise üle.

Austatud peaminister, ütlesite eesistumise alguses, et soovite kaine mõistusega eesistujariiki
ja see rääkis vägagi teie kasuks. Teie eesistumise ajal, tuleb tunnistada, kaeti aga
finantsturgude ja suuraktsionäride vajadusi. Inimesed elavad aina suuremas vaesuses.

Niki Tzavela,    fraktsiooni EFD nimel. – (EL) Austatud juhataja! Tahaksin alustuseks soovida
kõigile, eelkõige komisjonile, büroole ja kõigile parlamendiliikmetele head uut aastat aastal,
mis tõotab tulla väga raske. Tahaksin möödaminnes kommenteerida kinnast, mille meile
heitis komisjoni president José Manuel Barroso, kes ütles, et peame globaalse
majandusjuhtimise kaudu aitama tal näidata, mis on Euroopa. Euroopa on ühtne
majanduslik, kultuurne ja võib-olla ka poliitiline jõud. Selleks et Euroopa oleks jätkuvalt
arvestatav jõud, peame kõik komisjoni toetama.

Mis puutub Belgia eesistumisse, siis üldine seisukoht on, et see oli väga edukas. Tahaksin
juba öeldule lisada kaks punkti, mida ei ole mainitud ja mis toovad esile Belgia eesistumise
edukuse. Esiteks toimis Belgia täiesti euroopalikult; teiste sõnadega – see järgis komisjoni
ja Euroopa Parlamendi tegevuskava. Tavapäraselt lisavad eesistujariigid oma rahvuslikud
küsimused. Belgia seadis hea eeskuju, näidates, et oleme Euroopa ja järgime komisjoni
kehtestatud tegevuskava. Belgial ei olnud eesmärki lisada omaenda tegevuskava. Teine
kiiduväärt punkt Belgia eesistumises oli mudel, mida nad rakendasid; nõukogu, Euroopa
Parlamendi ja komisjoni kolmepoolsete kõneluste ja kolmepoolse koostöö mudel. Tänan
kaasparlamendiliikmeid!
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Philip Claeys (NI).   – (NL) Austatud juhataja! Yves Leterme, teile on tehtud märkimisväärsel
hulgal komplimente selle kohta, kuidas eesistujariik Belgia toimis, ja see on mõistetav.
Euroopa Komisjon ja parlament hingavad kergendatult, et Belgia eesistumine on lõppenud
ilma suuremate õnnetusteta. Tõepoolest – ilma valitsuseta kunstlik riik; riik, mis ei suuda
iseennastki juhtida, on vaevalt ilmne kandidaat, kes võiks ELi eesistumise üle võtta.

Loomulikult võiks öelda, et teil ja teie ministritel oli rohkelt aega eesistumisega tegeleda,
arvestades seda, et olite vaid hooldusvalitsus. Võiks öelda, et lõikasite kasu diplomaatidest,
kes tegid oma tööd hästi, ja et roteeruva eesistumise tähtsus on alates Lissaboni lepingust
vähenenud.

Kõik see võib olla tõsi, kuid arvan, et teie parim otsus oli võtta kuulda Vlaams Belangi
nõuannet hoida madalat profiili. Oleksite võinud korrata eelmise, 2001. aasta Belgia
eesistumise tehtud vigu. Mõelge vaid läbikukkunud nn pralineekohtumisele Brüsselis,
diplomaatiliste eksimuste kuhjumisele ja sellele, mida me nüüd teame Laekeni
deklaratsioonina, mis lõppkokkuvõttes viis Euroopa põhiseaduse kokkuvarisemiseni!

Loomulikult ei ole asjalood nii, nagu oleks Belgia eesistumine puhta võidu saanud: esiteks
vahejuhtum, kus sotsialistlik pensionide minister Daerden juhtis ministrite nõukogu
joobeseisundis – volinik Andori nägu räägib iseenda eest; Flaami maksumaksjad ja
netomaksjad ei suuda enam selle üle naerda, teades, et see tüüp vastutab nüüd nende
pensionide eest.

Lisaks pingutas välisminister Vanackere meeleheitlikult, et avada mis tahes hinnaga ja
rahva tahte vastaselt Türgi ühinemisläbirääkimiste uus peatükk, ehkki läbirääkimisi Türgiga
ei tohiks isegi kaaluda.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Austatud juhataja! Ma ei hakka
rõhutama juba öeldut. Belgia eesistumine on olnud suurepärane. Tahaksin mainida kahte
kõrgpunkti: finantsjärelevalve ja Euroopa semester. Tahaksin nende kõrgpunktide puhul
rääkida sellest, mis on tehtud ja – mis olulisem – sellest, mida on vaja teha.

Finantsjärelevalvest rääkides suutis minister Reynders 48 tunni jooksul panna kokku paketi,
mis oli ummikseisus, ja me saime anda nõukogule ja komisjonile selle, mida komisjon oli
meilt palunud: Euroopa ametiasutused, mis said alates 1. jaanuarist 2011 tööle hakata –
tugevad, mõjuvõimsad algupärasel euroopalikud ametiasutused.

Järgnevalt toimunu ei tekita eriti kindlustunnet. Meil ei ole ikka veel nende asutuste juhte;
meil on erakordselt väike eelarve ja mulle on öeldud, et neis asutustes ametisse asujate
tasud ei ole just suurepärased. Kindlasti on need märksa vähem suurepärased kui boonused,
mida saavad Londoni pankurid.

Ikka on veel vaja lahendada kaks küsimust: süsteemsete asutuste määrus ning sissemaksed
ja pangandusmaksud.

Süsteemsete asutuste määruses tahame, et Euroopa ametiasutus vastutaks järelevalve eest,
tehes seda liikmesriikide ametiasutuste kaudu, mis antud juhul tegutsevad vahendajatena,
järgides Euroopa asutuse juhiseid. Alternatiiv ei oleks midagi mõistlikku.

Maksustamise puhul kehtestatakse pankadele volinik Šemeta ettepaneku kohaselt
kõikvõimalikud maksud. Parlament on juba vastu võtnud kaks sissemakset: sissemakse
koordineeritud tagatisfondidesse ja sissemakse panganduse stabiilsuse fondidesse. See on
fakt ja järgmiseks saame arutada pangandusmaksu või pangatehingute makse, sest – ma
rõhutan – kõik muu on fakt.
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Euroopa semestri puhul on ainus, mida me kõigega koordineerida tahame: eurovõlakirjade,
projektivõlakirjade, mehhanismi jne...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Austatud juhataja! Ma riskin enda kordamisega.
Ausalt öeldes on see arutelu olnud mõnevõrra sündmustevaene, kuid samas võime selle
üle uhkust tunda, mistõttu liitun rõõmsalt kaasparlamendi kiidukooriga eesistujariik
Belgiale. Yves, sinu meeskond, ministrid ning ka poliitiline ja diplomaatiline korpus on
teinud fantastilist tööd. Mul oli võimalus seda oma silmaga tunnistada: mul oli rõõm ja
heameel osaleda kahel korral keskkonda käsitlevates kolmepoolsetes kõnelustes ja – ei, te
ei tohiks nüüd liiga uhkeks minna, kuigi nüüd saate veidi kiita – soovin siinkohal teha teile
komplimendi arukuse eest eesistumise ajal.

Pean kiidusõnadele siiski lisama ühe suure ja ühe väikse aga. Minu esimene aga puudutab
sotsiaalpoliitikat; minu arvates oleme mitmes sotsiaalküsimuses edusamme teinud. Peame
siiski olema ausad ja ütlema – ja ma ei süüdista selles Belgia eesistumist, vaid vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastat −, et Euroopa Liidu huvi nende
küsimuste vastu ei ole just suur. Me ei ole õiguslikes küsimustes erilisi edusamme teinud,
näiteks Euroopa miinimumsissetulekuga, ja seega on ikka veel palju teha.

Minu teine aga on seotud rolliga, mida eesistujariik Belgia mängis Lissaboni-järgsel perioodil.
Mind on kiitnud Guy Verhofstadt ja Jean-Luc Dehaene, kaks endist peaministrit, kellel on
väga põhjalikud teadmised institutsioonidega seotud asjadest. Sellel rollil on aga oma
varjukülg, eelkõige eesistujariik Belgia poliitilise juhtrolli puudumine mitme tõepoolest
kriitiliselt tähtsa teema puhul. Vahepeal lihtsalt istuti ega tehtud midagi, kuid Herman Van
Rompuy oleks pidanud selles küsimuses ohjad enda kätte haarama.

Räägin majandusjuhtimise arutelust ja Euroopa Liidu võlakriisi arutelust. Teised valitsusjuhid
– rääkimata minister Merkelist ja president Sarkozyst – tegid midagi ära. Minu arvates tõi
see viimases nõukogus kaasa piiratud tulemused, muu hulgas võlakriisi tõttu. Eesistujariik
Belgia on minevikus haaranud poliitilise juhtrolli ja ma loodan, et järgmine valitsus
tõepoolest haarab Euroopa Liidus selle juhtrolli.

Chris Davies (ALDE).   – Austatud juhataja! Teeme koos seadusi, kuid liigagi sageli ei tea
me, kuidas liikmesriigid neid kohaldavad. Olete olnud eestvedajaks, et teha selgeks, et
parlament toetab komisjoni nõudmises lisada kõigisse tulevastesse õigusaktidesse
võrdlustabelid.

Eesistujariik Belgia on olnud suureks abiks nõukogule võrdlustabeleid edendava dokumendi
esitamisel, rõhutades et need aitavad kaasa selgusele ja läbipaistvusele ja tänu nendele on
ELi õiguse kohaldamine kiirem ja tõhusam. Ma arvan, et selles küsimuses on alanud
järelemõtlemise periood.

Peaminister, kas võiksite oma lõpumärkustes öelda, missugune on olnud reaktsioon sellele
dokumendile ja kas Belgia valitsus kavatseb troikas ja nõukoguks jätkuvalt võidelda
võrdlustabelite lisamise eest?

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on üks minut, et
eesistujariik Belgiale aplodeerida. Bilanss võib üldjuhul olla positiivne, kuid patsutaksin
kõigile võrdselt tunnustavalt seljale. Sisu puhul esinesid minu arvates volinikud Potočnik
ja Hedegaard tänuväärselt mõjusalt olulisel bioloogilise mitmekesisuse Nagoya konverentsil
ja kliimamuutuse Cancúni konverentsil.
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On öeldud – ja mõnikord naljatamisi −, et eesistujariik Belgia sai hästi hakkama, sest neil
oli väga palju aega ja nad said suunata kogu oma energia eesistumisele. Näiteks ütles Guy
Verhofstadt, et esimest korda oli Euroopal täiskohaga valitsus. Ma nõustun. Me ei saa siiski
eirata asjaolu, et nende meeskondade taga oli palju inimesi, et neid toetas hea
ettevalmistusega, informeeritud diplomaatiline teenistus, mis kasutas oma suurepäraseid
läbirääkimisoskusi, et tagada eesistumise edu.

Yves Leterme, homme antakse Belgias Kuldse Saapa auhind. Kui peaksin andma Kuldse
Saapa eesistujariik Belgiale, parimale tegijale Belgia eesistumises, siis saaks auhinna
kahtlemata Belgia diplomaatiline teenistus; inimesed, kes istuvad teie selja taga ja kes
tagasid, et teie, teie meeskond ja piirkondlik valitsus tegite tõesti ära muljetavaldava töö.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Ütlematagi on selge, et tahaksin
lisada oma kiidusõnad ja komplimendid sellele, mis toimus Belgia eesistumise ajal. Kuid
seda arutelu kuulates on mul tekkinud kaks üsna olulist küsimust. Kas tõesti on nii, et
Belgia eesistumise ajal unustasid kõik Euroopas oma rahvuslikud huvid ja keskendusid
üksnes Brüsselis asuvate institutsioonide dikteeritud ja Belgia valitsuse toetatud huvidele?
Nii see kindlasti ei olnud. Me oleme jälginud sündmusi Euroopas viimase kuue kuu jooksul
ja oli selgelt näha, et kui eesistujariik ei viita rahvuslikele huvidele ei tähenda, nagu neid
olemas ei oleks.

Ja teine asjaolu, mis on selles arutelus võib-olla kõige olulisem ja tekitab kõige suuremaid
kahtlusi: ei ole hea, kui vastandame eesmärke, mida nimetame Euroopa eesmärkideks,
nendega, mida nimetame rahvuslikeks eesmärkideks. Lõppude lõpuks on rahvuslikud
huvid, millest me siin räägime, ideed, mis on pärit konkreetsetest riikidest. Tegemist on
konkreetse panusega, ilma milleta oleks Euroopas asjad märksa halvemad. Me ei saa
kehtestada normi, mille kohaselt konkreetsetes liikmesriikides Euroopa jaoks sõnastatud
eesmärke ei peeta väärtuseks, vaid probleemiks.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – Austatud juhataja! Kas tohin paluda peaministri tähelepanu?
Ma olen teist vasakul, peaminister. Ma pean teiega avameelselt rääkima. Mul on olemas
portugalikeelne tekst, kuid ma improviseerin inglise keeles, sest seda keelt kasutasite oma
sõnavõtu selles osas, mis minu jaoks oli kõige olulisem, kui te ütlesite: „…vaadake pagulasi.
Vaadake pagulasi, kui arvate, et sõda ja rahu ei ole Euroopale olulised”. Te pöördusite uute
põlvkondade poole.

Ma pean tunnistama, et mu süda jõnksatas, kui te seda ütlesite, sest ma olen Euroopa
Parlamendi pagulaste raportöör. Te oleksite oma eesistumise ajal saanud teha rohkem, kui
pagulastele vaadata. Te oleksite saanud teha midagi, et aidata; see ei olnud raske. Nõukogu
oleks võinud lõpetada parlamendi algatatud kaasotsustamismenetluse pagulaste
ümberasustamise küsimuses. Menetluse meiepoolses osas suurendasime liikmesriikidele
pagulaste ümberasustamiseks eraldatavaid rahalisi vahendeid; kehtestasime prioriteetide
kategooriad inimestele, keda on vägistatud, keda on piinatud ja kes on haiged ja kes ootavad
laagrites ümberasustamist. Nõukogu ei ole kaasotsustamismenetlust lõpetanud. Tundub,
et selle põhjuseks oli artikkel 290 ja delegeeritud aktid – midagi, mis sisaldub Lissaboni
lepingus.

Te ütlete: „vaadake pagulasi”. Esitan teile väljakutse: tehke seda, mida meie tegime, külastage
al-Holi laagrit Süürias. Öelge seal pagulastele, et vaadaku artiklit 290, vaadaku delegeeritud
akte. Nad vastavad: „Millest te räägite? Mu lapsed ei käi koolis; mul ei ole passi; oleme
pagulaslaagris kinni; miks räägite tühisest institutsioonilisest probleemist, kui teil oleks
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võimalik meid aidata?” See heidab varju Belgia eesistumisele. Mul on kahju seda öelda;
ütlen seda kurvastusega.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Austatud juhataja! Sooviksin ühineda
austusavaldustega, millega kaasparlamendiliikmed on esinenud Belgia eesistumise ja,
peaminister, teie suunas, sest ajal mil teie riigi ministrite kabineti moodustamise viis
jahmatas sügavalt paljusid äriühinguid, suutsite teie tõepoolest toetuda euroopalikule
vaimule, et teie eesistumine oleks täielikult toimiv.

Minu arvates olete ennast abistajaks kutsudes liiga tagasihoidlikud, sest olete olnud
taganttõukav jõud ja suutnud ületada erimeelsused, sealhulgas parlamendiga, ning teinud
seda loominguliselt ja pühendumusega. Tänu teile on meil nüüd toekas Euroopa järelevalve,
alternatiivseid investeerimisfonde reguleeriv direktiiv ja ka eurovignette – järjekordne
keeruline vahetuskaup läbirääkimistel, mis päädis nõukogus otsusega.

Näen aga Euroopa vaimust, millest oli kantud teie sõnavõtt siin parlamendis, et vaatate
ühtlasi ettepoole. Tahaksin eriti rõhutada ühte punkti teie sõnavõtus. Ütlesite õigesti, et
majandusjuhtimine ei tohi viia olukorrani, kus me pelgalt ravime sümptomeid, ilma et
teeksime midagi ohuga, mis meid ikka varitseb, sest kuigi jõulisest stabiilsus- ja kasvupaktist
võib saada reaalsus, on tegemist siiski vaid majandusjuhtimise ühe tugisambaga.

Tahame oma kodanike huvides seda, et tuleksime sellest majanduskriisist täielikult välja
ja oleksime taas kord olukorras, kus saaksime luua meie kodanikele ja noortele töökohti.
Selleks et seda teha, on meil vaja jõulist euroopalikku makromajanduslikku järelevalvet ja
väga tugevat Euroopa 2020. aasta strateegiat. Kas Euroopa semester teeb selle tõesti teoks?
Kas liikmesriigid võtavad endale kohustuse detailiseerida majandusjuhtimine ka selles
valdkonnas? Parlamendina peaksime täiel määral ära kasutama oma kaasseadusandja rolli
juhtimispaketis, seadusandlikus paketis, et sellest saaks reaalsus.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Yves Leterme, kui te eelmise aasta juulis
esitlesite Belgia eesistumise programmi, ütlesin teile tervituseks ja naljaga pooleks, et
tõenäoliselt olete samas positsioonis ka jaanuaris, et meile tulemusi tutvustada. Pean ütlema,
et lootsin, et ma eksin, ja – soovimata teid solvata, peaminister – oleksin nagu kõik
belglasedki lootnud täna enda ees näha 13. juuni valimistel nõuetekohaselt valitud
valitsusjuhti. Teie olite see, kes pidi eesistumise vastu võtma, ja tänan teid ja praeguse
valitsuse kõiki ministreid.

Jätkem nüüd sisepoliitiline olukord kõrvale, et keskenduda Belgia eesistumise tulemustele!

Ka mina tahaksin tsiteerida kuulsat ameeriklast, kes ei olnud küll filosoof, vaid
tennismängija. Arthur Ashe on öelnud, et enesekindlus on oluline edu võti. Ettevalmistus
on oluline enesekindluse võti. Ja kahtlemata tuleb tunnistada, et eesistujariik ammutas
sellest inspiratsiooni.

Ma näen suuri edusamme küsimustes, millega siin mina üksi tegelen: tihedam koostöö
lahutusega seotud asjades; Euroopa kaitsekord vägivalla ohvritele; tõhusam koostöö
tulevikus patentide vallas ja kokkulepe viiviste direktiivi ja toiduainete märgistamise kohta
on edulood, mille üle eesistujariik Belgia võib uhke olla.

Sama kehtib ka ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta pärast 2013. aastat. Kuigi
kokkulepet veel ei ole, on juba kokku lepitud tugeva kahesambalise ÜPP põhimõttes ja
lihtsustamise põhimõttes. See, mida põllumajandus tulevikus kõige enam vajab, on siiski
määrus, mis suudaks turgude volatiilsust teatud piirides hoida. Selle kohta kokkulepet veel
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ei ole ja ma olen tulevaste eesistujariikide, eriti Ungari ja Poola puhul väga skeptiline, sest
selline määrus ei paista olevat üks nende prioriteetidest.

Lisaks heale ettevalmistusele, ministrite täielikule kaasatusele, diplomaatide ja Belgia
ametnike tõhususele oli eesistujariigi saladus, mida olete rõhutanud, selles, et nad ei surunud
peale oma tegevuskava, vaid pühendusid jooksvatele prioriteetsetele küsimustele Euroopa
tasandil ja andsid endast kõik, et nendega edasi liikuda ja seda tänu meid iseloomustavale
pragmatismile ja kompromisside kultuurile.

Ma loodan, et tulevased eesistujariigid õpivad sellest eeskujust.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Sooviksin samuti tänada eesistujariik
Belgiat osaluse eest, eelkõige kahes mulle kõige enam tuttavas valdkonnas: eelarve ja
transport. Eesistujariik ei olnud süüdi, et eelarveläbirääkimised esimeses voorus katkesid,
ja loomulikult leidsime 2011. aasta eelarvele lahenduse. Loodame seega, et paindlikkuse
küsimus ja ITERi tuumasünteesienergeetika projekti rahastamine loksuvad peagi paika.

Transpordi valdkonnas leidis eesistujariik Belgia lahenduse keerulisele eurovignette’i
küsimusele. Tahaksin eesistujariik Belgiat eriti tänada selle eest, et see toetas midagi, mille
nimel ma aastaid tööd olen teinud, nimelt turvaliste puhkealade võrgu loomine Euroopas,
nii et veokijuhtide, kes sõna otseses mõttes hoiavad Euroopat koos ja kujundavad siseturgu,
oleksid head ja turvalised töötingimused. Soovin, et Belgia valitsuse positiivne seisukoht
selles küsimuses inspireeriks kõigi teiste riikide valitsusi, et viimaks ometi hakkaks midagi
reaalselt toimuma.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Belgia, mis on üks Euroopa Liidu
kuuest asutajariigist, lõpetas hiljuti oma kuuekuulise eesistumise. Vaatamata riigisisestele
poliitilistele raskustele, mis tulenesid suutmatusest valitsust moodustada, kiidetakse belglasi
ametlikult nende tõhususe ja edukuse eest peaaegu kõigi endale varem seatud prioriteetide
saavutamisel. Soovin seetõttu ühineda nende kiitjatega, sest niivõrd lühikese aja jooksul
ja arvestades seatud prioriteete seisid nad silmitsi Euroopa majanduskriisiga, kaitsesid
Euroopa keskkonda, ehitasid avatud ja turvalist Euroopa Liitu, kujundasid sidusat
sotsiaalmudelit Euroopa Liidus ja kehtestasid ühise ELi välispoliitika alused. Ajaloos juhtub
harva, et nii väike riik suudab Euroopa hüvanguks nii lühikese ajaga nii palju teha.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Peaminister Leterme! Kui kuus kuud
tagasi oli täiskogu liikmetel nii palju küsimusi Belgia eesistumise kohta ja me olime tutvunud
programmiga, siis paljud parlamendiliikmed ikka veel kahtlesid.

Seda suurem on meie rõõm täna, kui me teid ja ka alalist esindust teie väljapaistva töö eest
täname! Teie edu ei tulnud loomulikult lihtsalt. Belgia koduseid poliitilisi probleeme on
juba mainitud ja Guy Verhofstadt pidi täheldama, et ei riigisisesel tasandil Belgias ega
Euroopa tasandil ei tarvitse olla tõhusust. Võib-olla on see ka edu võti homme – teiste
sõnadega see, et siin pädevaks osutunud poliitikud peavad saavutama vajalikku tunnustust
ka Belgias.

Teie edu ei olnud lihtsate killast, sest ka riigivälised tingimused ei olnud parimad. Muu
hulgas seetõttu – ja ma saan seda öelda, olles sõna võtnud Euroopa Rahvapartei (kristlike
demokraatide) fraktsiooni nimel transpordi küsimuses −, et te ei valinud käsitlemiseks
mitte kõige lihtsamaid teemasid. Siin mainiti – ja meie jaoks oli see rohkem kui
rahuldustpakkuv −, et muude teemade seas leidis lahenduse eurovignette’i küsimus. Küsimus
ei ole vaid põhimõttes. Minu arvates on see uute rahastamisallikate leidmisest ja turvalisest
mittesaastavast ja ka tõhusast liikuvusest Euroopa tasandil. Küsimus ei ole selles, kas
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suudame homme seda valdkonda – liikuvus – Euroopa tasandil veel jõulisemalt ümber
kohandada.

Piiri ääres elava inimesena teeb mulle selgelt heameelt teede ohutuse sätete rakendamine.
Meie ja kõigi piirialade jaoks on vastuvõetamatu, et numbrimärk määrab ära selle, kas
raskeid rikkumisi karistatakse või mitte. Te haarasite sellel ebamugaval teemal sarvist ja
astusite esimese sammu.

Reisija õigused bussiliikluses on tähtis samm, mille tulemusel on Euroopa nüüd andnud
oma kodanikele õigused kõigi eri transpordiliikide puhul. Täheldasime vulkaanikriisi ajal,
kui tähtis on sellise Euroopa raamistiku olemasolu nii ettevõtjatele kui ka reisijatele. Loodan,
et saame samaviisi jätkata.

Lõpetuseks soovin teile ja Belgiale vaid üht: et näeksime lõpuks Belgias föderaaltasandil
asjatundlikkust, mida te demonstreerisite Euroopa tasandil, järgides mõistlikku mõtteviisi,
et see, kes peab esitama nõudmisi – nagu te tegite –, peab näitama ka lahendusi.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Austatud juhataja! Yves Leterme, tööhõive ja
sotsiaalasjade eest vastutavate Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni Euroopa
Parlamendis liikmete nimel tahaksin ühineda kaasparlamendiliikmetega, et kiita möödunud
kuue kuu Belgia eesistumist.

Kuidas on võimalik kiidusõnadega ühineda, ehkki mainisite vaevu sotsiaalmõõdet ega
hinnanud eriti eesistujariik Belgia sotsiaalset olukorda?

Väga lihtsalt, Yves Leterme, sest mul oli au töötada koos teie ministrite Onkelixi ja Milquet’ga
ja ma olen teadlik nende ning nende meeskondade pingutustest sotsiaalse tegevuskavaga
edasiminemisel nii raskes olukorras ja nõukogus, mis oli sama ükskõikne sotsiaalse Euroopa
suhtes, nagu on ka kahjuks meie praegu nõukogu. Sellele vaatamata on nad töötanud
vapralt, vastutustundlikult ja väga Euroopa-meelses vaimus, et tagada, et praegusel väga
raskel ajal, kui kaalul on Euroopa tulevik, võetaks kuulda parlamenti ja eurooplasi.

Seetõttu ühinen kiidusõnadega teile, Yves Leterme, ja loodan, et tulevikus, kui saabuvad
katsumused, siis saavad tõeks teie sõnad, et Euroopa leiab oma hinge. See hing peab olema
poliitiline ja sotsiaalne, mitte pelgalt majanduslik.

Tahaksin mainida mõnda asja, mida teie eesistumise ajal ei lahendatud ja mille puhul ma
loodan, et annate oma Euroopa-meelse humanistliku meelsuse üle eesistujariik Ungarile,
sest Euroopa tuleviku puhul on palju kaalul. Ma viitan Euroopa sisserändepoliitikale, ühtsele
loale, ajutisi töötajaid ja ettevõttesiseseid üleviimisi käsitleva kahe direktiiviga seotud
küsimustele.

Nõukogu eesistuja, palun öelge oma kolleegidele, et nad vaataksid asjadele pikas
perspektiivis. Euroopasse saabunud töötajaid ei tohi kohelda ebavõrdselt. Kohtlemine peab
olema võrdne, sest vastasel juhul avame lõhe, millele on liidu tuleviku jaoks ettearvamatud
tulemused. Ei saa olla, et need töötajad saabuvad Euroopasse siin töötamiseks ebavõrdsetel
tingimustel, sest sellega hävitame Euroopa.

Ma loodan, et järgneval kuuel kuul võtab eesistujariik Ungari teid kuulda ja suudate
nõukogus sõnavabaduse taastada ning nõukogu keskendub Euroopa hingele, mis saab olla
ainult humanistlik ja eesrindlik hing.
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Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Yves Leterme! Head kolleegid! Ma
pean ütlema, et mul on hea meel, et meil oli eesistujariik, mis näitas, et suudab rasketest
aegadest hoolimata juhtida Euroopa tegevuskava pragmaatiliselt ja tõhusalt.

Eesistujariik Belgia näitas oma praktilisust ja dünaamilisust alates ümbersõnastatud avalikus
halduses hilinenud maksete vastu võitlemist käsitleva direktiivi – mis on ettevõtluse tuleviku
jaoks põhjapaneva tähtsusega – esimesel lugemisel vastuvõtmisest kuni finantsjärelevalve
paketi vastuvõtmiseni.

Võiksin tuua muid näiteid, kuid eelistan esitada oma järeldused selle kohta, mida saab
õppida eesistujariigilt, mis lõpetas oma ametiaja positiivselt. Esiteks peab olema realistlik
tööprogramm; teiseks peab pidama dünaamilisi läbirääkimisi ja saavutama kompromisse
ning viimaseks tuleb täielikult kaasata Euroopa institutsioonid, alates parlamendist, ning
käsitleda lahendamist vajavaid probleeme ilma piirangute ja rahvuslike huvideta.

Loodan, et see eesistumine on selle järeltulijatele eeskujuks. Hetkel piirdun siiski oma
siiraimate kiidusõnadega.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Peaminister, tegime teie ministrite
Joëlle Milquet’ ja Laurette Onkelinxiga väga head koostööd, et Euroopa Parlamendi hääl
oleks kuulda tööhõivesuuniste vastuvõtmisel nõukogus, milles meie seisukohti võeti
arvesse, kuid samuti avalike teenuste küsimuses, kusjuures nende teenuste rolli Euroopa
sotsiaalse mudeli keskmes kinnitati teie eesistumise ajal uuesti. Loodan, et
institutsioonidevahelisele dialoogile antud hoog jätkub nii komisjoni kui ka uue eesistujariigi
töös.

Töötasime ulatuslikult veel ühe tahuga, milleks oli see, kuidas tagada teie viidatud
majandusjuhtimise toimimine, sest kui selles suhtuda tööhõiveküsimusse kui bilanssi, viib
see meid hukatusse. Mulle teeb muret, kuidas komisjon seda teemat Euroopa semestri
paketis on käsitlenud, tehes liikmesriikidele ettepaneku kärpida siin ja seal palku või vaat
et pimesi tõsta pensioniiga ja alandada pensionide taset. See ei ole see vaim, milles
majandusjuhtimine saaks tagada Euroopa küsimuse edu, mida meie töötajad ja kodanikud
ootavad.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Austatud juhataja! Tahaksin öelda, et Belgia
eesistumine on olnud imeline ja enneolematu näide sellest, kuidas EL toimib. Hoolimata
asjaolust, et riigil endal ei olnud valitsust, saab eesistujariik kiitust istungisaali igast küljest.
Võib-olla näitab see seda, kuidas EL tegelikult kõige paremini toimib – ilma valitud
esindajateta ja tegelikult üldse ilma esindajateta. Igal juhul sai Belgia eesistumise ajal
reaalsuseks siiani kõige suurem pettus, kõige suurem Euroopa kodanike reetmine alates
Lissaboni lepingu jõustumisest, nimelt nüüdseks alaliseks saanud kriisimehhanismi
kasutuselevõtt.

Kui pidime eurooplasi veenma Lissaboni lepingu kehtestamises, mis tõi kaasa enneolematu
võimu üleandmise välismaalastele Brüsselis, siis lubati meile, et vähemalt ühte ei juhtu: me
ei hakka kunagi üksteise võlgade eest vastutama. Belgia eesistumise ajal see ainus lubadus
murti. Nüüd on meil 2013. aastast kehtima hakkav akt, mille tulemusel vastutame üksteise
võlgade eest veel suuremal määral. See on Belgia eesistumise pärand ja see on
kahetsusväärne.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Austatud juhataja! Yves Leterme! Enikő Győri! Nii teie kui ka teie
diplomaatiline talitus on tõestanud, et saame isegi väga rasketes tingimustes olla edukad
ja et saame neile tingimustele leida lahenduse viisil, mis muudab Euroopa tugevamaks. See
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on väga tähtis! Enesestmõistetavalt on selleks vajalik teha kompromisse, raskeid
kompromissi. See jätab meid alati kriitikute meelevalda, kuid arvan, et sellises olukorras
kehtib kuldreegel „täiuslik on hea vaenlane” rohkem kui kunagi varem. Sedalaadi
kompromiss on alati õigustatud, kui see võimaldab edasi minna ning kui toob kaasa meie
kodanike hüvangu ja hea käekäigu.

Yves Leterme, kuna mul on ainult üks minut, siis kommenteerin vaid lühidalt järgmist
Belgia eesistumist, mis asub tõenäoliselt ametisse 2025. aasta paiku. Teie olete siis arvatavasti
65 ja mina teist aasta vanem. Ma oletan, et Euroopa on sel ajal endiselt maailmaareenil
tugev osaleja, kuid et see juhtuks, peame tõepoolest viimase kuue kuu hoogu üleval hoidma.
Ma soovin teile igal juhul kõike edu nii siin kui ka Brüsselis!

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Head kolleegid! Belgia kolleegid!
Tänan teid! Kergitan teie ees mütsi! Ungarlasena oleksin väga õnnelik, kui Ungari
eesistumine on sama edukas.

(HU) Jätkan nüüd ungari keeles. Belgia eesistumise ajal ennetati edukalt euroala kriisi
süvenemist. Iirimaa päästepakett pandi kokku rekordilise kiirusega. Valmistati ette
majanduspoliitilise koordineerimise uus süsteem ja eesistujariik Ungarit ootab nüüd kuus
majandusjuhtimist käsitlevat õigusakti. Kehtestati finantsjärelevalve ning käivitati Euroopa
välisteenistus ja ka kodanikualgatus. Saan üksnes väljendada oma täielikku imetlust
Lissaboni lepingu praktilisel ülevõtmisel tehtud edusammude üle, kuigi meie ees on ikka
veel loendamatul hulgal lahendamata küsimusi.

– (FR)Veel kord – õnnitlused Belgia kolleegidele! Loodan, et Ungari eesistumise ajal saadab
meid sama suur edu.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Mul on hea meel, et kuigi
kardeti, et Belgia sisepoliitikas toimuv areng võib mõjutada roteeruva eesistujariigi
tulemuslikkust, kummutas Belgia Euroopa küsimusi pragmaatiliselt ja tõhusalt käsitledes
ennustused. Tõepoolest, par excellence lahendati paljud Belgia eesistumise juhtivad teemad:
Euroopa välisteenistuse käivitamine, majanduskasv ja eelarve konsolideerimine, Euroopa
kodanikualgatuse määruse vastuvõtmine ja Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamise
alustamine.

Rumeenia huvisid arvestades oli eesistujariigi Belgia käsitusviis õiglane ja tasakaalustatud.
Rumeenia jaoks kahe tundliku teema puhul eelistas eesistujariik Belgia valikuid, mis kõige
paremini peegeldasid Rumeenia kaitstud seisukohta: romade küsimuse arutelu sotsiaalse
kaasatuse vaatenurgast ning Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga liitumist käsitleva
otsuse eelnõu Euroopa Parlamendile esitamise menetluse juhtimine.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Austatud juhataja! Tahaksin alustuseks rõhutada,
et Belgia võttis roteeruva eesistumise vastu olukorras, mis ei olnud keeruline mitte ainult
sisepoliitiliselt, vaid loomulikult ka globaalselt.

Ma ei saa seega panna liidu kõiki ebaõnnestumisi Belgia süüks. Vastupidi – tahaksin öelda,
et Belgia tegi komisjoni, nõukogu ja parlamendi vaheliste kolmepoolsete kõneluste
käsitlemisel suurepärast tööd.

Belgia juhtimisel tehti edusamme pangandussektori järelevalve ja reguleerimise olulises
valdkonnas – vähemalt osaliselt. Oktoobris lõppesid läbirääkimised riskifondide, äriühingute
ja reitinguagentuuride määruse üle.
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Võiksin selles vallas ette kujutada isegi kaugeleulatuvamaid meetmeid, kuid arvan, et Belgial
õnnestus koordineerida vähemalt seda, mis oli võimalik, ja saavutada vähemalt mõningane
edasiminek.

Erakordselt tähtis oli ka rahvusvaheliste suhete valdkond. Liit sõnastas täpselt oma
diplomaatilise teenistuse ja ka siin näitas Belgia ennast osava vahendajana.

Tahaksin lõpetuseks Belgiat kiita ja tänada selle eesistumise eest ning väljendan ka lootust,
et Ungari võtab teie eesistumisest eeskuju!

Mairead McGuinness (PPE).   – Austatud juhataja! Kas võiksin tõstatada laiema küsimuse?
Jõulude aegu ütles endine Iirimaa liider ja kunagine nõukogu eesistuja John Burton, et
Euroopa Ülemkogu tegelikult ei täida oma eesmärki, arvestades Euroopa silmitsi seistava
kriisi ulatust. Ta väitis, et olulistele küsimustele pühendatav aeg on ehk natuke rohkem kui
see, mida juhtfiguurid kulutavad lennuks Brüsselisse.

Ta väidab, et seisame silmitsi finantskriisiga – heaoluriigi kriisiga vananevas ühiskonnas,
rahvusriikide globaliseerumise kriisiga ja võimalik isegi, et Euroopa demokraatia tõhususe
kriisiga. Tema arvates peavad liidrid koos maha istuma, kuni nad jõuavad täielikule
vastastikusele arusaamisele kõigest, mida on vaja teha: kogu töö ja mitte ainult osa sellest.
Ainult midagi selles mastaabis annab turgudele püsiva eneseusu. Palun seda arutada, sest
tal võib õigus olla.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Teie sõnavõtt, Yves Leterme,
sisaldas mitmeid olulisi tsitaate; häbiasi, et reaalsuses mäletatakse teid peamiselt kui selle
riigi peaministrit, mis 219 päeva pärast valimisi ei suutnud valitsust moodustada.

Vaadake, ma arvasin teist halvasti – kuigi aja jooksul mu arvamus kahtlemata muutus −,
sest ametisse vannutamise päeval küsisin ma teilt teie konkreetses eesistuja rollis, mis
meetmeid võetakse vastuseks teie riigis katoliku kiriku vastu toime pandud aktide vastu,
et vastata läbiotsimistele, mis kuulutati tühiseks, mida ma pidasin väga keeruliseks
küsimuseks ja mille hiljem kohtuvõim hukka mõistis.

Te ei vastanud mulle. See ei meeldinud mulle, sest arvan, et eesistuja peaks esindama kõiki.
Kui eesistujale esitatakse küsimus, siis peaks ta mingi vastuse andma ja otsustama julgelt,
kas öelda: „Jah, ma olen poolt” või „Ei, ma olen vastu” ning selgitada, miks. Teie seda ei
teinud.

Täna saan ma öelda, et olete koos eesistumisega teinud head tööd. Võib-olla kui oleksite
kohe alguses olnud meiega veidike rohkem n-ö ühel lainel, oleks meie suhted olnud
paremad.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Belgia võttis nõukogu eesistumise üle
kindlasti väga keerulises üleminekufaasis, kuna esiteks oli majanduskriis veel ületamata,
samal ajal kui ei olnud loomulikult veel rakendatud Lissaboni lepingut, kusjuures ühtlasi
ilmnes selle piiratud vastavus eesmärgile.

Kogu euro päästmise paketi üle toimunud arutelus on siiski üks oluline tahk, mida ei tohi
unustada, nimelt see, et nii euroala riikide päästepakett kui ka Kreekale antud laenud on
vastuolus Lissaboni lepinguga. Mõlemal meetmel puudub seega vajalik õiguslik alus. See
tähendab, et ilmselgelt on EL ületanud oma pädevust, mistõttu on lõppkokkuvõttes
hädavajalik kehtestada nõuetekohane lepingu muutmise menetlus.
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Järgnevate päästepaketi kandidaatide – näiteks Iirimaa ja Portugal – järel on euroala
murelapseks ka Hispaania. Mündi teisel poolel on see, et netomaksjad, nagu Saksamaa ja
Austria. on üha enam muutumas Euroopa Liidu lüpsilehmadeks. Muidugi ei saa asjad
samamoodi jätkuda. Belgia ei suutnud jagu saada kummastki – mööndavasti keerulisest –
katsumusest, nimelt majanduskriisi ületamine ja Lissaboni lepingu rakendamine.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Belgia eesistumise kohta on avaldatud
palju häid arvamusi, eelkõige selle tõhususe kohta läbirääkimistes ja selle külma närvi eest
keerulisel kriisiperioodil, G20 tippkohtumisel, Cancúni konverentsil ja eelarve arutelus.
Domineerivad teemad oli finantsturgude naasmine stabiilsuse juurde ja ka majanduse
stabiilsus, kuid peab ütlema, et rahvuslik egoism pääses eriti valla eelarve puhul. Belglaste
tõhusust läbirääkimistel tuleks kiita, kuid lõppude lõpuks oli see Belgia 12. eesistumine.
Peaminister Leterme ütles, et eesistujariigi programm oli nõukogu ja komisjoni programm
ilma igasuguse eesmärgita lisada sinna rahvuslikke prioriteete. Peame siiski laskma tulevastel
eesistujariikidel otsustada ise oma prioriteetide üle. Mulle tundub, et see on lõimumise
olemus ja vaim, millest rääkis peaminister Leterme. Mulle teeb muret kriis 2011. aasta
eelarve vastuvõtmisel ja eeskätt selle taust ning ennustused, et tulevased läbirääkimised
uue finantsperspektiivi üle ei saa lihtsad olema.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Austatud juhataja! On vähemalt üks valdkond,
mis on tähtis Euroopale ja piirkonnale, kuhu ma kuulun – Euskadi Baskimaal −, mille puhul
ei ole te mitte midagi teinud.

Lissaboni lepingus antakse parlamendile kalandusvaldkonnas volitused. Nõukogu blokeeris
mitu anšoovisekasvanduse kava. Teie eesistumise alguses väljendasin isiklikult arvamust,
et olen valmis läbirääkimistega jätkama, et olulised kavad jälle liikuma saada, kuid teie ei
ole selleks midagi teinud. Ma ei saa seega teid kiita, sest põhimõtteliselt ei tunnista nõukogu
Lissaboni lepingule sellele täiskogule antud volitusi.

Ma usun, et jätsite kasutamata võimaluse lahendada probleem, mille lahendamine on alates
Hispaania eesistumisest veninud. Te ei ole teinud mitte ühtegi käiku. Loodan seetõttu, et
järgmine eesistumine suudab seda teha.

Ühtlasi tänan teid, et pöörasite minu sõnavõtule pisut tähelepanu.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Austatud juhataja! Ka mina sooviksin Belgia valitsust kiita
selle eesistumise edu eest vaatamata rasketele tingimustele, milles see toimus, mida on siin
ka mainitud! Lisaks tahaksin selle valdkonna puhul, mida ma kõige hoolikamalt jälgisin,
kiita Joėlle Milquet’d ja tänada teda pühendumuse ning meelekindluse eest rasedus- ja
sünnituspuhkuse direktiivi käsitleva raporti ettevalmistamisel hoolimata sellest, et nõukogus
temaga ühel meelel ei olnud. Loodame, et eesistujariik Ungari omistab sellele küsimusele
vajalikku tähtsust. Yves Leterme meenutas meile unistust, millest lisaks ühtsele turule
juhindusid Euroopa projekti rajajad, ning José Manuel Barroso tõstis esile euroopaliku
vaimu tähtsust. Arvan, et need on olulised praeguses olukorras, kus vajame meie ees
seisvatele katsumustele vastuseismiseks suuremat ühtsust ja solidaarsust.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Belgia eesistumine, täpsemalt
kaks viimast eesistumist, olid ajal, mil hakati rakendama Lissaboni lepingut ja kujundati
ELis uut korda. Mõlemad eesistujariigid piirasid rahvuslikku lähenemisviisi, et süvendada
koostööd ja koordineerimist ELis. Erinevalt valitsuse lähenemisviisist aitab valitud hea tee
ühendust tugevdada. Teisest küljest peame olema ettevaatlikud rahvuslike eesistumiste
prioriteetide valiku kitsendamisel. Siin on vaja erilist tasakaalu. Kahtlemata on Belgia
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eesistumise saavutuseks majandusjuhtimise tõhustamine. Tööle on asunud asutused, mis
teostavad järelevalvet finantsasutuste üle. Palju on tehtud eelarvedistsipliini jõulisemaks
kontrollimiseks. Arengu põhivahendiks on saanud struktuurireformile suunatud tegevus.
Lisaks on lõpuks üle saadud ummikseisust ELi 2011. aasta eelarve heakskiitmisel. Tahaksime
teile lihtsalt aitäh öelda!

Seán Kelly (PPE).   – Austatud juhataja! Pean ütlema, et on väga julgustav kuulda
parlamendiliikmeid täiskogu igast nurgast Belgia eesistumist kiitmas – ja seda õigusega!
Ma kartsin vastupidist. Ma arvan, et üks põhjustest, miks Belgia eesistumine oli edukas, oli
see, et arvestati Lissaboni lepingu reaalsustega. Tänapäeval peab üleminek ühelt eesistumiselt
teisele olema sujuv. Nagu teatejooksus: mida tõhusam – ja vähem kärarikas – üleminek
on, seda parem arvatavasti on. Belglased said sellega erakordselt hästi hakkama ja on
seadnud eeskuju teistele riikidele, kuidas edaspidi hakkama saada.

Tahaksin neid eriti tänada töö eest eelarve ja pangandusasutustega ja teiste loodud
asutustega. Kui nad on nii edukad, nagu ma neist loodan, siis saabuvatel aastatel neile väga
tähtsatele otsustele tagasi vaadates on Belgia eesistumise mõju tegelikult suuremgi.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Nõustun täna hommikul peaaegu
ühel häälel väljendatud sõnumiga. Peaminister, Belgia eesistumine oli hea eesistumine, sest
viis Euroopa projekti edasi raskes koduses olukorras, mis ei takistanud seda siiski otsima
lahendust Euroopa ees seisvatele katsumustele. Pean silmas 2011. aasta eelarve vastuvõtmist,
mille puhul jäi meile mõnest teemast mõru maitse suhu. Hoidsite siiski ära kahjutoova
institutsioonidevahelise vastasseisu.

Mis puudutab sotsiaalset mõõdet, siis seisis eesistujariik Belgia kohe algusest peale vastamisi
mõnede nõukogu liikmete üleliigse ettevaatlikkusega. Pean silmas eeskätt
miinimumsissetuleku raamdirektiivi. Sellele vaatamata võib Belgiale tänu teie ja meie
ministrite võitlusvaimule omistada reaalsed edusammud: EPSCO nõukogu aruanne enne
igat Euroopa Ülemkogu vajaliku vastukaaluna ECOFIni nõukogule; järeldused üldist huvi
pakkuvate sotsiaalsete teenuste kohta; pensionid, eelkõige pensionide konverents Liège’is,
kus tõsteti esile vajadus ühiselt kaaluda pensionide piisavust ja jätkusuutlikkust, mida ma
tunnen, et pean rõhutama, ning EPSCO deklaratsioon vaesuse vastu võitlemise aasta kohta.

Suur tänu veel kord! Loodetavasti jätkub edasiminek uute eesistujariikidega.

Gay Mitchell (PPE).   – Austatud juhataja! Palun teilt kodukorra puhul teha ülevaate sellest,
kellel lubatakse eelneva registreerimiseta sõna võtta ja kellel mitte. Mulle tundub, et
võimalused ei jagune eri osaistungjärkutel õiglaselt. Ma palun teil seda teha, sest mõned
meist, kellel on muid kohustusi, ei saa terve päev täiskogul istuda, samal ajal kui mõned
saavad seda teha.

Arvan, et parlamendiliikmetel peab olema võrdne võimalus arutellu sekkuda. Palun tõesti
vabandust, et täiskogu aega viidan, kuid palun teil see ülevaade koostada!

Juhataja.   − Gay Mitchell, ma ei taha öelda muud, kui seda, et mul on nimekiri, mida te
võite kontrollida. Peaaegu 20 inimesel nimekirjast on võimalus sõna võtta. Kui soovite,
võite minu kabinetti tulla, kus ma saan seda teile näidata ja selgitada.

Maroš Šefčovič,    komisjoni asepresident. – Austatud juhataja! Täna hommikul on täiskogul
antud palju positiivseid hinnanguid ja öeldud kiidusõnu. Tahaksin komisjoni nimel öelda,
et vägagi teenitult. Eesistujariik Belgia näitas oma euroopaliku vaimuga selgelt üles
muljetavaldavat tõhusust ja väga koostööaldist lähenemisviisi. Kui eesistujariik Belgia võttis
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teema käsile, siis teadsime kõik, et ta püüdleb Euroopa eesmärgi – ja ainult Euroopa – poole
ja teeb seda institutsioonidevahelise lojaalse koostöö vaimus. Eesistujariik Belgia väga hea
koostöö Euroopa Parlamendiga ja väga tihe kontakt komisjoniga päädis ilmselgelt väga
muljetavaldava saavutuste nimekirjaga.

Saame nüüd öelda, et Lissaboni leping on täielikult toimiv. Suutsime Euroopa
kodanikualgatuse kaudu anda oma kodanikele uue hääle ning jõuda kokkuleppele
läbipaistvamate ja tõhusamate komiteemenetluse eeskirjade üle. Töötasin mõlema küsimuse
lahendamisel koos riigisekretär Olivier Chasteliga ja pean ütlema, et mulle avaldas tema
koostöövaim ja kõrge professionaalsuse tase alati muljet.

2011. aasta eelarve arutelu lõpetamiseks ja Euroopas uue majandusjuhtimise algamiseks
oli vaja kainet ja tõhusat lähenemisviisi. Eesistujariik Belgia suutis selgelt edusamme
saavutada isegi sellistes keerulistes pikaleveninud aruteludes nagu lahutused,
finantsjärelevalve ja isegi patendid.

Praegu on väga selge, et peame Belgia eesistumise positiivset vaimu ja tõhusust edasi
kandma. Meie kõigi jaoks jääb esikohale ilmselgelt kriisist toibuv majandus ja eelarve
konsolideerimine. Saime eelmisel nädalal häid uudised Portugali, Hispaania ja Itaalia
võlakirjade eduka müügi kohta ning nägime Belgia ja teiste riikide kursivahede vähenemist.
On aga ka väga selge, et peame struktuurireformidega edasi rügama ja et peame veelgi
rohkem tööd tegema. Kui me ei taha kasvava tööpuudusega majanduse taastumist, siis
peame mõtlema, kuidas reformida tööturu eeskirju ja kuidas kõrvaldada Euroopas takistused
kõrgema tööhõive teelt. Samal ajal peame kaitsma meie ühiskonnas haavatavaid ja
vähendama vaesust. See on ainus viis, kuidas saame Euroopas arendada
sotsiaalturumajandust.

Palju sõltub sellest, kuidas käivitame Euroopa semestri ja kui kaugele oma
konsolideerimispüüdlustes ning ELi 2020. aasta strateegia rakendamisel kollektiivselt oma
riigisiseste reformikavadega läheme. Eesistujariik Belgia aitas oluliselt kaasa uue
majandusjuhtimise protsessi käivitamisele ning peame alustatud suurepärast tööd jätkama.

Lugupeetud peaminister, riigisekretär! Tänan teid väga suurepärase töö eest! Soovin ka
tänada kõiki teie diplomaate positiivse atmosfääri loomise eest, milles järgmine eesistujariik
saab jätkata teie poolt kuus kuud tagasi nii edukalt alustatud tööd.

Yves Leterme,    nõukogu eesistuja. – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head
kolleegid! Need on minu viimased sõnad eesistujariik Belgia nimel, nii et ma teen lühidalt.
Mul on suur rõõm siin nii palju inimesi näha, kuid tean, et see on seotud päevakorra muude
punktidega.

(NL) Head kolleegid! Tahan loomulikult tänada kõiki neid teist, kes andsid väga asjalikku
tagasisidet, mis on hindamatu teie ja meie edaspidises töös. Lubage mul kõigepealt öelda
Euroopa Parlamendi väga positiivse hinnangu kohta meie eesistumisele, et proovin kindlaks
jääda põhimõttele säilitada rahu negatiivse tagasiside puhul ja olla tagasihoidlik positiivse
tagasiside korral, isegi kui sellega liialdatakse!

Kokkuvõtteks tahaksin esile tõsta kolme punkti. Kõigepealt – ja see on ilmselgelt väljaspool
meie Belgia eesistumise volitusi –, arvan, et on tõesti tähtis, et seaksime Lissaboni lepingu
rakendamisel sisse parimad tavad. Euroopa Liidu kuuekuulise roteeruva eesistumise
ülevõttev rahvusriik peaks Euroopa oma tegevuskavas eriti kõrgele kohale seadma.
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Teiseks ei ole roteeruva eesistumise juhtimise eesmärk arvatavasti mitte vaid abistajana
tegutsemine, vaid ka olla taganttõukav jõud, nagu keegi teie seast ütles, et meie
institutsioonid saaksid oma tööd teha. Me kõik võitlesime otsustavalt Lissaboni lepingu
ratifitseerimise eest. Loomulikult oleks absurdne, kui juhiksime roteeruvat eesistumist
viisil, mis ei vasta Lissaboni lepingu vaimule ja tekstile. Pealegi usun, et see on ainus viis,
mis tagab roteeruva eesistumise mõttekuse tulevikus ning lepingu tulevaste muudatuste
ja uute kokkulepete püsimajäämise. Kolmandaks − mitte kõik ei ole täiuslik ning paljud
liikmed osutasid õigustatult mõnele puudusele. Tahaksin eriti korrata, et Euroopa
sotsiaalpoliitika peaks olema kaugeleulatuvam.

(FR) Siin räägitu vastab tõepoolest tõele. Liit peab tulevikus sotsiaalpoliitilisel tasandil
sihikindlam olema, kuid usun sellegipoolest, et Belgia täitis oma rolli. Eesistujariik Belgia
tugevdas tööhõivepoliitika rolli Euroopa 2020. aasta strateegias, tagades, et sellel poliitikal
on oma koht Euroopa majandusjuhtimises, ning ma usun, et ta lõi ka Euroopa 2020. aasta
strateegia sotsiaalmõõtme alused, mitte ainult vaesuse vastu võitlemise, vaid ka sotsiaalse
ühtekuuluvuse puhul. Vastuseks mõnedele sõnavõttudele tundub mulle, et oleme üldhuvi
pakkuvad teenused sellegipoolest Euroopa tegevuskavasse lisanud. Tõsi on siiski see, et
peame tegema enam ja liikuma edasi, eriti õigusloome tasandil.

Nagu ma varem ütlesin, ei olnud meie eesistumine täiuslik ning nagu Rui Tavares õigusega
osutas, saame pagulaspoliitikas praegusega võrreldes rohkem ära teha.

(NL) Esitan lõpetuseks kaks lõpumärkust, kuna päevakorras on veel muid teemasid. Tahaksin
toonitatult pöörduda Euroopa Parlamendi belglastest liikmete poole üldiselt, kuid ka
mõnede poole konkreetselt, eelkõige oma kahe eelkäija poole.

Tahaksin Belgia valitsuse nimel öelda, et peame Belgia eesistumise ajal tehtud pingutusi
tunnustuseks teie tööle siin. Tegime kõik, mis suutsime, head kolleegid, et kohaldada
nõuetekohaselt Lissaboni lepingut, mis on omamoodi tunnustusavaldus algatustele, mida
on arendatud alates 11. eesistujariigist, mis juhtis Laekeni lepingu sündi, ning hiljem oluliste
raportite valmimise ajal, kui eesmärk oli kanda üle Laekeni vaim Lissaboni lepingusse.

Õigusega on osutatud sellele, et roteeruva eesistumise puhul toetutakse poliitikuid
ümbritsevatele inimestele, kes peavad endale võtma vastutuse ja kes seisavad tulejoonel.
Räägin nõunikest, diplomaatidest, paljudest inimestest, kes on need, kes teevad ära kõige
olulisema töö.

Tahaksin Bart Staesile teada anda, et kui homme Belgias antav Kuldse Saapa auhind on
alati läinud sellistele inimestele nagu Lukaku ja Boussoufa, siis kui seda au osutataks Belgia
eesistumisele, siis läheks Kuldne Saabas arvatavasti selle diplomaatilisele teenistusele, mille
mõned liikmed istuvad siin minu selja taga.

Lubage mul lõpetuseks öelda paar sõna, Csaba Tabajdi, ning räägin oma parimas ungari
keeles!

Juhataja.   − Peaminister, tänan teid! Viimase poole aasta jooksul oleme arendanud uusi
koostööviise Euroopa Liidu kahe seadusandliku koja vahel: nõukogu ja Euroopa Parlamendi
vahel. Teie eesistumine oli väga edukas. Kõike paremat teie riigile ja teile isiklikult!

(Aplaus)

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)
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Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) 31. detsembril 2010. aastal olime tunnistajaks
üsna igava eesistumise lõppemisele, mida mõned on kirjeldanud kui säratut ja nõrka. See
oli kõik, mida võisime oodata Belgia valitsuselt, mida tegelikult ei ole kaheksa kuud
eksisteerinud. Belgia poliitika ei suutnud kehtestada oma riigis, mis on enneolematu
institutsioonilise kriisi ohver, poliitilist kava. Ma ei näe, kuidas oleksid nad suutnud juhtida
nii keerulist üksust nagu Euroopa Liit – mis on täna ise habras ja nõrgalt jalul seisev – ning
teha seda ettenägelikult ja tulevikku vaatavalt. Eesistujariik Belgia pidi viima Euroopa
majandus- ja finantskriisist taastumise teele. Siiski otsime taas kord lahendust
spekulatsioonile, mis veel praegugi ohustab ühisraha olemasolu. Belgia eesistumine seisis
ELi piiride tulevikus laiendamise olulise kiirendamise taga. Nagu oleme viimastel aastatel
näinud, teeb majanduslikult nõrkade riikide ühinemine Euroopa institutsioonide töö
keerulisemaks ja nõrgestab kogu Euroopat, mis ei suuda enam nii edukalt enda kanda võtta
uute liikmesriikide siseprobleeme.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Belgia oli möödunud kuuel kuul Euroopa Liidu
eesistujariik ja sellele ei pööranud peaaegu keegi tähelepanu. Riik tegeles peamiselt – ja mis
olulisemgi, edutult – uue valitsuse moodustamisega, samal ajal kui tülitsevad flaamlased
ja valloonlased muutsid selle poliitiliselt otsustusvõimetuks. Seetõttu ei olnud eriti üllatav,
et ELi poliitilisel ladvikul õnnestus lihtsalt ellu viia oma soov suunata Euroopa Liit
tsentraliseerimise teele. Eurokriisi kasutati ettekäändena, et koostada Euroopa
majandusjuhtimise kava. Vahepeal sai nn alalisest euro päästepaketist vaid rünnak
netomaksjate vastu, kes peavad tulevikus veelgi sügavamale rahakotti käed sirutama. Belgiat
tuleks tegelikult pidada hoiatavaks näiteks sellest, mis võib juhtuda, kui erinevate
majandustulemustega rahvad liidetakse. Belgia, kus flaamlaste ja valloonlaste erimeelsused
on ilmselt lepitamatud ja kus föderaalne valitsusaparaat kujutab endast flaamlastelt
valloonlastele ümberjagamismehhanismi, näitab, mis võib Euroopa Liidule ja euroalale
osaks saada, kui nad jätkavad vale sissetallatud rada mööda.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    kirjalikult. – (PL) Belgia eesistumise kohta kokkuvõtteid
tehes peaksime kõigepealt kiitma heaks selle väga aktiivse rolli Euroopa finantsstabiilsuse
süsteemi kujundamisel. Kõik, kes seda protsessi jälgisid, teavad, et tegemist on keerulise
ettevõtmisega, mis toimus aja survel. Tahaksin seega kiita siiralt kõiki, kes aitasid projekti
ellu viia! Sel puhul pärandab eesistujariik Belgia eesistujariik Ungarile hästi tehtud töö.
Samuti tuleks rõhutada, et belglased on märkinud tulevastele eesistujatele maha raja
jõustunud Lissaboni lepingu kontekstis. Tahaksin väljendada lootust, et tulevased
eesistujariigid, sealhulgas Poola, üritavad suuremas ulatuses seada omaenda selged
prioriteedid, lähtudes samal ajal siiski meie ühistest Euroopa eesmärkidest. Selline tööviis
võimaldab paremini kavandada ja ellu viia Euroopa institutsioonide poliitikat.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. − (PL) Tahaksin alustuseks kiita
eesistujariik Belgiat, mis näitas üles väljapaistvat suutlikkust Euroopa Ülemkogu juhtimisel
möödunud kuue kuu jooksul! Belgia meeskonda võib pidada seda edukamaks, kui arvestada
olukorda, milles riik eesistumise üle võttis. Esiteks oli tegemist esimese eesistujariigiga, mis
tegutses Lissaboni lepingu reeglite kohaselt, ning teiseks olid EL ja selle üksikud liikmesriigid
üliraskes rahalises seisus. Lisaks pidi Belgia eesistumise ajal tegelema oma siseprobleemidega.
Eesistujariik näitas hoolimata keerulisest ja nõudlikust ajast seda, kui tõhus see võib olla,
demonstreerides kõigi meetmete rakendamisel tõeliselt euroopalikku stiili. Riik jättis
siseprobleemid ja -küsimused kõrvale ning keskendus järgmisele tegevuskavale, mis oli
kooskõlas Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu ettepanekutega,
ja nende institutsioonide toetamisele. Eesistujariik võttis endale vahendaja rolli. Eesistujariigi
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saavutatud prioriteetide puhul väärivad tunnustust majanduskriisist väljatulemisele
keskenduvad meetmed. Pean siinkohal eelkõige silmas tööd järgneva mitmeaastase
finantsraamistikuga. Eurovignette on veel üks eesistujariik Belgia olulistest saavutustest.
Tahaksin lõpetuseks öelda, et eesistujariik andis hea õppetunni Euroopa Ülemkogu
eesistumist järgmisena üle võtvatele riikidele. Soovin nii eesistujariik Ungarile kui ka
2011. aasta teises pooles algavale eesistujariik Poolale samasugust edu!

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjalikult. – (PL) Tahaksin avaldada eesistujariik Belgiale
tänu. Selle äsja lõpule jõudnud töö on eeskujuks riikidele, mis hakkavad Euroopa Ülemkogu
tulevikus juhtima. See teema on mulle eriti südamelähedane, arvestades saabuvat Poola
eesistumist, mis loodetavasti astub nii eduka Belgia eesistumise jälgedes. Seda ei juhtu
sageli, et eesistujariik seab ühenduse meetmed kodustest huvidest kõrgemale. Minu arvates
seisnes arutluse all oleva eesistumise põhiedu Lissaboni lepingu sätete järjepidevas
rakendamises, eelkõige Euroopa Ülemkogu tasandil, millest sai alalise presidendiga täielik
institutsioon, ning välisasjade nõukogu tasandil, mida praegu juhib kõrge esindaja. Ka
võitlus majanduskriisi vastu ei olnud tähtsuseta ning finantssektori süstemaatiline järelevalve
ja muutmine võimaldab sellel aja jooksul oma määrdunud maine taastada. See on eriti
oluline ajal, kui on nii suur surve euroala laiendada. Kokkuvõttes – ma loodan siiralt, et
tulevased eesistujariigid suhtuvad Belgia eesistumisse kui kvaliteedistandardisse. Seadkem
alati esikohale ühenduse huvid! Tänan teid!

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

7. Hääletused

Juhataja.   − Jätkame hääletusega.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad (vt protokoll))

7.1. Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon) (A7-0363/2010, Jiří
Maštálka) (hääletus)

7.2. EÜ ja Jordaania vahelise Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli
sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (A7-0373/2010,
Gabriele Albertini) (hääletus)

7.3. EÜ ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid
lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)

Enne hääletust

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Minu raporti
vastuvõtmisega hääletame kokkuleppe poolt, millega lähendatakse ELi üksikute
liikmesriikide ning Lääne-Aafrika Majandus- ja Rahaliidu üksikute riikide vahel sõlmitud
kahepoolsel lennuteenuste kokkuleppel põhinevad 47 olemasolevat seadust. Sellega tagame
kehtivate ELi õigusaktide kohaldamise, ennetame diskrimineerimist ja tõkkeid turulepääsul
ning vähendame bürokraatiat. Palun hääletage selle poolt!

7.4. Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (A7-0343/2010, Catherine Stihler)
(hääletus)
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7.5. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus (A7-0375/2010, Michèle Striffler)
(hääletus)

7.6. Põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga
kindlustatuse tagamisel (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hääletus)

Juhataja.   − Hääletused on lõppenud.

8. Selgitused hääletuse kohta

Juhataja.   − Jätkame selgitustega hääletuse kohta.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Soovitus teisele lugemisele: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Ehitustööstus on iga riigi
majanduses väga oluline haru. Turu nii olulist osa ei tohi majanduskasvu ja elustandardi
paranemise poole püüeldes tähelepanuta jätta. Kõik teavad, kui olulised on nõuetekohaselt
ehitatud või moderniseeritud ehitised turvalisuseks ja mugavuseks. Samal ajal püüdleme
kõik kodude, tööstus- ja avalike hoonete ehituskulude vähendamise suunas. Raportiga
soovitakse kõrvaldada turutakistused, võimaldada ehitusmaterjalide tõhusat müüki ja
tagada sektoris konkurentsivõimelised hinnad. Algatuse eeliseid tuntakse kogu Euroopas.
Toetan samuti täielikult autori ettepanekuid tööstuses töötajate turvalisuse suurendamise
kohta.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Stihleri raportist
selgub, kui tähtsat rolli mängib Euroopas ehitussektor. Me lihtsalt pidime lahendama
probleemid, millega seisavad silmitsi selles sektoris vahetult töötavad 12 miljonit kodanikku.

Stihleri raport on väärtuslik abivahend, mis aitaks kaotada riigisisesed haldus- ja tehnilised
tõkked, mis takistavad ehitustoodete turustamist Euroopa Liidus, ning kujundada selles
sektoris välja ühisturg.

Toetan ehitussektoris väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tunnustamist, nagu ma
toetan ka erilist tähtsust, mida on pööratud vajadusele võtta ehitustooted ringlusse, mis
on kliimamuutustevastases võitluses väga tähtis. Soovin siiski kasutada juhust, et juhtida
tähelepanu ehitussektoris töötavate töötajate tervise ja turvalisuse küsimusele. Raportööri
sellekohased suunised on kasulikud, kuid neid tuleb laiendada.

Meie kohus on lähitulevikus neid ettepanekuid arutada ja edasi arendada, millega tagame
ehitussektoris töötavate töötajate kõrge kaitse. Tööga seotud surmade tragöödia teeb muret
kogu Euroopale. Loodan, et suudame sellele oma tööga lõpu teha.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Austatud juhataja! Soovin kõigepealt Catherine Stihlerit
suurepärase raporti eest tänada! Väga tähtis on suunata tähelepanu ehitustoodete
turustamise ühtlustamisele, sest vajame tulevikus paremaid ja kvaliteetsemaid ehitisi.

Peame meeles pidama, et ehkki tegemist on väga konkurentsitiheda tööstusega, ei ole
oluline konkurents ise, vaid lõpptulemus. On tähtis, et Euroopas ehitatavad ehitised oleksid
kasutajatele turvalised ning et need oleksid ehitusprotsessis turvalised ka ehitajatele ja
teistele töötajatele.
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On väga tähtis, et ühtlustatakse ehitustoodete turustamine, mille tulemusena saame vahetada
parimaid tavasid. On tõsi, et praegu kasutatakse mitmes Euroopa riigis ikka veel materjale,
mis ei ole elanike tervisele head. Näiteks on meil Euroopa Liidu paljudes riikides väga suur
probleem hallitus ja seetõttu on tähtis kasutada parimaid tavasid ja uuendusi, et
ehitustoodete turustamine tähendaks tervislike ja kasutajaid rahuldavate toodete turustamist.

Soovin seega Catherine Stihlerit suurepärase raporti eest tänada! Euroopa vajab häid
ehitustooteid ja turustamissüsteemi, milles pöörataks erilist tähelepanu turvalisusnõuetele.

Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Eelmisel nädalal saabus Londonisse
Prantsusmaa peaminister ja ütles, et me peame euro abistamise projektiga liituma. Jätame
hetkeks kõrvale küsimuse, kas peame end taas laskma tirida kellegi teise probleemidesse!
Keskendume parem põhilisele loogikaveale. Ta väidab, et Euroopa integreerumine ei toimi,
nii et meil peab olema rohkem Euroopa integreerumist! Ma olen kindel, et märkasite, et
tema väites on midagi valesti. „Mu paadike kipub kummuli minema, nii et ma tahaksin
juhtida liinilaeva”. „Ma sõitsin oma kartauto sodiks, nii et pange mind palun sadulveoki
rooli”. Tundub, et sõltumata probleemist, on lahendus alati suurem Euroopa integratsioon.

EL on lahendus probleemile, kuid kindlasti saabub kord päev, mil me enam ei saa end peale
suruda ei turgudele ega avalikkuse arvamusele. Lumm on hajumas ja šamaanlikud
manamissõnad oma väge kaotamas.

Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Euroopa Liit on
maailma suurim humanitaarabi doonor, kui arvestada, et selle osakaal on üle 40% kogu
rahvusvahelisest humanitaarabist. Liidu humanitaarabi on kolmandate riikide abivajavate
inimeste, kui nad on kõige haavatavamas olukorras, toetamisele pühendumuse praktiline
väljendus.

18. detsembril Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidentide
allakirjutatud humanitaarabi Euroopa konsensus kujutab endast märkimisväärset sammu
edasi. Pean juhtima tähelepanu sellele, et konsensuses sisalduvad kohustused kehtivad nii
liikmesriikidele kui ka Euroopa Komisjonile.

Me oleme viimastel aastatel näinud, kuidas aina enam mittehumanitaarseid organeid
reageerib humanitaarkriisidele. On hädavajalik, et samas töökeskkonnas aktiivsed poliitilised
organid ning sõjalised või humanitaarorganisatsioonid tunneksid üksteist paremini ja
osaleksid dialoogis, arvestades – ilma kompromissidele minemata – nende vastavat rolli
ja volitusi. Tsiviilkaitsevahendite kasutamisel peab see ilmselgelt olema vastavuses Euroopa
konsensuses sätestatud rahvusvaheliste suunistega.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Usun, et täna
vastuvõetud raport – mille eest ma tänan ja kiidan raportöör Strifflerit – on tekst, millega
tagatakse tõhusam ja järjepidevam humanitaarabi.

Täna kutsub Euroopa Parlamenti üles tihedamale koostööle, et jõuda konsensusele, mille
eesmärk on tõhustada meie kollektiivset reageerimist humanitaarkriisidele ja eeskätt toetada
rahvusvahelise humanitaarõiguse täielikku järgimist.

Peame seega tagama, et humanitaarabi ja humanitaarabi andjad jõuavad abivajavate elanike
juurde paremini, ning kuna selliseid elanikke on praegu aina rohkem, siis peame suutma
teha rohkem kui siiani, kasutades selleks komisjoni või kahepoolseid programme. Ehkki
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vajadused on tohutud, on keerulise rahvusvahelise raamistiku tõttu abi jaotamine muutunud
aina keerulisemaks ja ka riskantsemaks ning ohtlikumaks.

Seega edendatakse nende nõuete valguses kokkuleppes Euroopa konsensust, millega
kinnitatakse, et ELi abi põhineb selgelt neutraalsuse, sõltumatuse ja erapooletuse
humanitaarpõhimõtetel ning seda tuleb anda kriisi ohvritele kiiresti ja tõhusalt, lähtudes
kindlakstehtud vajadustest.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Loodusõnnetuste
järsk sagenemine ja nende rõhuvuse suurenemine koos keeruliste kriiside toimumise
sagenemisega tähendab seda, et seisame silmitsi rahvusvahelise humanitaarõiguse rängemate
rikkumistega ning väheneva nn humanitaaralaga.

Viimase aja Haiti ja Pakistani tragöödiad näitasid taas, et ELi käsutuses olevaid
loodusõnnetustele reageerimise vahendeid tuleb parandada. Nõustun raporti üldise
käsitusviisi ja eelkõige avaldusega, et Euroopa Liit peab vankumatult edendama
humanitaarpõhimõtteid. Lissaboni lepingus on sätestatud Euroopa Liidu välistegevus.
Selles peaks peegelduma liidu poliitiline kaal ja mõju peamise rahvusvahelise annetajana.

Hääletasin Striffleri raporti poolt, sest nõustun, et meie jaoks on ülioluline töötada Euroopa
konsensuse ja seotud tegevuskava rakendamise tõhustamise nimel, samuti ülemaailmse
koordineerimise ja koorma jagamise nimel, võttes arvesse riikide kohustusi, mis suudavad
suures ulatuses humanitaarabi anda.

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Jim Higgins (PPE).   – Austatud juhataja! Mul oli suur rõõm hääletada selle konkreetse
raporti poolt, sest selles kinnitatakse, et toiduga kindlustatus on põhiline inimõigus.
Põllumajandussektor peab vastama kasvava elanikkonna ohutu ja piisava toidu vajadusele
hoolimata piiratud loodusressursside, kõrgete energiahindade ja kliimamuutuste seatud
takistustest. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni
andmete kohaselt tuleb toiduainete tootmist suurendada vähemalt 70%, et vastata maailma
elanikkonna, mis eelduste kohaselt ületab 2050. aastaks üheksa miljardi piiri, kasvavatele
vajadustele.

Lisaks on kogu maailmas äärmise vaesuse tõttu pidevalt näljas umbes 900 miljonit inimest,
samal ajal kui kuni kahel miljardil inimesel puudub eri vaesusastmete tõttu tõeline
toiduainetega kindlustatus pikas perspektiivis. Euroopas elab ikka veel 16% inimestest
allpool vaesuspiiri. Tahan öelda seda, et peame selle küsimuse kohe lahendama. Seda tuleb
kindlasti tunnustada uue ühise põllumajanduspoliitika rahastamises pärast 2013. aastat
ning miinimumina vajame seda, et eelarve püsiks vähemalt praegusel tasemel.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Parlament otsustas täna tunnistada
toiduainetega kindlustatuse kontekstis põllumajandus ametlikult strateegiliseks sektoriks.
Meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis oleme seda palju aastaid
tunnistanud. Samamoodi tunnistame ka tõsiasja, et põllumajandus on strateegiline sektor
toidu kvaliteedi, rahvatervise ning jätkusuutliku majanduskasvu seisukohalt. See siiski ei
õigusta koolide puuvilja- ja piimakavasid ega rohkem turu toetatavaid piimatoodete
subsiidiumite kavasid. Tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et hääletasime nende
ettepanekute vastu ja meil on kahju, et need hääletamisel läbi läksid.

See ei tohi siiski hävitada üldist pilti, milleks on tõsiasi, et peame tagama põllumajandusele
head tingimused. Võimäed, veinijärved ja kooliprogrammid ei vii siiski meid edasi. Turule
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sekkumine ja turu moonutamine ei taga põllumajandusettevõtjatele sissetulekut. Selle
asemel peame investeerima teadusuuringutesse ja andma põllumajandusettevõtjatele
võimaluse kasutada uusi tehnoloogiaid sissetulekute alternatiivsete vormide teenimiseks.
Leiame, et üldjoontes on raport hea ja seega hääletasime tervikuna selle poolt.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Toiduainetega
kindlustatus on põhiline inimõigus, mida saab saavutada üksnes siis, kui kõigil inimestel
on alati füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik juurdepääs piisavale toidukogusele.

ELi uues ühises põllumajanduspoliitikas peavad kajastuma uued nõuded: seetõttu peab
selles selgelt ja ühemõtteliselt vastama toiduainetega kindlustatuse ning muudele
katsumustele, eriti kliimamuutusele, majanduskriisile ning ELi territoriaalse tasakaalu
säilitamisele.

Me ei pea edendama mitte üksnes oma toodete konkurentsivõimet, vaid ka traditsioonilist
põllumajandust, väikepõllundust, mahepõllumajandust ja kohalikku jaotust. Need
põllumajandusmudelid on alati aidanud tõhusalt kaasa toiduainetega kindlustatusele ja
nii on ka tulevikus, sest nende puhul on sageli tegemist kõige tõhusama maakasutusviisiga
ELi mitmekesistes geograafilistes piirkondades tänu meetodite kasutamisele, mis on pika
aja jooksul spetsiaalselt välja töötatud kaugemalasuvates piirkondades.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Meie kui Euroopa Parlamendi
liikmete roll on tegutseda ELi kodanike elu paremaks muutmise nimel. Esikohal peaks
olema neile kvaliteetsema ohutu toidu tagamine. Toidupuuduse ja kõrgete hindadega
kaasnevad tavaliselt sotsiaalsed rahutused ja me ei või sellist olukorda oma mandril lubada.
Globaalne toiduainetega kindlustatus on kasvava elanikkonna, kliimamuutuse ja
loodusõnnetuste tõttu ohtu sattunud. Juba praegu on paljud inimesed näljas ja olukorra
lahendamiseks on vaja mõistlikku ja õiglast põllumajanduspoliitikat ning ka sektori rahalist
toetamist. Põllumajandusele tuleks anda eristaatus, mis võimaldaks toidukriiside korral
võtta erimeetmeid ja kohaldada asjakohaseid dokumente.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Toiduainetega kindlustatus
ja elanikkonna toiduga varustamise garanteerimine on põllumajanduses jätkuvalt
proovikiviks – ja mitte üksnes Euroopas, vaid kogu maailmas.

Olen raporti sisuga väga rahul, eriti seetõttu, et toiduainetega kindlustatus on tunnistatud
põhiliseks inimõiguseks. Toiduainetega kindlustatust on eesmärgina võimalik saavutada
üksnes siis, kui tõesti kaalutakse kahte olulist küsimust – turu ja hindade volatiilsus ning
toiduvarude kahanemine. Euroopa peab suutma ühiste ja tõhusate meetmetega sekkuda,
et tagada toiduga varustamine ja ennetada ränka asümmeetriat, mis siiani valitseb ELis ja
kolmandates riikides toodetud toodete ohutusstandardites.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Tahaksin öelda, et ma olin väga rõõmus
raporti üle, milles käsitletakse põllumajanduse tunnistamist strateegiliselt tähtsa sektorina
toiduga kindlustatuse tagamisel, sest sellega asetatakse taas keskmesse maapiirkondade
majanduse olulisus. Minu jaoks on esimene järeldus, et meil on jätkuvalt vaja tugevat
Euroopa ühist põllumajanduspoliitikat. Soovin ka tänada raportööri.

Ühes punktis ma siiski raporti poolt ei hääletanud ja see on seotud Euroopa toiduabikava
loomisega Euroopa Liidus. Ma usun, et abi andmine kohapeal, teiste sõnadega abi, millega
tagatakse, et mitte keegi Euroopa Liidus ei kannata nälga, peab jääma liikmesriikide
kohustuseks sellel lihtsal põhjusel, et need probleemid tuleb lahendada seal, kus need
esinevad, nimelt liikmesriikides.
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Diane Dodds (NI).   – Austatud juhataja! Raportis tõstetakse esile meie esindatavate
kodanike toiduainetega kindlustatuse vajadus. Selles rõhutatakse ka tähtsaid avalikke
hüvesid, mida põllumajandusettevõtjad loovad, saamata selle eest mingit tunnustust või
siis vaid vähest tunnustust saades. Arvan, et siin võib tekkida probleem.

Olen viimasel ajal kuulanud olulisi sõnavõtte, millest nähtub, et tegelikult peaks ühisest
põllumajanduspoliitikast saama keskkonnapoliitika. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes võib
see meid panna ekslikult uskuma, et saame hakkama Euroopa põllumajandusettevõtjateta,
ning võib-olla lihtsalt toitu kolmandatest riikidest importima.

Seda ei tohiks juhtuda. Meie põllumajandusettevõtjaid tuleks toetada, et nad toodaksid
toiduaineid keskkonda mittekahjustaval viisil, ning mis puutub toidu importimisse, siis
maailma turud on lihtsalt liiga volatiilsed – seda nii hindade kui ka varustuse järjepidevuse
puhul.

Peame ära tegema mitu asja. Meil peab olema tugev ühise põllumajanduspoliitika eelarve.
Peame julgustama noori põllumajandusettevõtjaid tööstusse tulema, et tagada selle tulevik.
Suurendada on vaja teadus- ja uuendustegevust, et tõhustada tootmismeetodeid, ning
vähendada tuleb bürokraatiat – ja kindlasti ei tohiks olla nn rohelist bürokraatiat, mis meie
põllumajandusettevõtjaid käsist-jalust seoks.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Viimastel nädalatel
on parlamendi ühise põllumajanduspoliitikaga tegelevad eri komisjonid arutanud
2013. aastale järgnevat reformi.

Toiduainetega kindlustatus on ilmselgelt põllumajanduse üks põhikomponente. Kaalutlustes
tuleb seetõttu lähtuda täna hääletusele esitatud raportist, milles toiduainetega kindlustatust
määratletakse kui põhiõigust, mida tuleb vastavalt igati kaitsta.

Selline tähelepanu on vajalik, austatud juhataja, alati kui on hädaolukord, näiteks
dioksiiniskandaal, mille tunnistajateks me hetkel oleme, kui avastasime, et loomasöödas
kasutatakse dioksiini, kuid ühtlasi ja eelkõige selleks, et tagada, et meil on ühine
tootmisprotsess, milles austatakse tootmissektorit tervikuna, milles austatakse
põllumajandusettevõtjate töö kvaliteeti, keskkonda ja turustamist ning seeläbi austatakse
tarbijaid.

Raport on osa meetmetest, mille täiskogu on põllumajanduse edendamiseks välja töötanud,
ja ma saan seega öelda, et ma olen rahul.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! Tänapäeval seisab maailma
toidutootmine silmitsi erinevate ja üha suurenevate katsumustega. Üks sellistest
katsumustest on kliimamuutus, mis võib kahjuks põhjustada ettearvamatut toidupuudust
ja seega seada ohtu maailma elanikkonna, mille suurus on hinnangute kohaselt
2050. aastaks üle üheksa miljardi, kasvava nõudluse toidu järele rahuldamise. Ühine
põllumajanduspoliitika peab ühemõtteliselt reageerima katsumustele, mida põhjustavad
toiduohutus, kliimamuutus ja majanduskriis. Soodustama ei peaks mitte üksnes
konkurentsivõimet, vaid ka traditsioonilist põllumajandust, väikepõllundust,
mahepõllumajandust ja kohalikke väärtusi. Kliimamuutuste tulemusel toimub aina enam
loodusõnnetusi, mille mõjul väheneb võimalus kasutada suuri põllumajandusmaa alasid,
seades seega ohtu toiduohutuse. Mainitud eesmärkide saavutamiseks ning mõistlike
toiduhindade ja põllumajandusettevõtjate õiglase sissetuleku huvides tuleb ÜPP eelarvet
hoida vähemalt selle praegusel tasemel. Seetõttu on toiduohutuse seisukohast oluline
käsitada põllumajandust strateegilise sektorina. Sel põhjusel olin ka mina raporti poolt.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Austatud juhataja! Tahan kõigepealt öelda, et on
suurepärane, et Euroopa Parlament tunnistab põllumajandust kui strateegiliselt tähtsat
sektorit toiduga kindlustatuse tagamisel.

Meie jaoks on väga tähtis tagada, et Euroopa Liidus toodetavad toiduained oleksid eeskätt
ohutud ja puhtad. Mulle teeb muret, et kaldume pöörama suuremat tähelepanu kvantiteedile
kui kvaliteedile. Tõhususe nõudmisel on tervisenõuded kuidagi tähelepanuta jäänud.
Toiduainetega kindlustatusest rääkides on väga tähtis tagada, et Euroopa tarbijatele minev
toit on ohutu, kvaliteetne ja täisväärtuslik.

Ülitähtis on ka tagada, et Euroopa Liidu liikmesriigid säilitavad oma põllumajandustavad.
Loodusõnnetuste korral on tähtis, et meil oleks olemas iseseisev põllumajandus. Nii saame
õnnetuse korral kasutada probleemide lahendamiseks kohaliku toidu hankimise põhimõtet.

Soovin eelkõige rõhutada tervisekaalutlustest tulenevaid olulisi põhimõtteid. Loodan, et
kohaliku toidu puhul näeme seda trendi rohkem. Tähtis on kogu Euroopas tagada, et
põllumajandus on elujõuline ning et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid
põllumajandust viljeleda. See on elutähtis ja tugev alus tulevikuks ning vajame seda eriti
toidusektoris.

Salvatore Tatarella (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Olles kindlalt selle
olulise raporti poolt hääletanud, tahaksin eelkõige rõhutada keskkonna-, rahvatervise ja
toiduohutuse komisjoni struktureeritud arvamuse lõiget 35, milles komisjon loodab, et
arvestades Euroopa Toiduohutuse Ameti (EFSA) olulist rolli üldsuse tervise ja heaolu
kaitsmiseks väljatöötatud meetmete osana toiduahelaga seotud kõigi riskide hindamises,
asutavad kõik liikmesriigid EFSAga koostöö tegemiseks vastavad riigisisesed organid.

Hiljuti Saksamaal toimunud keerulised sündmused näitavad, et kõik liikmesriigid peavad
asutama oma riigisisesed toiduohutuse organid. On üllatav, et pärast sellise asutuse rajamist
muutis Itaalia valitsus eelarvega seotud põhjustel oma meelt. Minu arvates, ei tohiks
eelarvepiirangute tõttu toiduohutust kõrvale jätta.

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Raport: Jiři Maštálka (A7-0363/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. − (PT) Kuna vastavalt parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma seisukohale hõlmab küsimuse all olev
ettepanek kehtivate tekstide kodifitseerimist neid sisuliselt muutmata, siis nõustun selle
esimesel lugemisel vastuvõtmisega.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. − (LT) Nõustusin raporti ja Euroopa Komisjoni
ettepanekuga, sest ma usun, et ühenduse õiguse lihtsustamine ja selgitamine on väga tähtis,
et see oleks selgem ning kõigile kodanikele arusaadavam. Seda eesmärki ei saa saavutada
seni, kuni korduvalt ja sageli väga oluliselt muudetud arvukad sätted jäävad hajutatuks
ning kehtivate eeskirjade kindlakstegemiseks tuleb teha olulist uurimistööd ja võrrelda
paljusid dokumente. Õigusaktide kodifitseerimine on eriti tähtis ärivaldkonnas, mida
inimeste, kaupade ja teenuste takistusteta ning pideva vaba liikumise tagamise eesmärgil
reguleerib märkimisväärne arv ühenduse õigusakte. Aktsiaseltside ühinemist reguleerivate
õigusaktide koondamine on tervitatav samm ühenduse õigusaktide parandamise suunas.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopas on väga palju ettevõtteid; neid on
väga paljudes vormides ja neile kohaldatakse väga paljusid eeskirju. 1978. aastast on siiski
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kehtinud Euroopa õigusakt, milles reguleeritakse sama liikmesriigi aktsiaseltside ühinemisi.
Ühinemiste reguleerimine on tähtis, sest nendega võidakse märkimisväärselt mõjustada
selliste äriühingute töötajate, aktsionäride ja võlausaldajate huvisid. Näiteks võidakse neid
kahjustada, kui ühinemine hiljem tühistatakse. Meil peab selles ja muudes Euroopa
küsimustes valitsema selgus ja õiguskindlus. Proovime seda direktiivi kodifitseerimisega
saavutada. Hääletasin resolutsiooni poolt, sest ma usun, et usaldus on kasvu taganttõukav
jõud.

George Becali (NI),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin raporti poolt, sest ettepanekus kolmanda
nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta direktiivi 78/855/EMÜ (mis käsitleb aktsiaseltside
ühinemist) kodifitseerimise kohta on komisjon arvestanud õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma esitatud põhjendatud toimetuslikke ja formaalseid muudatusettepanekuid.
Konsultatiivne töörühm leiab näiteks, et eriti tähtis on asjakohaselt ja võimalikult
erapooletult teavitada ühinevate äriühingute aktsionäre ning nende õigusi piisavalt kaitsta.
Puudub aga vajadus selleks, et ühinemistingimuste projekti analüüsiks sõltumatu asjatundja.
Lisaks teavitavad asjassepuutuvate äriühingute haldus- või juhtimisorganid oma vastavate
äriühingute üldkoosolekut ning teiste asjassepuutuvate äriühingute haldus- ja
juhtimisorganeid ühinemistingimuste projekti koostamise kuupäeva ja ühinemistingimuste
projekti üle otsustavate üldkoosolekute kuupäeva vahel toimunud olulistest muutustest.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Maštálka raporti poolt, sest ettepanekut
on hoolikalt kaalunud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste
konsultatiivne töörühm, mis leidis üheskoos, et tegemist on kodifitseerimisega, see tähendab
olemasoleva teksti ajakohastatud versiooniga.

Lara Comi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Just eile esitleti Itaalias uuringut, millest nähtub, et
hetkel on kriisile kõige paremini vastu seisnud äriühingud, mis on suutnud oma vara
kindlustada. Konkreetselt väidetakse riigi kõige aktiivsema äriliidu nimel maineka Itaalia
ülikooli tehtud uurimuses, et peamised konsolideerimise viisid olid ühinemised. Mitte
juhuslikult ei käi olulised finantsoperatsioonid, sealhulgas ühinemine, käsikäes
ümberkujundamiste ja kõigis majandussektoris kasutegurite otsimisega. Ühtsel turul lasub
seega Euroopa institutsioonidel kohustus kehtestada eeskirjad, millega antakse kõigile
asjaosalistele tagatised ning võimaldatakse tõhusamatel äriühingutel paremini konkureerida
− vabana õiguskindlusetusest, bürokraatiast ja lihtsatest arusaamatutest põhjustatud
kohustustest. Nüüdisaegne, liberaalne ja tõhus majandus – ma usun, et selline peab olema
meie majandus – vajab spetsiaalset seadust ühinemiste kohta, kuid ainult juhul, kui see on
ajakohastatud ja mittesekkuv, nagu täna esitatud, ning kui selles kaitstakse nende inimeste
vabadusi ja õigusi, keda sellised ühinemised võivad kahjustada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tänasel istungjärgul on parlamendi ja
nõukogu muudatusettepaneku esitamise järel analüüsitud seadusandliku resolutsiooni
eelnõud aktsiaseltside ühinemise kohta (kodifitseeritud versioon) ning komisjoni esitatud
ettepanek võeti vastu. Arvestades, et ettepaneku eesmärk on üksnes seadusandlikke tekste
kodifitseerida neid sisuliselt muutmata ning parandada töömeetodeid – pidades silmas, et
see sisaldab õigusteenistuste konsultatiivse töörühma esitatud ja põhjendaud vorme –,
hääletan ettepaneku poolt, sest tunnistan, et sellega paraneb oluliselt eraaktsiaseltside
toimimine, eriti tänu nende moderniseerimisele ja ajakohastamisele.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest vastavalt Euroopa
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivsele töörühma arvamusele
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piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,
mistõttu tuleks selguse ja ratsionaalsuse huvides kehtivad tekstid kodifitseerida.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  – Hääletasin raporti poolt, kuna Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub
ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma nende sisu muutmata.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. − (DE) Kahtlemata lihtsustab pärast mõnda selguse
huvides tehtud muudatust toimunud kodifitseerimine asju. Üldiselt peame siiski kaaluma,
kas nii palju eeskirju ja määruseid on üldse vaja. Mõnes valdkonnas on neid liiga palju ja
sageli tundub, et arvatakse, et tarbijatel ei ole üldse mõistust, samal ajal kui muudes
valdkondades kirjutatakse näiteks ette toiduainete nimetuste muutmine. Liikmesriikide
aktsiaseltside ühinemisi käsitlevate seaduste koordineerimine on aktsionäride ja kolmandate
isikute huvide kaitsmiseks sobiv viis, et tagada teabeõiguste järgimine. Tunnen, et ma ei
suuda mõne muudatusettepaneku poolt hääletada, mistõttu hääletasin raporti kui terviku
vastu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, arvestades
et selles piirdutakse ainult aktsiaseltside ühinemisi käsitlevate kehtivate tekstide
kodifitseerimisega. 21. septembril 2010. aastal järeldas parlamendi, nõukogu ja komisjoni
vastavatest õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm, olles uurinud ettepanekut
kodifitseerida kolmas nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta direktiiv 78/855/EMÜ, mis käsitleb
aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g, üksmeelselt,
et ettepanekuna on tegemist üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega, mis ei hõlma
sisulisi muudatusi.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hinnates seadusandliku resolutsiooni eelnõud
aktsiaseltside ühinemiste kohta, võtsin arvesse järgmisi õigusakte: komisjoni ettepanek
Euroopa Parlamendile ja nõukogule; esimesel lugemisel 17. juunil 2008. aastal võetud
ühine seisukoht; Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 294 ja 50, mille alusel esitas
komisjon parlamendile ettepaneku; 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevaheline
kokkulepe õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta;
parlamendi kodukorra artiklid 86 ja 55 ning viimaseks õiguskomisjoni raport.

Neist lähtuvalt otsustasin järgida parlamendi seisukohta esimesel lugemisel, sest see on
kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega ning arvestades eelkõige asjaolu, et tegemist on üksnes kehtivate
tekstide kodifitseerimisega, mis ei hõlma sisulisi muudatusi.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub ettepanek muuta
aktsiaseltside ühinemisi käsitlevat direktiivi üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega
ega hõlma sisulisi muudatusi. Seetõttu hääletasin raporti poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. − Küsinud õigusnõu, teatasid teenistused,
et võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide
tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4,
kohtus 21. septembril 2010. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vastavatest
õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm, et muu hulgas uurida komisjoni
esitatud ettepanekut.
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Olles uurinud muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta,
millega kodifitseeritakse kolmas nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta direktiiv 78/855/EMÜ,
mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g,
järeldas konsultatiivne töörühm kohtumise tulemusel üksmeelselt, et ettepanekus
piirdutakse üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega, mis ei hõlma sisulisi muudatusi.
Otsustasime seda silmas pidades ettepanekut toetada.

Soovitus: Gabriele Albertini (A7-0373/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Nõustun Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu
allkirjastamisega, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende
liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007. aastal.

George Becali (NI),    kirjalikult. – (RO) Nagu mu kaasparlamendiliikmed, hääletasin ka
mina raporti poolt. Lisaks formaalsele tahule, on ühinenud Euroopa globaalset rolli eri
piirkondades arvestades tähtis mitte ainult selle majanduslik, vaid ka poliitiline roll. Nad
on taganud, et Vahemere piirkond on olnud ja on jätkuvalt strateegilist huvi pakkuv
piirkond.

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Toetan resolutsiooni vastuvõtmist.
Toetan Euroopa-Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi
vahel, ning protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist
Euroopa Liiduga.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Seadusandliku resolutsiooni tekst, mille üle
hääletasime, läbis lihtsustatud menetluse, mis on ette nähtud kodukorra artiklis 46. Usun,
et see on põhjendatud, arvestades seda, et tegemist ei ole vaidlusi tekitava teemaga. Euroopa
ühenduste ja Jordaania vaheline Euroopa-Vahemere piirkonna leping peab hõlmama
Bulgaariat ja Rumeeniat ning niisiis on välja pakutud protokolli vajalikkus põhjendatud
ja see väärib Euroopa Parlamendi ühehäälset toetust.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. − (PT) Euroopa-Vahemere piirkonna lepinguga
luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt
poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel. Protokoll loodud lepingu ajakohastamiseks,
et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga ning seda,
mida on ajutiselt kohaldatud alates 1. jaanuarist 2007. aastal. Selles seadusandlikus
resolutsioonis taotleb nõukogu parlamendi nõusolekut protokollile. Kuna mul ei ole
vastuväiteid heakskiitmisele, hääletasin poolt.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  − Hääletasin raporti poolt, sest tegemist on lihtsalt
kehtiva lepingu ajakohastamisega, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist.
Ettepanekul puudub mõju ELi eelarvele ja see ei tekita vaidlusi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Protokolliga üksnes viiakse
Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ELi ja Jordaania vahel,
kooskõlla millegagi, mida on reaalsuses kohaldatud alates 1. jaanuarist 2007. aastal.
Tegemist on puhtalt pettusega. Kiirustades Euroopa-Vahemere piirkonna
vabakaubanduslepingu rakendamisega alates 2015. aastast, õigustatakse suutmatust järgida
demokraatlikke põhimõtteid. Sellised lühinägelikud meetodid on äsja oma piiratust
näidanud Tuneesias. Hääletan selle teksti vastu.
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Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. − (DE) Hääletasin resolutsiooni poolt, mis käsitleb
nõukogu otsuse eelnõud sõlmida protokoll Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule, millega
luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt
poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia
ühinemist Euroopa Liiduga, kuna kõik eeltingimused on täidetud ja kuna esitatu puhul on
peamiselt tegemist formaalsusega.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Soovitus nõukogu otsuse eelnõu
kohta sõlmida protokoll Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule, millega luuakse
assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia
ühinemist Euroopa Liiduga, väärib minu häält. Tõepoolest on elutähtis, et püüdleksime
jõulise, järjekindla ja tõhusa naabruspoliitika suunas. Kuna nõukogu on kooskõlas
aluslepingutes õiguslikult sätestatud tingimustega esitanud parlamendile taotluse anda
oma nõusolek protokollile, ei seisa selle vastuvõtmise teel mitte midagi.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. − (IT) Euroopa-Vahemere piirkonna lepingute tähtsus
Euroopa assotsiatsioonitegevuses on kasvamas. Kavatsen seega toetada Euroopa Parlamendi
seadusandliku resolutsiooni eelnõud sõlmida protokoll Euroopa-Vahemere piirkonna
lepingule, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende
liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, mille parlament on juba heaks
kiitnud, et protokolli saaks sõlmida.

Minu poolthäält toetavad paljud dokumendid, nimelt nõukogu otsuse eelnõu, protokolli
eelnõu Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi
vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga; nõukogu
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu
punktiga a, parlamendi kodukorra artikli 81, artikli 90 lõikega 8 ja artikli 46 lõikega 1
ning välisasjade komisjoni soovitusega esitatud taotlus anda nõusolek.

Selle kõige valguses on mul heameel näha, et EL on nii koostöövalmis.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. − (PT) Hääletasin protokolli sõlmimise poolt, mis on
täielikult õigustud, arvestades vajadust lisada Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia
lepinguosalistena Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule, millega luuakse assotsiatsioon
ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi
Kuningriigi vahel, mis sõlmiti Brüsselis 24. novembril 1997. aastal ja mis jõustus 1. mail
2002. aastal.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − Võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud
(06903/2010); võttes arvesse protokolli eelnõud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu
juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide
ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi
ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (09373/2008); võttes arvesse nõusoleku taotlust,
mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ja artikli 218
lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0384/2010); võttes arvesse kodukorra artiklit 81, artikli 90
lõiget 8 ning artikli 46 lõiget 1; võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0373/2010),
nõustus fraktsioon Verts/ALE sellega, et parlament peaks andma oma nõusoleku protokolli
sõlmimiseks.
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Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , kirjalikult. − (PT) Tegemist on soovitusega sõlmida
Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid
lennundusküsimusi käsitlev leping. Hääletasin resolutsiooni poolt, mis käsitleb nõukogu
otsuse eelnõud sõlmida Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu
vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping. Hetkel on ühendusel ainupädevus
mitmesugustes välislennunduse küsimustes. Seega on nõukogu volitanud komisjoni
alustama läbirääkimisi kolmandate riikidega, et asendada teatavad sätted kehtivates
kahepoolsetes lepingutes ühenduse kokkulepetega. Komisjon on rääkinud läbi lepingu üle
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliiduga, millega välditakse ELi lennuettevõtjate
diskrimineerimist, lubatakse maksustada lennukikütus Euroopa Liidu territooriumil
tegutsemise korral ja viiakse kahepoolsete lepingute selgelt konkurentsivastased sätted
(lennuettevõtjate kohustuslikud ärilised kokkulepped) vastavusse ühenduse
konkurentsiõigusega.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. − (PT) Kahepoolsete lennunduslepingute asendamisega
uutega, mille üks pool on liit, põhjendatakse liikmesriikide pädevuse üleandmist Euroopa
Liidule.

Hääletusel olnud resolutsioonis puudutatakse sedalaadi konkreetseid küsimusi ning selle
eesmärk on ühtlustada kehtivad rahvusvahelised õigusaktid ning kohandada neid ELi
õigusest tulenevatele lisanõuetele. Arutlusalune teema on ülimalt tehniline, mis hõlmab
varem kehtinud lepingute uutega asendamist ilma vaidlusi tekitamata ja ideoloogiat oluliselt
muutmata. Sellist tõlgendust kinnitab tõsiasi, et komisjonis hääletati ühehäälselt poolt.
Istungjärgul ei olnud seega vaja teha muud, kui üksmeelne otsus kinnitada. Ma hääletasin
poolt.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. − (PT) Dieter-Lebrecht Kochi esitatud raportis
tehakse ettepanek sõlmida Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu
teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping. Euroopa Liidu aluslepingute vaimus tuleb
menetlused standardida kogu ELis. Seetõttu – nagu Euroopa Ühenduste Kohus on
otsustanud, puudub ELi liikmesriikide ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu
kahepoolsetel lennunduslepingutel mõte. Toetan seetõttu lepingu vastuvõtmist, millega
suurendatakse territoriaalset ühtekuuluvust Euroopas ja tagatakse kooskõla ELi
konkurentsiõigusega.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. − (PT) Usume tsiviillennunduse hetkeolukorra
valguses, et lepingu eelnõu tekitab suuri kahtlusi selle reguleerimisala ja võimalike
tagajärgede kohta. Siiani langetasid liikmesriigid selles valdkonnas, mis on erinevatel
põhjustel rahvuslike huvide kaitsmisel strateegiliselt tähtis, suveräänseid otsuseid selle
kohta, kuidas lepinguid – millel on ilmselge mõju lennuliinidele – tuleks korraldada ja
missugune peaks olema nende reguleerimisala. Sellegipoolest on nüüdsest alates põhimõte,
et ka siin on kõige tähtsam turg. Me ei saa alahinnata panust, mis eri Euroopa ettevõtjatele
väidetavalt loodavad võrdsed võimalused võivad anda sektori monopoolse koondumise
võimaldamisse – mis juba niigi toimub – ja liikmesriikide suutlikkusse kaitsta oma lipuliine.

Kõikjalolevat ja püha n-ö vaba konkurentsi kaitstakse iga hinnaga ning taas kord on algatus
üles ehitatud sellele põhimõttele. Tagajärjed sellele sektorile ei erine oluliselt tagajärgedest
muudele sektoritele: monopoolne koondumine, mis alati sellistel juhtudel toimub. Me ei
toetanud nendel põhjustel raportit.
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Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest ühendusel on
ainupädevus mitmesugustes välislennunduse küsimustes, mida tavapäraselt on reguleeritud
liikmesriikide ja kolmandate riikide kahepoolsete lennunduslepingutega, ning seega tuleb
ühenduse kokkulepetega asendada ELi liikmesriikide ning Lääne-Aafrika majandus- ja
rahaliidu vahel sõlmitud 47 kahepoolse lennunduslepingu teatavat sätet. ELi lennuettevõtjate
omavahelise diskrimineerimise vältimiseks asendatakse tavapärased kahepoolse
lennunduslepingu osaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele viitavad määramissätted
ELi määramissättega, mis hõlmab ELi kõiki lennundusettevõtjaid. Kuigi tavapärastes
kahepoolsetes lepingutes ei ole lennukikütuse maksustamist üldiselt ette nähtud, võimaldab
nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja
elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik) sellist maksustamist Euroopa Liidu
territooriumil tegutsemise korral. Lisaks viiakse kahepoolsete lepingute selgelt
konkurentsivastased sätted (lennuettevõtjate kohustuslikud ärilised kokkulepped) vastavusse
ühenduse konkurentsiõigusega.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Eriti raskete geograafiliste ja
kliimatingimustega piirkondades asuvad Aafrika maad vajavad erikohtlemist. Ent seal
elavad inimesed ei vaja üksnes toitu ja vett; nad vajavad ka haridust ning tahavad töötada
väärikalt ja ringi liikuda. Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu
leping, millega asendatakse varasemate lepingute teatavad sätted, lihtsustab oluliselt
lepingupoolte transpordimenetlusi. See on oluline just turutingimuste mõttes. Sellega
ennetatakse ebaausaid monopoolseid tavasid ning lihtsustakse tavakodanike reisimist.
Samuti avanevad uued võimalused turistidele kogu maailmast ning võimaldatakse selle
majandusharu arengut Aafrikas.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. − (PT) Hääletasin soovituse poolt sõlmida Euroopa
Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid lennundusküsimusi
käsitlev leping. Komisjoni läbiräägitud lepinguga soovitakse asendada ELi liikmesriikide
ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vahel sõlmitud kehtivate kahepoolsete lepingute
teatavad sätted. Täna hääletatud lepinguga kaasnevateks kõige olulisemateks mainimist
vajavateks muudatusteks on minu arvates sellesse lisatud sätted, millega välditakse Euroopa
Liidu lennundusettevõtjate omavahelist diskrimineerimist. Tõepoolest − selleks asendatakse
tavapärased kahepoolse lennunduslepingu osaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele
viitavad määramissätted ELi määramissättega, mis hõlmab ELi kõiki lennundusettevõtjaid.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  − Hääletasin lepingule nõusoleku andmise poolt.
Lepingu puhul on tegemist horisontaalse lennunduslepinguga, mille eesmärk on viia
kehtivad kahepoolsed lennunduslepingud kooskõlla ELi õigusega. See on Euroopa Kohtu
2003. aasta otsuse tulemus, milles anti ühendusele ainupädevus mitmesugustes
välislennunduse küsimustes, mida tavapäraselt on reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate
riikide kahepoolsete lennunduslepingutega. Sarnaselt teiste horisontaalsete
lennunduslepingutega sätestatakse lepingus ELi määramissäte, mis võimaldab kõigil ELi
lennundusettevõtjatel kasutada asutamisõiguse eeliseid, käsitleb turvalisusega seotud
küsimusi ja lennukütuse maksustamist ning lahendab potentsiaalsed konfliktid ELi
konkurentsieeskirjadega.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Liit, olemata rahul Aafrika
piirkondliku jagunemise salamahti kiirendamisega – nagu ka mujal maailmas –, on nüüd
kehtestamas oma neoliberaalset diktaati isegi Aafrika taevas. Komisjoni kehtestatud
stiimulites isegi ei varjata seda.

57Euroopa Parlamendi aruteludET18-01-2011



Selle lepingu hulka ei kuulu lennuliikluse kogumahu suurendamine? Kindel on siiski, et
liikluse mahu suurenemist ei kontrollita absoluutselt!

Leping ei takista liikmesriiki kehtestamast makse, lõivusid, tollimaksu või tasusid kütuse
suhtes? Sellele kehtestatud piirangud vähendavad ökoloogilise tõhususe nullini!

Kui liikmesriigid varem tegelikult ise otsustasid, kuidas korraldada oma
juurdepääsulepinguid ettevõtjatega, siis nüüd on turg ainus otsustaja.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. − (PT) ELi liikmesriikide ning Lääne-Aafrika majandus- ja
rahaliidu liikmesriikide kehtivad 47 kahepoolset lepingut ei ole kindlasti piisavad, et hõlmata
eri lennundusküsimusi. Lepingut tuleks seega toetada, sest sellega asendatakse kehtivate
kahepoolsete lepingute teatavad sätted ühenduse kokkulepetega. Esile tõstmist väärib
lepingus sisalduv viide ELi lennundusettevõtjate omavahelise diskrimineerimise ja
lennukikütuse maksustamise kohta, mis on kooskõlas energiatoodete ja elektrienergia
maksustamise direktiiviga. Ka on rõhutamist väärt see, et lepingu sätted on kooskõlas ELi
konkurentsiõigusega.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. − (FR) Lepingu eesmärk on asendada ELi liikmesriikide
ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu (WAEMU) liikmesriikide vahel sõlmitud
47 kahepoolse lennunduslepingu teatavad sätted. Kehtivate lepingute eri sätete ühtlustamine
horisontaalse ühenduse lepingu abil on tegelikult asjakohane. Sellega taastatakse WAEMU
liikmesriikide ja ELi liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolsete lennunduslepingute
õiguskindlus ning sellega välditakse ELi liikmesriikide, mis ei ole WAEMU liikmesriikidega
kahepoolseid lepinguid sõlminud, kahjustamist. Sellega edendatakse ettevõtjate
diskrimineerimist määramise või lennukikütuse maksustamise puhul.

Kahepoolsete lepingute konkurentsivastased sätted viiakse kooskõlla ELi õigusega. Leping
tugevdab ELi ja Aafrika lennundussuhteid ning soodustab ELi ja WAEMU koostööd
lennunduse vallas mitmes olulises küsimuses, näiteks lennunduse ohutus ja turvalisus.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Väljaspool ELi asuvatesse riikidesse suunduvate
lendudele ühtse aluse kehtestamiseks ning õiguskindluse tagamiseks tuleb kõik kahepoolsed
lepingud üle vaadata. Komisjon pidas nõukogu volitusel läbirääkimisi Lääne-Aafrika
majandus- ja rahaliiduga lepingu sõlmimiseks, millega asendatakse ELi liikmesriikide ning
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu liikmesriikide vahel sõlmitud 47 kahepoolset
lennunduslepingut. Hääletan raporti poolt, sest üldiselt on kohaldatav leping väga mõttekas.

Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) Lepinguga lihtsalt asendatakse eri liikmesriikidega
sõlmitud 47 lepingut ning selle tulemusel saab EL veelgi suuremad välispoliitilised volitused.
Hääletasin seetõttu raporti vastu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. − (PT) Raportis viidatakse nõukogu otsuse
eelnõule sõlmida Euroopa Ühenduse ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline
teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping. Arvestades et EL on selles valdkonnas hetkel
ainupädev, volitas nõukogu komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi, et
asendada liikmesriikide ja kolmandate riikide traditsioonilised kahepoolsed
lennunduslepingud. Transpordi- ja turismikomisjon uuris lepingu eelnõud ning andis
positiivse hinnangu. Tahaksin siinkohal esile tõsta muu hulgas ühenduse määramissätte
kehtestamist, et vältida ELi lennundusettevõtjate omavahelist diskrimineerimist ning
võimaldada lennukikütuse maksustamist Euroopa Liidu territooriumil tegutsemise korral.
Tahaksin neid kahte punkti transpordi- ja turismikomisjoni positiivses arvamuses rõhutada,
sest nende tõttu hääletasin ma raporti poolt.
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Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liidul on ainupädevus välislennunduse
küsimuses, mida on tavapäraselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste
kahepoolsete lennunduslepingutega.

Komisjon alustas 2003. aasta juunis läbirääkimisi kolmandate riikidega, et asendada
teatavad sätted kehtivates kahepoolsetes lepingutes ELi kokkulepetega. Nende seas on
kokkulepe asendada ELi liikmesriikide ja Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vahel
sõlmitud 47 kehtivat lennunduslepingut. Lepingu põhipunktid on: määramissäte, mis
asendab kahepoolse kokkulepe ja millega välditakse Euroopa Liidu lennundusettevõtjate
omavahelist diskrimineerimist; lennukikütuse üldine maksustamine ELi territooriumil
ning artikkel 6, millega viiakse lennuliinide kommertslepingud kooskõlla ELi
konkurentsiõigusega.

Komisjoni läbiräägitud lepingut kohaldati ajutiselt alates 30. novembrist 2009. aastal.
Toetudes Euroopa Kohtu otsusele ühenduse ainupädevuse kohta, pean ütlema, et pooldan
väga lepingute üle uuesti läbirääkimist, sest need on vastuolus Euroopa suureneva
suveräänsusega ja kuna otsuse eelnõu on kooskõlas ELi konkurentsi- ja eelarveõigusega.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin selle lepingu sõlmimise poolt, millega
kooskõlas ELile antud ainupädevusega mitmesugustes välislennunduse küsimustes
soovitakse asendada ELi liikmesriikide ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahandusliidu
liikmesriikide vahel sõlmitud 47 kehtiva kahepoolse lennunduslepingu teatavad sätted, et
viia need kooskõlla ELi õigusega.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − Euroopa Ühenduste Kohus on
otsustanud, et ühendusel on ainupädevus mitmesugustes välislennunduse küsimustes,
mida tavapäraselt on reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete
lennunduslepingutega. Seega volitas nõukogu 2003. aasta juunis komisjoni alustama
läbirääkimisi kolmandate riikidega, et asendada teatavad sätted kehtivates kahepoolsetes
lepingutes ühenduse kokkulepetega. Komisjon pidas läbirääkimisi Lääne-Aafrika majandus-
ja rahaliiduga lepingu sõlmimiseks, millega asendatakse ELi liikmesriikide ning
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu liikmesriikide vahel sõlmitud 47 kahepoolset
lennunduslepingut.

Parlamendil on kooskõlas kodukorra artikliga 81 õigus anda nõusolek lepingu sõlmimiseks.
Parlament langetab otsuse ühe hääletuse teel ning lepingu enda muutmiseks ei tohi
muudatusettepanekuid esitada. Eelöeldu alusel tegi raportöör ettepaneku, et kõigepealt
transpordi- ja turismikomisjon ning seejärel parlament tervikuna annaksid lepingu
sõlmimise kohta positiivse arvamuse. Fraktsioon Verts/ALE tegi seda.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. − (PT) Euroopa Komisjoni ainupädevus teatavates
välislennunduse küsimustes, mis kehtestati 2003 aasta nn avatud taeva otsuses, võimaldab
tal pidada kolmandate riikidega läbirääkimisi, et kohandada Euroopa lennundusturg ELi
reeglitele vastavaks ning muuta see samal ajal konkurentsivõimeliseks ja läbipaistvaks.
Toetan lepingu vastuvõtmist Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliiduga, sest pean
hädavajalikuks, et Euroopa Liidu poliitika välislennundussektoris oleks järjepidev,
vähendades järk-järgult mõlema poole kehtivate kahepoolsete lennunduslepingute eri
sätteid.

Rõhutaksin lepingu ELi lennuvõtjate omavahelise mittediskrimineerimise sätet,
lennukikütuse maksustamise klauslit kooskõlas energiatoodete ja elektrienergia
maksustamise direktiiviga ning asjaolu, et sellega viiakse kahepoolsete lepingute sätted
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kooskõlla ELi konkurentsiõigusega ja ELi reguleeriva kontrolli alla. Need meetmed
võimaldavad turud avada ning loovad seega investeerimisvõimalusi mõlemale poolele.
Kokkulepetesse tuleb suhtuda kui kahe organisatsiooni strateegilise koostöö tugevdamise
vahendisse.

Soovitus teisele lugemisele: Catherine Stihler (A7-0343/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. − (PT) Olen nõus, et ehitussektoris tuleb võtta
meetmeid, sest nimetatud sektor on Euroopa majanduse jaoks üsna tähtis: moodustades
10% sisemajanduse kogutoodangust esindab see peaaegu 65 000 väikest ja keskmise
suurusega ettevõtet, milles on alla 250 töötaja. Ettepaneku eesmärk on esiteks tagada
ehitustoodete ohutuse kõrge tase ning teiseks parandada sektori töötajate tervishoiu- ja
ohutustingimusi. Hetkel kahjustavad liikmesriikide tehnilised eeskirjad kaupade ja teenuste
ehitussektoris vaba ringlemise kohta siseturul kauplemist ja seega on vaja läbi vaadata
direktiiv 89/106/EMÜ ehitustoodete kohta.

Uut turujärelevalve olukorda, sealhulgas uut õigusraamistikku arvestades võib ettepanek
võtta vastu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused,
osutuda oluliseks verstapostiks direktiivi nüüdisajastamise, lihtsustamise ja asendamise
suunas.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult  .  – (LT) Nõustusin dokumendiga, sest
ehitustoodete ulatusliku turustamise tõttu ELis ning kaubandustõkete tõttu ehitussektoris
on tähtis kohe tegutseda. Nõuetekohane regulatsioon on hädavajalik, arvestades, et
ehitussektor on üks suuremaid tööstusi Euroopas, mille osakaal on 10% SKTst ja mis annab
vahetult tööd 12 miljonile ELi kodanikule. Usun, et ettepanek võtta vastu määrus, milles
sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, aitab ehitustoodete direktiivi
nüüdisajastada, lihtsustada ja asendada, arvestades muutunud olusid näiteks turujärelevalve
seisukohalt, sealhulgas uut õigusraamistikku.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. − (FR) Kuigi möödunud aastakümnenditel on
ehitussektoris töötingimused paranenud, peavad Euroopa Liidul olema vahendid, et
saavutada selles valdkonnas suundumus kõrgele kvaliteedile. Seda arvesse võttes hääletasin
määruse poolt, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Töötajate
ja muude ehitustoodete kasutajate tervishoiu- ja ohutuse kaitse kõrge taseme tagamiseks
peab uus õigusakt ehitustoodete turustamise kohta sisaldama ohtlike ainete märgistamist.
Määrusega nüüdisajastatakse ja asendatakse kehtivad eeskirjad, et vähendada bürokraatiat
ning suurendada läbipaistvust, eelkõige väikeettevõtete toimivuse hindamise menetluse
lihtsustamise kaudu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. − (LT) Hääletasin selle dokumendi poolt.
Ehitussektor on üks suuremaid tegevusvaldkondi Euroopas, mille arvele langeb 10% SKPst
ja 50,5% kogu põhikapitalist. Sektoris on otseselt hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning
sellest sõltuvad 26 miljonit töötajat. Majanduslangus tabas ELi ehitussektorit rängalt: kogu
ELis on firmasid pankrotti läinud ja töötajad oma elatise kaotanud. ELis eksisteerivad
ehitussektoris ikka veel kaubandustõkked, sest liikmesriikide tehnilised eeskirjad takistavad
kaupade ja teenuste vaba liikumist ehitussektoris. Selles valguses on ehitustoodete direktiivi
läbivaatamine hädasti vajatud taganttõuge, mis peaks olema sektorile abiks, sest tootjate
teelt kõrvaldatakse kaubandustõkked, aidates seeläbi ettevõtjatel püsima jääda ja töötajatel
töökoht säilitada. Haldustõkete eemaldamisel on ülitähtis tagada tehniliste hindamise
asutuste sõltumatus ja iseseisvus ning seetõttu toetan ettepanekut kehtestada läbipaistvuse
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normid ja tagada huvide konfliktide vältimiseks kõigi sidusrühmade esindatus Euroopa
standardimisorganite tehnilistes komisjonides.

George Becali (NI),    kirjalikult. – (RO) Nagu ma oma eilses sõnavõtus rõhutasin, hääletasin
raporti poolt. Peame oma meetmetega edasi minema, et globaalset ehitusturgu ühtlustada.
Räägin peale töötajate ohutuse ja nende sisserändega seotud asjaolude ka ehitustoodete
ohutusest meie tervisele. Sooviksin tulevaste toodete kontaktpunktide puhul väga, et need
annaksid erapooletut teavet, et need liikmesriikides väga kiiresti tööle hakkaksid ning
saaksid finantsabi, et kodanikel ja asjaomastel ettevõtjatel neist kasu oleks. Loodan, et uus
määrus hakkab võimalikult kiiresti mõju avaldama ja et meie tavainimestena märkaksime,
et oleme teinud edusamme ning et ehitustööstus tervikuna ei ole enam üks kõige
ohtlikumatest sektoritest.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Mis tahes toodetes, olgu need keemia-
või ehitustooted, sisalduvate ohtlike ainete märgistamine ja nende kohta teabe andmine
on üks Euroopa Liidu saavutustest.

EL on alates REACHi määruse jõustumisest näidanud, kui suurt lisandväärtust see annab
ohtlike ainete ohutuse ja läbipaistvuse puhul. Oleme taas kord siin Strasbourgis vastu
võtnud määruse, millega ühtlustatakse ehitustoodete turustustingimused, ja taganud, et
iga toote nn toimivusdeklaratsioon sisaldab teavet ohtlike ainete kohta.

Tervishoid ja ohutus on esikohal ning peaksime tundma heameelt asjaolu üle, et Euroopa
standardid võimaldavad nii kõrget läbipaistvuse ja ohutuse taset. Kui meie siseturg on nüüd
kaitstud, siis kas saab sama öelda globaliseerunud turu kohta, millel me osaleme? Peame
kasutama nüüd oma mõjuvõimu väljaspool ELi asuvate partnerite juures, kelle standardid
ei tarvitse olla samal tasemel.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Meetmed ehitustoodete turustamises
on sektori suurust arvestades elutähtsad. Ehitussektor on üks suuremaid tegevusvaldkondi
Euroopas, mille arvele langeb 10% SKPst ja 50,5% kogu põhikapitalist. Sektoris on otseselt
hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning sellest sõltuvad 26 miljonit töötajat.
Majanduslangus tabas ELi ehitussektorit rängalt: kogu ELis on palju firmasid pankrotti
läinud ja palju töötajad oma elatise kaotanud. See kehtib ka Rumeenia kohta, kus
buumijärgne ehitusturg vaevleb meeletus tellimuste puuduses. Asjatundjate hinnangul ei
pöördu ehitusturg 2011. aastal tõusule.

Sellises kliimas aitavad kaasa igasugused meetmed, mis toetavad ehitussektorit.
Ehitustoodete direktiivi läbivaatamine peaks selles valguses sektorit aitama, sest sellega
kõrvaldatakse tootjate ees seisvad kaubandustõkked ning aidatakse ettevõtjatel püsima
jääda ja töötajatel töökoht säilitada.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjalikult. – (CS) Ehitus moodustab SKT loomisel 10%
Euroopa Liidu majandustulemusest. Ehitusturg seisab jätkuvalt silmitsi paljude takistustega,
mis takistavad ühtse turu täielikku väljaarenemist. Esitatud määruse eesmärk on muuta
kehtivat direktiivi ja seeläbi lihtsustada ehitustoodete turustamise tingimusi. See hõlmab
peamiselt turujärelevalvet ja ehitustoodete turustamise ühist raamistikku. Direktiivi
muutmise eesmärk on aidata ehitussektoril majanduslanguse ajal kõrvaldada
kaubandustakistused, millega säilitatakse töökohad ja jäävad püsima paljud ehitusfirmad,
mis vastasel juhul ei elaks majanduslangust üle. Oma seisukohas esimesel lugemisel jättis
nõukogu välja parlamendi muudatusettepanekud, mille eesmärk oli kehtestada kohustus
deklareerida ehitustoodetes sisalduvad ohtlikud materjalid (nt asbest). Pean seda väga
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ohtlikuks ja toetan seetõttu esitatud raportit, sest selles tehakse taas kord ettepanek panna
ehitusfirmadele kohustus deklareerida ehitustoodetes sisalduvad ohtlikud materjalid. Peame
oma kodanike tervist kaitsma. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsamana tahaksin kiita
pingutuste eest, mida tehti kindlustamaks, et liikmesriigid tagaksid ehitustoodete omaduste
hindamise ja kontrollimisega tegeleva alalise ehituskomisjoni esindajate sõltumatuse.
Raport sisaldab muu hulgas ka tervise ja ohutuse kaitse parandamise ettepanekuid mitte
vaid ehitustöötajate, vaid ka ehitiste tegelike kasutajate kohta. Otsustasin eespool mainitud
ja muudel põhjustel raportit toetada.

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Hääletasin määruse vastuvõtmise
ettepaneku poolt, sest selles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused
ning sellega soovitakse nüüdisajastada, lihtsustada ja asendada ehitustoodete direktiiv
muutunud olude valguses, eriti turujärelevalve seisukohalt, sealhulgas ka uus õigusraamistik.
Ehitussektori suurust arvestades on väga oluline, et ELis võetaks meetmeid ehitustoodete
turustamise kohta. Toetan seda, et selles sektoris peab tunnistama töötajate kõrgete tervise
ja ohutuse standardite vajadust. Ettepanekuga kõrvaldatakse kaubandustõkked tootjatele
ja aidatakse ühtlasi neil püsima jääda ning töötajatel töökoht säilitada.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjalikult . – (RO) Ehitustoodete ühtlustatud
turustustingimusi käsitlev määrus on samm edasi selle valdkonna siseturu toimimise ning
ehitustoodete vaba liikumise suunas. Samal ajal tuleb esile tõsta seda, et määruse
rakendamine aitab tänu toimivusdeklaratsioonile hoida miinimumtasemel ehitustoodete
ettekavatsematud mittevastavuse juhud, mis vähendab materiaalsed kahjud miinimumini.
Mittevastavuse ohu ennetamine on vajalik, et vältida müügiks mõeldud toodete turulepääsu,
kui need ei vasta määruse nõuetele, millega tagatakse ehitustoodete nõuetekohane
toimimine ning see, et täidetakse ehitustöödele kohaldatavaid põhinõudeid.

Robert Dušek (S&D),    kirjalikult. – (CS) Soovituse eelnõus kehtestada ehitustoodete
ühtlustatud turustustingimused nõutakse nii töötajatele kui ka ehitisi kasutavatele inimestele
kõrgeimat võimalikku kaitsetaset. Nõustun raportööri seisukohaga, et volitus kontrollida
ehitustoodetest võimalikult sisalduvaid ohtlikke aineid on eluliselt vajalik, ning toetan
muudatusettepanekut, mille kohaselt tuleb deklareerida teave ehitustoodete ohtlike ainete
kohta. Ma ei suuda mõista nõukogu seisukohta, kes selle algsest ettepanekust üldse välja
jättis. Selleks et tõsta teadlikkust uutest ja olemasolevatest ehitustoodetest, on vaja rajada
nn kontaktpunktid, mis peavad olema erapooletud, teiste sõnadega rahaliselt ja personali
poolest sõltumatud asutustest, mis on seotud CE-märgise protsessiga. Nõukogu on teinud
ettepanekuid liiga paljude erandite kohta CE-märgise kohustusest ning need tuleb läbi
vaadata ja nii palju kui võimalik piirata, sest vastasel juhul kaotab kogu CE-märgise süsteem
mõtte. Toetan määruse ettepanekut selle muudetud kujul ja hääletan selle vastuvõtmise
poolt.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest selles toetatakse
vajadust kõrvaldada tõkked, mis mõjutavad kaubandust ehitustööstuses. Praegune
majanduslangus on seda sektorit rängalt kahjustanud. Esitatud määrus, mis asendab praegu
kehtiva direktiivi, aitab olukorda muuta. Tootjate ees seisvate kaubandustõkete
kõrvaldamine aitab esiteks ettevõtjatel püsima jääda ja teiseks kaasa töötajate töö säilimisele.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. − (PT) Vastavalt raporti andmetele – tsiteerin: „ehitussektor
on üks suuremaid tegevusvaldkondi Euroopas, mille arvele langeb 10% SKPst ja 50,5%
kogu põhikapitalist”. Sektoris on otseselt hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning sellest
sõltuvad 26 miljonit töötajat. Lisaks on umbes 92% ehitusmaterjalitootjatest, kokku
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65 000 ettevõttest vähem kui 250 töötajaga VKEd.” Need näitajad annavad aimu
ehitussektori tõelisest suurusest ja selle tähtsusest Euroopa majandusele. Selle pärast on
vaja sektorit reguleerivaid ühiseid eeskirju, mis võimaldaksid siseturul nõuetekohaselt
toimida.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. − (PT) Määruse ettepanekus soovitakse
ühtlustada ehitustoodete turustamist, nüüdisajastada ja lihtsustada kehtivat direktiivi,
võttes arvesse uut seadusandlikku raamistikku (määrus nr 765/2008/EÜ ja
otsus 768/2008/EÜ). Selles keskendutakse erinevatele küsimustele, näiteks
toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis, ohtlike ainete vedu, riigisisesed kontaktpunktid teabe
hankimiseks ehitustoodete kohta, selles vallas tegutsevate kõigi asutuste sõltumatus ja
läbipaistvus, ehitustoodete ringlussevõtt, suurem rõhuasetus tervise ning ohutuse
küsimustele, e-kommunikatsioonile ja uute infotehnoloogiameetodite kasutuselevõtt.
Hääletasin määruse poolt, mis kindlasti suurendab nimetatud toodete veo ohutust, kaitseb
selle sektori kõigi töötajate tervist ja parandab ohutustingimusi. Samuti aitab see kaasa
loobumisele keskkonda kahjustavatest tavadest – ükskõik kui järk-järgult see ka ei juhtuks.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. − (PT) Kuigi raporti teisel lugemisel ja nõukoguga
saavutatud lõplikul kokkuleppel on mõned head tahud, ei tohi me unustada, et selles
keskendutakse ühtse turu koondamisele.

Selles kontekstis on tegemist määruse vastuvõtmisega, mille eesmärk on kehtestada
ehitustoodete turustamise ühtlustatud tingimused. See tähendab, et kehtestatakse eeskirjad,
mida liikmesriigid peavad järgima, et tuua oma tooted Euroopa Liidu turule.

Usun, et teatavate tahkudega oleme me kõik nõus, konkreetselt nendega, mis on seotud
tervise ja ohutuse, sealhulgas töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisega, kuid ka nendega,
mis on seotud toote kasutamisega selle elutsükli jooksul, eelkõige ohtlike ainete puhul.

Me ei saa nõustuda otsustega, mille tulemusel võib nende tootmine lõppeda haprama
majandusega riikides või väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, mille jaoks
kohandumine on keeruline, kui neid eelnevalt ei toetata kas või vaid selleks, et kaitsta
Euroopa majandusrühmi, mis tegelikult on turul ülekaalus.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Ehitussektoris ehitustoodete liberaliseerimise
suunas liikumise puhul on tegemist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate esitatud
palvega olla tundlikum. Ma arvan, et arvestades ehitussektori üldist tähtsust kõigis
liikmesriikides, on edasine liberaliseerimine vajalik samm edasi. Eriti kiidan mitmete
bürokraatlike piirangute eemaldamist ning inimesele potentsiaalselt kahjulikke aineid
sisaldavate toodete jälgitavust. Olen seetõttu otsustanud toetada Catherine Stihleri soovitust.

Małgorzata Handzlik (PPE),    kirjalikult. – (PL) Arvukad tõkked takistavad ikka veel
siseturu toimimist. Seetõttu on mul väga hea meel nõustuda ehitustoodete ühtlustatud
turustustingimusi käsitleva resolutsiooniga. Resolutsiooniga peaks kaasnema ehitustoodete
hõlpsam voog liikmesriikide vahel.

Lisaks on resolutsioonis kasutusele võetud olulised eeskirjad, mis lihtsustavad ettevõtjate
äri. Esiteks nõutakse, et liikmesriigid rajaksid toodete kontaktpunktid, kust ettevõtjad
saavad hankida ehitustoodete kohta teavet. Ühtlasi on tulevikus olemas ka teave määruste
kohta, mis aitab isegi kõige väiksematel ettevõtetel täita uusi nõudeid kasutajatele
tooteomaduste koostamise ja CE-märgiste kohta. Me ei tohiks sellegipoolest unustada, et
resolutsioon sisaldab mitmeid uusi nõudeid CE-märgiste andmise ja kasutajatele
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tooteomaduste deklareerimise kohta, mis peavad sisaldama ka teavet ehitustoodetes
sisalduvate ohtlike ainete kohta.

Loodan, et nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid teevad kõik, et teave uute eeskirjade
kohta jõuaks võimalikult ruttu tarbijateni, et nad saaksid võimalikult ruttu hakata ette
valmistuma ja kohanduma resolutsiooni uute tingimustega.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Nõustusin ettepanekuga, sest ehitussektor
on üks suuremaid tegevusvaldkondi Euroopas, mille arvele langeb 10% SKPst ning sektoris
on otseselt hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning sellest sõltuvad 26 miljonit töötajat.
Lisaks on umbes 92% ehitusmaterjalitootjatest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
(VKEd). Kuna VKEd moodustavad meie majanduse selgroo, tuleb selles ettepanekus
tunnistada nende rolli ja vajadusi. Ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) läbivaatamine
on hädasti vajatud taganttõuge, mis peaks olema sektorile abiks, sest tootjate teelt
kõrvaldatakse kaubandustõkked, aidates seeläbi ettevõtjatel püsima jääda ja töötajatel
töökoht säilitada. Ettepanekuga võtta vastu määrus ehitustoodete ühtlustatud
turustustingimuste kohta (KOM(2008)311) tahetakse muutunud olukorda arvestades
nüüdisajastada, lihtsustada ja asendada ehitustoodete direktiiv. Mul on hea meel, et selles
juhitakse tähelepanu ja tuntakse erilist muret toodetes sisalduvate ohtlike ainete pärast
ning väga tähtis on suuta kindlaks teha, millistest toodetest ohtlikud ained pärinevad.
Oleksime me teadnud, kuhu oli hoonetes paigaldatud asbesti, võinuksid nii ehitustöölised
kui ka hoonete asukad pääseda sellistest haigustest nagu mesotelioom. Ohtlikke aineid
käsitlevate muudatusettepanekute (7, 17 ja 49) taasesitamine on edaspidi tähtis ohutuse,
tervishoiu ja läbipaistvuse seisukohalt.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – (FI) On viimane aeg uuendada ehitustoodete
direktiivi ja asendada see paremini toimiva määrusega, mis aitab meil tegelikult tagada
ehitustoodete vaba liikumise siseturul. Komisjon on oma algatuses õigel teel, soovides
lihtsustada kehtiva direktiivi praktilist rakendamist ja muuta rakendamisprotsess
tõhusamaks. Ehitustooted erinevad ilmselgelt muudest toodetest, mille liikumist
kontrollitakse siseturul direktiivide abil. Kui toote ohutusnõuded on enamasti direktiivides
standardsed, siis ehitustoodete puhul on tegu ehituseks mõeldud vahetoodetega ning selle
eriomaduse tõttu on ehitustoodete direktiivi eesmärki võimalik saavutada, kui määratleda
edukalt ühtlustatud käsitusviis, mis tagaks, et toote toimivusdeklaratsioon on täpne ja
usaldusväärne. Selles suhtes tähendab uus määrus suurt edasiminekut.

Tähtis on ka arvesse võtta ka kogu Euroopas valitsevat erinevat olukorda, et tagada kohalike
mikroettevõtete ellujäämine. Liikmesriigid on kliimatingimuste tõttu loomulikult
kehtestanud ehitustöödele erinevad nõuded. Sellegipoolest on tähtis pöörata tähelepanu
mõttetutele katsetamisnõuetele ning need välja jätta, et vähendada halduskoormust. Ma
usun, et määrus parandab nii siseturu toimimist kui ka ehitustoodete standardimist
Euroopas. Hääletasin seetõttu määruse poolt.

Edvard Kožušník (ECR),    kirjalikult. – (CS) Toetan uut käsitusviisi, sest õigusmuudatuse
eesmärk ei ole mitte määratleda toodete ohutus, vaid luua läbipaistev keskkond, milles
antakse toodete omaduste kohta usaldusväärset teavet. Kiidan ka asjaolu, et Euroopa
Parlament on otsustanud eelistada elektroonilisi dokumente, eriti turustatud toodete
omaduste deklaratsioonide puhul. Mul on siiski kahtlusi artikliga 17 seotud
muudatusettepaneku 45 seadusandliku meetodi kohta. Ma küll toetan ühtlustatud
standardite väljatöötamises osalejate õiglase ja tasakaalustatud esindatuse põhimõtet, kuid
minu arvates tuleks see küsimus tervikuna lahendada Euroopa standardimissüsteemi
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läbivaatamisel, mitte osakaupa üksikutes õigusaktides. Minu arvates toob valitud viis kaasa
seadused, mis on ebaselged.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. − (IT) Toetasin Stihleri raportit, milles tehakse ettepanek
võtta vastu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, sest
ma usun, et ehitussektor on Euroopa majanduse jaoks väga tähtis. Selles valguses on
ehitustoodete eeskirjade puhul kõrge ühtlustatuse taseme saavutamine eesmärk, mida
Euroopa peab end sundima võimalikult ruttu saavutama. Me ei saa praegu, kui peame
majanduskasvu ergutama, jätta selle sektori strateegilist rolli tähelepanu alt välja. Ettepaneku
eesmärk on tagada täpne ja usaldusväärne teave ehitustoodete toimivuse kohta, et saaksime
olla kindlad ohututes hoonetes, mille ehitamisel on kasutatud materjale, millel ei ole
inimtervisele kahjulikke toimeid. Lisaks pean tööohutuse kohta võetud meetmeid
ülitähtsaks, et kaitsta sektoris hõivatud miljoneid Euroopa kodanikke, kellele tagatakse
sobiv kaitsetase.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  − Soovin kiita oma šotlasest kolleegi Catherine Stihlerit
hea töö eest selle väga tehnilise teemaga! Hääletasin raporti poolt, mis peaks tagama
ehitustööstuse standardeid väljatöötavate asutuste suurema läbipaistvuse, milles rõhutatakse
ringlussevõttu ja hõlbustatakse lihtsamate menetluste abil VKEde teed ühtsele turule.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. − (PT) Asjaolu, et vastavalt raportööri andmetele on
ehitussektori osakaal Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangus (SKT) väga suur, olles
umbes 10% SKTst ja 50,5% põhikapitalist, õigustab ühtlustatud tingimusi, mida siin vastu
võtsime. Hiljutine majanduslangus tõi sellele tööstusele kaasa suured probleemid ettevõtete
pankrotistumise ja töökohtade kaotusega töötajatele. Seetõttu on mis tahes sektorit abistav
meede ülitähtis. Selles valguses on ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ läbivaatamine
hädasti vajatud impulss, mis peaks olema sektorile konkreetselt abiks, sest tootjate teelt
kõrvaldatakse kaubandustõkked, aidates seeläbi ettevõtjatel püsima jääda ja töötajatel
töökoht säilitada.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Ehitustööstus on tegelikult kogu Euroopas üks
suurimaid majandustegureid, kuid kriis tabas seda sektorit rängalt. Eriti kannatasid väikesed
ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes sageli tegutsevad turustajatena, ning paljud neist on
isegi tegevuse lõpetanud. Ettevõtete ellujäämiseks ja seeläbi töökohtade säilimiseks on vaja
kõrvaldada kaubandustõkked. Nii saab luua õiglasemad tingimused, millest võidavad kõik
asjaosalised. Hääletasin seetõttu teisel lugemisel vastutava komisjoni esitatud ettepanekute
vastu.

Cristiana Muscardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ehitussektor on väga oluline Euroopa
sektor tööhõive ning meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arengu jaoks.

Seetõttu on hädavajalik toetada määrust, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud
turustustingimused, tagatakse kasutatavate materjalide ohutus ja töötajate tervis. Jätkuvalt
registreeritakse füüsiliste vigastuste ja tervisekahjustuste juhtumeid, muu hulgas inimestel,
kes puutuvad iga päev kokku ohtlike ainetega, näiteks asbest, mida kasutatakse hoonete
ehitamisel linnades.

Pooldan seetõttu täna teisel lugemisel vastu võetud Stihleri raportit, sest selles rõhutatakse,
kui tähtis on see, et globaliseerunud maailmas võetakse kasutusele ainete ja kasutamise
märgistamise ühtsed eeskirjad, et tagada nende ohutus ja usaldusväärsus ning samal ajal
vähendatakse tootjate kulusid, viidates konkreetselt VKEdele.
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Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) Raportis sisalduvad ühtlustamismeetmed on
liiga ulatuslikud. Ehitussektor on tundlik valdkond: see on ülitähtis infrastruktuuri
arendamiseks ja seega ka üksikutele liikmesriikidele kui äritegevuskohtadele. Selles sektoris
on töö-, sotsiaalsed ja keskkonnastandardid inimeste ja keskkonna kaitsmiseks sageli
olulised. Iga liikmesriik peaks vastavad otsused suures osas ise tegema. Hääletasin seetõttu
raporti vastu.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ettepaneku võtta vastu parlamendi ja nõukogu
määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, eesmärk on
tagada ehitustoodete vaba liikumine siseturul. Hääletasin määruse ettepaneku poolt just
seetõttu, et turustatavatel ehitustoodetel CE-märgise kasutamisega selge ja usaldusväärse
teabe tagamine kujutab endast veel ühte sammu vaba ja konkurentsivõimelise turu suunas,
milles suudetakse kaitsta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Kuna ehitustooted
on valmisehitise vahetooted, tagab uute Euroopa eeskirjade ühtlustamine ehitiste ohutuse
ja kvaliteedi, annab kõigile ehitusettevõtjatele võrdsed võimalused, parandab kontrolli
turul juba olevate materjalide üle ning lõppkokkuvõtteks on tulemusena ehitustoodetega
kauplemine läbipaistvam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest usun,
et on vaja kõrvaldada tõkked, mis takistavad kaubanduse paremat sujumist ehitustööstuses.
Praegune majandusolukord on eriti mõjutanud ehitustööstust ning esitatud määrusega
soovitakse edendada kaupade ja teenuste vaba, tõhusat ja läbipaistvat liikumist
ehitustööstusesse. Ehitustööstuses mängivad ülitähtsat rolli piiriüleselt tegevuselt takistuste
eemaldamine ning haldus- ja tehniliste tõkete kõrvaldamine. Liikmesriigid varjuvad
tegelikkuses riigisiseste tehniliste standardite taha, et takistada kaupade ja teenuste vaba
ringlust. Arvestades, et ehitussektori osakaal ELi sisemajanduse kogutoodangus on 10%
ja see on praegu sügavas languses, pooldan kõiki meetmeid, mis võivad ehitustööstust
tagant tõugata, ning sellistel meetmetel on minu poolthääl. Meetmed aitavad tõepoolest
firmadel püsima jääda ja töötajatel töö säilitada.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Kogu Euroopas on ehitussektoris ikka veel liiga
palju tõkkeid, mille tulemusel õigustavad liikmesriigid kaupade ja teenuste vaba liikumise
piiramiseks kehtestatavaid tehnilisi eeskirju.

Selles kiiresti arenevas sektoris genereeritakse 10% SKTst ja 50,5% põhikapitalist. See annab
tööd 12 miljonile ELi kodanikule ja koosneb 92% ulatuses väikestest ja keskmise suurusega
ettevõtetest – meie majanduse selgroost.

Arvan seetõttu, et on vaja võtta meetmeid, et ühtlustada nende toodete turgu ning ühtlasi
tagada selle sektori töötajate tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase. Arvestades majanduslangust
– mis põhjustas sektoris suuri probleeme, sealhulgas firmade ebaõnnestumisi –, vajame
liberaliseerimismeetmeid, mis tagavad ettevõtete majandusliku ellujäämise ja töökohtade
säilimise.

Määruse ettepanekuga soovitakse nüüdisajastada, lihtsustada ja asendada ehitustoodete
direktiiv, arvestades muutunud olukorda, näiteks turujärelevalve seisukohalt. Samuti on
eesmärk tagada parem kaitse CE-märgise, ohtlike ainete, riigisiseste toodete
kontaktpunktide, sõltumatuse ja läbipaistvuse, tervise ning ohutuse, e-kommunikatsiooni
seisukohalt.

Rovana Plumb (S&D),    kirjalikult. – (RO) Meetmed ehitustoodete turustamises on sektori
suurust arvestades elutähtsad. Euroopa Standardikomitee andmete kohaselt on ehitussektor
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üks suurimaid Euroopa tegevusvaldkondi, mille osakaal SKTs on 10% ja põhikapitalis
50,5%. Sektoris on otseselt hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning sellest sõltuvad
26 miljonit töötajat. Lisaks on umbes 92% ehitusmaterjalitootjatest, kokku
65 000 ettevõttest vähem kui 250 töötajaga VKEd. Kuna VKEd moodustavad meie
majanduse selgroo, tuleb ettepanekus tunnistada nende rolli ja vajadusi ning ka tunnustada
sektoris töötajate vajadust kõrgetasemelise tervishoiu ja ohutuse järele. Hääletasin raporti
poolt, kuna ettepanek aitab parandada tööstuse konkurentsivõimet tänu kehtivate
õigusaktide lihtsustamisele, läbipaistvuse suurendamisele, ning ettevõtjatel lasuva
halduskoormuse vähendamisele ning ka seetõttu, et toetada Rumeenia huvi võtta kasutusele
ühtlustatud standarditega hõlmatud toodete toimivuse kohustuslik hindamine, anda välja
toimivusdeklaratsioon ja lisada CE-märgis.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Arvestades ehitussektori tähtsust Euroopa
majanduses, on ülitähtis eemaldada ehitustoodetega kauplemise tehnilised
kaubandustõkked, et parandada nende vaba liikumist siseturul. Seetõttu on tähtis toetada
ühtlustatud tehniliste spetsifikatsioonide kehtestamist, mis tänu vajalikule rõhuasetusele
tervise- ja ohutusküsimustele võimaldavad ühtlasi ühtset turgu koondada.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasime täna istungjärgul soovituse
üle, mis käsitleb ehitustoodete ühtlustatud turustustingimusi.

Sektori tähtsust arvestades on hädavajalik töötada välja meetmed ehitustoodete ELis
turustamiseks. Euroopa Standardikomitee (CET) andmete kohaselt on ehitussektor üks
suurimaid Euroopa tegevusvaldkondi, mille osakaal SKTs on 10% ja põhikapitalis 50,5%.

Määruse ettepanekus kehtestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, võttes
selleks kasutusele märgistamise ühised eeskirjad, mille eesmärk on tugevdada toodete
ohutuse ja usaldusväärsusega seotud tagatisi ning samal ajal vähendada tootjate kulusid,
viidates konkreetselt VKEdele.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − Määrus on parlamendile esitatud
teiseks lugemiseks eesmärgiga see lõpuks vastu võtta. Esimene lugemine parlamendis
toimus eelmise parlamendi koosseisu ajal. Nõukogu võttis seisukoha 2010. aastal, millele
järgnesid Belgia eesistumise ajal kompromisslahenduse leidmiseks intensiivsed
mitteametlikud kolmepoolsed läbirääkimised. Määrus on väga tehniline, kuid roheliste
jaoks poliitiliselt väga tähtis, sest selle põhieesmärk on ühtlustada ehitustoodete turustamise
nõuded.

Fraktsiooni Verts/ALE põhimure oli muu seas tagada, et i) menetlused oleksid läbipaistvad
(eelkõige see, et standardiasutusi ei monopoliseeriks suurte tööstuste esindajad ning et
arvestatakse VKEde ja teiste sidusrühmade huvisid); ii) ehitusnõuete ja menetluste abil
peaks olema võimalik tagant tõugata uuenduslikke ja ökoloogilisemaid tootmisviise; iii)
nn mikroettevõtetele kehtivad menetlused ei tohiks võimaldada tööstusel nõuetest või
menetlustest kõrvale hiilida.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin resolutsiooni poolt, sest usun, et Euroopa
ehitussektoris on kaubandusele ikka veel liiga palju n-ö tõkkeid. Direktiivi läbivaatamine
peaks aitama kõrvaldada kaubandustõkked, mis kaitseksid töökohti ehitusfirmades, mida
globaalne majanduskriis ikka veel mõjutab. Kavas on kasutusele võtta konkreetsed uued
meetmed, et kontrollida ehitustoodete ringlussevõttu ja edendada nende taaskasutust, mis
on üks viis täita ELi kliimamuutuse eesmärgid.
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Vaja on ka uusi abinõusid, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust sektoris, milles kahjuks
ikka veel registreeritakse palju tööga seotud surmasid. Viimaseks – taotlusega asendada
paberkandjad järk-järgult elektrooniliste versioonidega soovitakse ehitustoodete turgu
veelgi enam ühtlustada.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Hoolimata sellest, et määruse sissejuhatus sisaldab
mõnd vastuvõetamatut üldist avaldust, eelkõige ehitussektoris täiesti vaba teenuste liikumise
kohta – mida me ei saa toetada, sest seni kui tööjõukulud eri liikmesriikide vahel ei ühtlustu,
on olemas ebaausa konkurentsi oht −, hääletame poolt.

Teeme seda seetõttu, et määruses reguleeritakse üksnes toodete turustamist ehitussektoris,
mida on praeguse majanduslanguse ajal tabanud väga rängad tagasilöögid paljude firmade
tegevuse lõpetamise ja töökohtade kadumise kujul. Ettepanekus sätestatakse ohtlikke aineid
sisaldavate toodete ühtlustamine ja märgistamine ning ühtlasi lihtsustatakse,
nüüdisajastatakse ja asendatakse kehtivad eeskirjad, et kõrvaldada teatavad reguleerivad
takistused ühtemoodi töötajate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate hüvanguks.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult  .  − Mul on väga hea meel, et kolleegid toetasid ja
võtsid õigusaktina vastu ehitusraporti, mille raportöör ma olin. Raporti tulemusel loetletakse
ehitustoodete märgistel ohtlikud ained ning komisjon teeb sellel teemal edasised uuringud.
Selles on ka sätted, mis lihtsustavad VKEdel toodete siseturule toomist. Käsitletud on
vajadust suurema läbipaistvuse järele CE-märgisega toodete heakskiitmisel ning ma ootan
nende meetmete kasutuselevõttu 2013. aasta juulis.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin ettepaneku poolt võtta vastu
määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ja tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 89/106/EMÜ. Ehitussektor on Euroopas suur tööstussektor, hõivates
otseselt 12 miljonit ELi kodanikku, kusjuures veel 26 miljonit töötajat sõltuvad sellest.
Majanduslangus tabas ELi ehitussektorit rängalt ja paljud töötajad kaotasid töö. See tõi
ajavahemikul 2008−2009 kaasa 14,2% languse sektori tegevuses. Selles valguses võimaldab
ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) läbivaatamine ehitussektorit toetada, kõrvaldades
tootjate teelt kaubandustõkked, mis aitab firmadel püsima jääda ja töötajatel töö säilitada.
Ehitustööd peavad tervikuna ja osaliselt vastama kasutusotstarbele ning eriti tuleb kogu
ehitustööde elutsükli jooksul võtta arvesse nendes osalejate tervist ja ohutust. Ehitustööd
peavad ühtlasi olema energiatõhusad, neis peab nende elutsükli jooksul kasutama
võimalikult vähe energiat ning seda madalaimate kuludega kasutajatele.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjalikult  .  – (LT) Ma usun, et laias joones peegeldub
ehitussektoris majanduse olukord. 2010. aasta teises kvartalis vähenes Leedu ehitussektor
kuni 42,9%, mis oli üks suurimaid langusi Euroopas. Olukord on hetkeks veidi paranenud,
kuid ärgem loogem illusioone – Leedu ehitussektoril võtab toibumine kaua aega! Seetõttu
on vara rääkida püsivast toibumisest. Ruumi paranemiseks on. Näiteks toibuks minu
kodumaa ehitussektor kiiremini, kui ELi abi paremini kasutusele võetaks. Ehitussektor on
üks suurimaid Leedu ja Euroopa tööstusharusid. Sektoris on otseselt hõivatud 12 miljonit
ELi kodanikku ning sellest sõltuvad 26 miljonit töötajat. Leedule on ehitussektor väga
tähtis, sest see loob palju töökohti, suurendab sisenõudlust ning toob raha eelarvesse.
Sektor on tähtis ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes moodustavad meie
majanduse aluse. Umbes 92% ehitusmaterjale tootvatest ettevõtetest on VKEd, millel on
alla 250 töötaja. Nõustun ka raportööri ettepanekuga kasutada e-kommunikatsiooni ja
IT-meetodeid, et parandada ehitusmaterjalide ühtset turgu. See on tuleviku mõttes oluline.
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Derek Vaughan (S&D),    kirjalikult  .  − Ehitustööstus kätkeb erinevaid elutähtsaid küsimusi
Euroopa Liidus alates selle märkimisväärsest panusest majandusse kuni ELi kodanike
ohutuseni kodus ja töökohas. Minu poolthääles ehitustoodete määrusele kajastub vajadus
moderniseeritud, ohutu ja läbipaistva ehitustoodete direktiivi järele. Ettepanekus kutsutakse
üles parandama kogu sektoris tervishoiu- ja ohutusmenetlusi ning andma selgelt teada
ohtlikest ainetest. Lisaks annab CE-usaldusmärgis neile, kes ise oma projekte ellu viivad,
kindlustunde, et kasutatavad materjalid on ohutud. Euroopa majandus toetub olulisel
määral ehitussektorile, mille osakaal ELi SKTst on 10% ja mis annab tööd 12 miljonile ELi
kodanikule. Enamik töötajatest töötab VKEdes, mis on Euroopa majanduses ülitähtsad.
Ehitus on siiski endiselt üks kõige ohtlikumatest töövaldkondadest. Toetan seega määrust,
et suurendada Euroopa kodanike ohutust töökohas ja kodus sõltumata sellest, kas nad
teostavad projekte iseseisvalt või professionaalina.

Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Ma hääletasin raporti poolt, millega soovitakse
tõhustada ELi humanitaarabi. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus on oluline
samm edasi. Selle tegevuskava läbivaatamine peaks siiski toimuma sidusamalt, kasutades
paremini mõõdetavaid eesmärke ja usaldusväärsemaid näitajaid. Ainult nii saame anda
abi tõhusamalt. Arvestades kliimamuutuste mõjust tulenevate loodusõnnetuste
esinemissageduse ja raskusastme märkimisväärset tõusu, nõustun esitatud seisukohaga,
et tähtis ei ole mitte ainult õigeaegne abi andmine, vaid suurendada tuleks ka asjaomaste
kogukondade enda suutlikkust õnnetusteks valmis olla. Vaja on tõhustada Hyogo
tegevuskava.

Jõupingutused tuleks suunata sisekonfliktide ja keerulistest kriiside tekitatud
inimõigusprobleemidele ning parandada asjaomaste asutuste juurdepääsu elanikkonnale.
See on võimalik üksnes juhul, kui tehakse selgelt vahet sõjalise, poliitilise ja humanitaarrolli
vahel. Nõustun ka Euroopa kiirreageerimisvõime tõhusa kohaldamisega.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, sest
see on tõhusama humanitaarabi andmiseks ülitähtis. Humanitaarabi valdkonna Euroopa
konsensus on esimene humanitaarabipoliitika ühine dokument pärast 1996. aasta määruse
vastuvõtmist. See on põhjapaneva tähtsusega vahend, eelkõige humanitaarasjades toimunud
põhjalike muutuste taustal, näiteks loodusõnnetuste ja relvakonfliktide sagenev esinemine,
mille tulemusel asustatakse ümber tohutul arvul inimesi jms. Ma loodan, et humanitaarabi
valdkonna Euroopa konsensus on tähtis samm selles suunas, et humanitaarabi valdkonnas
saavutatakse kõige tõhusamad ELi meetmed ning et see aitab edendada
humanitaarpõhimõtteid ja rahvusvahelist humanitaarabi, koordineerimist ning ELi
humanitaarabi andmise kooskõlastatust, täpsustada kodanikukaitse ja sõjaliste vahendite
ning sõjalise võimekuse kasutamist, vähendada katastroofiohtu ning tugevdada sidet
hädaabi, taastamise ja arengukoostöö vahel.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Raportiga kohustatakse Euroopa Liitu
tegema tihedat koostööd, mille aluseks on jagatud nägemus humanitaarabist. Ma arvan,
et loodusõnnetuste ränkust põhjustab samuti kliimamuutusega seotud inimtegevus. Ühtlasi
julgustan liikmesriike osalema humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse rakendamisel.
Toetan selles valdkonnas edendatavaid meetmeid: humanitaarpõhimõtete ja rahvusvahelise
humanitaarõiguse edendamine; ELi humanitaarabi andmise koordineerimise ning
kooskõlastatuse kvaliteedi parandamine; kodanikukaitse ja sõjaliste vahendite ning sõjalise
võimekuse kasutamise täpsustamine kooskõlas humanitaarabi konsensuse ja ÜRO
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suunistega; katastroofiohu vähendamine ning hädaabi, taastamistegevuse ja arengukoostöö
vahelise side tugevdamine. Järelikult hääletasin selle raporti poolt.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. − (FR) Euroopa Liit on globaalne osaleja. Selles
vankumatus usus suurendasid Lissaboni lepingu autorid Euroopa eesmärke maailmaareenil.
Humanitaarmõõde on selles projektis tähtsal kohal. Liit on juba maailma suurim doonor,
andes 40% kogu abist. Ühisdeklaratsiooni aluseks on ühised põhimõtted ja käsitlusviisid
ning selle eesmärk on julgustada kooskõlastatud tegevust ELis ja koos teiste osalejatega,
parandades sellega kollektiivset reageerimist humanitaarkriisidele. Hääletasin seetõttu
resolutsiooni poolt, milles tuletatakse meelde, et humanitaarabi tuleb anda asjakohasel ja
tõhusal viisil, rõhutatakse hea koordineerimise tähtsust ning kodanikukaitse ja sõjaliste
vahendite ning sõjalise võimekuse osutatud abi teisesust ning loodusõnnetuste põhjustatud
ohtude vähendamise elulist tähtsust; ning viimasena – kutsutakse liitu üles tugevdama
sidet hädaabi, taastamise ja arengukoostöö vahel.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. − (LT) Hääletasin selle raporti poolt. Euroopa Liit
on maailma suurim humanitaarabidoonor, andes üle 40% kogu ametlikust rahvusvahelisest
humanitaarabist. Maailmas on eriti just kliimamuutuste mõjust tulenevate loodusõnnetuste
esinemissagedus ja raskusaste märkimisväärselt tõusnud. Viimastel aastatel on
humanitaarolukord põhjalikult muutunud, mistõttu on vaja parandada ELi katastroofidele
reageerimise suutlikkust. Ma usun, et Euroopa Liit peab tegema suuremaid pingutusi
katastroofiohu vähendamiseks ja abi andmiseks – lisaks õigeaegsele abi andmisele −, et
suurendada kohalike kogukondade enda suutlikkust õnnetusteks valmis olla. On
murettekitav, et rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on muutumas aina
tavalisemaks ning kohapealne olukord on halvenemas. Nõustun, et Euroopa Liit peab
võtma meetmeid, et parandada humanitaarabi koordineerimist ning lõpetada igasugune
abi kuritarvitamine.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. − (FR) 2010. aastal oli palju humanitaarkriise:
Haiti, Pakistan ja ma võiksin jätkata. Tragöödiad, mida mõned sageli kõige ebasoodsamas
olukorras olevad elanikkonnad kogu maailmas üle elavad, nõuavad rahvusvahelistelt
organisatsioonidelt ning ka Euroopa Liidult, mis on arenguabi ja kriisiohje valdkondades
oluline osaleja, kiirete ja tõhusate meetmete võtmist.

Seetõttu võtsime täna, teisipäeval, 18. jaanuaril vastu Striffleri raporti, et kutsuda üles
humanitaarabi suuremale rahastamisele. Ühtlasi peaksime looma Euroopa
kiirreageerimisjõu kõigi nende kriiside puhuks. Euroopa Komisjon on selle idee suhtes
vastuvõtlik ja peaks esitama ettepaneku olemasoleva kodanikukaitsesüsteemi
optimeerimiseks.

Muidugi peame kasutama liikmesriikides juba olemasolevaid ressursse, kuid samal ajal
vajame palju tõhusamat ja praktilisemat omavahelist koordineerimist. Aeglane reageerimine,
abi dubleerimine ning järjekindluse puudumine kohapeal on mõned probleemidest, mida
kõrvaldama peame. Arenguruumi on palju ja täiskogu vastuvõetud resolutsiooniga tahetakse
probleemidele pakkuda esialgseid lahendusi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin parlamendi raporti poolt, milles
käsitletakse humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse rakendamist: tegevuskava
vahekokkuvõtte ja edasine tegevus. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus kohustab
liitu tegema tihedat koostööd, mille aluseks on jagatud nägemust humanitaarabist.
Konsensusega soovitakse parandada Euroopa Liidu tõhusust, kaitsta humaansuse,
neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhilisi humanitaarpõhimõtteid ning toetada
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rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist. Vahekokkuvõtte tegemisel täheldati, et võetud
või võetavate meetmete kohta puudub konkreetne teave ning peale humanitaartööga
tegelevate esindajate on vaid üksikud inimesed konsensusest teadlikud. Seetõttu on vaja
suuri pingutusi, et suurendada konsensuse tuntust ning seda liikmesriikidele, teistele
institutsioonidele ja militaarorganitele paremini tutvustada. Viimastel aastatel on
humanitaarolukord põhjalikult muutunud ja seda tähtsam on humanitaarabi valdkonna
Euroopa konsensuse rangem ja jõulisem kohaldamine.

Tahaksin rõhutada vajadust teha suuremaid pingutusi katastroofiohu vähendamiseks ja
abi andmiseks – lisaks õigeaegsele abi andmisele −, et suurendada kogukondade suutlikkust
õnnetusteks valmis olla. Lisaks tuleb rohkem pingutada, et lisada humanitaarkatastroofidele
reageerimise valdkonda kaitse soolise ja seksuaalvägivalla eest, mida aina enam kasutatakse
sõjarelvana.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Liit on maailma suurim
doonor, andes 40% globaalsest abist. 2009. aastal sai üle 100 miljoni inimese enam kui
70 riigis Euroopa Liidust abi peaaegu miljardi euro väärtuses. Kahjuks toetame sageli
annetuste tegemist riikidesse, mis hiljem võtavad Hiinast vastu välismaiseid
otseinvesteeringuid. Võib-olla peaksime annetusi ja investeeringuid vähemalt
koordineerimagi, selle asemel et halada selle üle, et Hiinast on maailmas saanud suuruselt
teine majandusjõud. Viimastel aastatel on humanitaarolukord põhjalikult muutunud ja
seda asjakohasem on Euroopa humanitaarkonsensuse rangem ja tarmukam kohaldamine.

Muutunud olukorras tuleks esimese tegurina mainida peamiselt kliimamuutuse põhjustatud
loodusõnnetuste esinemissagedust ja raskusastet. See viitab lisaks õigeaegsele abiandmisele
vajadusele toetada kogukondade enda suutlikkust õnnetusteks valmis olla. Sellelaadseid
poliitilisi ettevõtmisi on olnud – ELi strateegia ja Hyogo tegevuskava kujul −, kuid nende
rakendamine on ikka veel seotud probleemidega.

David Campbell Bannerman (EFD),    kirjalikult  .  − UKIP usub, et parim vastus
humanitaarkatastroofile on see, kui sõltumatud rahvusriigid koordineerivad oma
abipingutusi vabatahtlikult, selle asemel et need ebademokraatlikus ELis tsentraalselt
kehtestada. Märgime ära ELi aeglaste ja väikeste pingutuste kokkuvarisemise Haitil ning
tunneme seetõttu, et ELi ei saa edaspidi humanitaarkriiside korral usaldada,

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest Euroopa
Liit on maailma suurim humanitaarabi doonor, andes üle 40% kogu ametlikust
rahvusvahelisest humanitaarabist. 2009. aastal andis liit humanitaarabi ligikaudu
115 miljonile inimesele rohkem kui 70 riigis kokku 950 miljoni euro väärtuses. Euroopa
Liit on oma humanitaarpoliitika kaudu näidanud pühendumust kolmandates riikides väga
haavatavas olukorras olevate inimeste toetamisele. Nõustun humanitaarkonsensuse
vahekokkuvõttega, sest ma usun, et jõupingutused selle nähtavuse parandamiseks
liikmesriikides, teistes institutsioonides ja sõjaväeorganites on elutähtsad. Ma palun tungivalt
komisjonil kahekordistada oma pingutusi, et vähendada katastroofiohtu, ja pöörata
tähelepanu aina sagedasematele rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistele ning kõige
haavatavamatele inimrühmadele, nagu naised, lapsed ja sunniviisiliselt ümberasustatud.
Ka on tähtis julgustada dialoogi samas töökeskkonnas tegutsevate poliitiliste, sõjaväe- ja
humanitaarorganite vahel ning luua Euroopa kiirreageerimisevõime − Euroopa
kodanikukaitsejõud.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjalikult. – (EL) Hääletasin humanitaarabi raporti
vastu kahel põhjusel. Kõigepealt selle tõttu, et selles seotakse kodanikukaitse ja
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humanitaarabi Euroopa välisteenistuse ning selle välispoliitikaga, kuigi sekkumise
kriteeriumid peavad ilmselgelt olema üksnes ja ainult humanitaarsed. Ja ka seetõttu, et ma
ei usu, et kodanikukaitse ja sõjalise suutlikkuse sidumine humanitaarkriiside lahendamisel
on käik õiges suunas. Selge on see, et teatavates olukordades on vaja konkreetseid teadmisi
ning kasutada erivarustust, mida sõjavägi on alati omanud ja kasutanud.
Humanitaarmissioonide puhtalt tsiviilolemuse säilitamiseks ja kaitsmiseks võiks
kodanikukaitset rahastada selliselt, et sellel oleks selline erivarustus olemas ja loomulikult
tuleks kodanikukaitsetöötajad välja õpetada ning mitte jätkata sõjaliste kulutustega. See
on ainus viis anda humanitaarkriisis reaalset ja tõhusat abi ilma ohtudeta, mis tekivad
sõjaväelisest kohalolekust.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse
vahekokkuvõtet tehes ei saa ma jätta juhtimata tähelepanu asjaolule, et kahetsusväärselt
ei ole üldsuse teadlikkus sellest olnud soovitud tasemel ning liikmesriikide roll selle
rakendamisel on olnud väike. Puuduste otsimise asemel peaksime edendama ja näitama
teed, mida mööda peaksime humanitaarabi valdkonnas sammuma. Humanitaarolukord
on viimastel aastatel tublisti muutunud – loodusõnnetused, aina enam ümberasustatuid,
erinevate sisekonfliktide mitmekordistumine, toidukriisid jne. Rohkem kui kunagi varem
on pakiliselt vaja tasakaalustatud ja tõhusat globaalset reageerimist, mis lähtub
konkreetsetest vajadustest, on orienteeritud tulemustele ja milles juhindutakse põhimõttest,
et elatisvahendite päästmine tähendab elude päästmist, arvestades asjaomaste piirkondade
vajadust ise areneda ja ise hakkama saada. Selle saavutamiseks on ülitähtis, et konsensuses
edendatakse humanitaarväärtusi ning et eri osalejad optimeeriksid oma ressursid.

Väidan taas kord, et pärast Barnier’ 2006. aasta mai raportit on vaja kiiresti luua Euroopa
kodanikukaitsejõud. Kiidan oma kolleegi Michèle Strifflerit esitatud ettepanekute positiivse
sisu eest ja kinnitan uuesti oma seisukohta, et konsensus on tähtis dokument, mis on
praeguses olukorras igati asjakohane.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Humanitaarkonsensus on põhidokument, mille
väärtus on eriti selge praeguses põhjalikult muutunud humanitaarolukorras. Oleme olnud
tunnistajaks peamiselt kliimamuutuste mõjust tulenevate loodusõnnetuste esinemissageduse
ja raskusastme märkimisväärsele tõusule, keeruliste kriiside, eelkõige sisekonfliktide
esinemise sagenemisele ja konfliktide olemuse muutumisele, sest paljudel juhtudel kaasneb
nendega tohutul hulgal inimeste ümberasustamine.

Rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on aina tavalisemad. Selliste rikkumiste eriti
šokeeriv külg on seksuaalse vägivalla kasvav kasutamine sõjarelvana. Toetan raportööri
seisukohta ja arvan, et on vaja tugevaid meetmeid, et suurendada kaitset seksuaalse vägivalla
eest humanitaarolukordades. Nõustun raporti autori seisukohaga, mille kohaselt kinnitasid
humanitaarkatastroofid Haitis ja Pakistanis veel kord vajadust tugevdada ELi suutlikkust
reageerida katastroofidele tõhusalt, kooskõlastatult ja nähtavalt.

Toetan ka Euroopa kiirreageerimisvõime (Euroopa kodanikukaitsejõud) loomist.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) 18. detsembril 2007. aastal parlamendi, nõukogu
ja komisjoni saavutatud humanitaarabi valdkonna kokkulepe kujutas endast olulist sammu
edasi Euroopa humanitaarabi määratlemise, ulatuse ja spektri puhul. Raportiga, mille
järeldusi ma otsustavalt toetan, oleme jõudnud 2008. aasta mai tegevuskavas ette nähtud
konsensuse vahekokkuvõtteni. Tahaksin siinkohal tänada Michèle Strifflerit suurepärase
töö eest! Raportis väljendatud ideede puhul tahaksin esile tõsta järgmist rõhuasetust:
„abisaajate tõhus ja pidev...osalemine abi haldamises”. Toetan seda põhimõtet, mis peaks
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viima selleni, et EL suunaks oma meetmed aina enam kodanikuühiskonnale ja kohalikele
ametivõimudele. Sellega väheneks keskendumine ELi ja liikmesriikide suhetele, mis peaksid
olema olulised, kuid see ei peaks olema ainuke suhe, nagu siiani on sageli juhtunud. Tahaksin
esile tõsta vajadust esitada ettepanekuid, mille eesmärk on luua Euroopa kodanikukaitsejõud,
mis põhineb ühenduse praeguse kodanikukaitse mehhanismi optimeerimisel ja
olemasolevate riigisiseste vahendite ühendamisel, mis tähendab, et sünergiaga kaasnevad
vaid tühised kulud tänu liikmesriikides juba saavutatud suutlikkusele.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    kirjalikult. – (IT) Minevikuga võrreldes on humanitaarabil
suurem ja olulisem roll. Erinevad arenguastmed ning kasvav ebavõrdsus võimaluste puhul
ja ressursside jagamisel geograafilises, sotsiaalses ning sugupõlvede mõttes, suurenev
kliimamuutus (milles on osaliselt süüdi inimesed) ning sellega seotud loodusõnnetuste
esinemissageduse kasv, keskkonna suurem saastatus, suurtesse linnapiirkondadesse
koonduv kasvav ning tasakaalustamata inimtegevuse surve ja elanikkonna ebaühtlane
kasv planeedi mõnedes piirkondades on kaasa toonud humanitaarkatastroofide arvu kasvu,
kus põhiliste elutingimuste ja inimväärikuse taastamisel mängib abi väga olulist rolli. Seega,
kui katastroofist tabatud inimeste abistamiseks on vaja humanitaarabi, siis ei tohi ELi
välispoliitikast – mis tuleb ikka alles määratleda – tulenev sekkumine jaguneda vastavalt
liikmesriikidele huvi pakkuvatele või nende mõju all olevatele piirkondadele, vaid sellel
peab olema Euroopa mõõde.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjalikult. − Toetan raportit humanitaarabi valdkonna
Euroopa konsensuse rakendamise kohta. ELi humanitaarabipoliitika annab kindlalt
tunnistust liidu pühendumisest kolmandate riikide elanikele, kes on ülikeerulises olukorras
ja vajavad abi. Euroopa Liit on maailma suurim humanitaarabi andja. ELi antav abi
moodustab üle 40% ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist. 2009. aastal edastasime
humanitaarabi 950 miljoni euro ulatuses ligikaudu 115 miljonile inimesele enam kui
70 riigis. 18. detsembril 2007. aastal allkirjastatud humanitaarabi valdkonna Euroopa
konsensuses rõhutatakse ELi valmisolekut teha selles valdkonnas tihedat koostööd, et olla
võimalikult tõhus, kaitsta humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhilisi
humanitaarpõhimõtteid ning võidelda innukalt rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise
eest. Ees ootab mitmeid katsumusi. Äsjased humanitaarkatastroofid Haitil ja Pakistanis
kinnitasid veel kord vajadust tugevdada ELi suutlikkust reageerida katastroofidele tõhusalt,
kooskõlastatult ning nähtavalt. Arengu- ja humanitaarabipoliitika peab igakülgselt hõlmama
ka loodusõnnetuste riski vähendamist. Vaja on ka täpsustada kodanikukaitse ja sõjaliste
vahendite ning sõjalise võimekuse kasutamist kooskõlas konsensuse ja ÜRO direktiividega.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Äsjased humanitaarkatastroofid Haitil ja Pakistanis
kinnitasid veel kord vajadust tugevdada ELi suutlikkust reageerida katastroofidele tõhusalt,
kooskõlastatult ja nähtavalt.

Seepärast hääletasin raporti poolt, milles toetatakse Euroopa kiirreageerimisvõime (Euroopa
kodanikukaitsejõud) loomist – mis on volinik Barnier’ idee, mille ta pakkus väljapärast
tsunamit Aasias ja mille elluviimist on Euroopa Parlament korduvalt nõudnud.

Selline üksus peaks võimaldama optimeerida olemasolevate vahendite kasutamist ning
muutma selle tõhusamaks ja nähtavamaks, et saavutada tõhusa kooskõlastamise abil
kõikide vajalike vahendite viivitamatu kasutuselevõtmine.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest ma usun, et Euroopa
konsensuse tegevuskava on vaja läbi vaadata. Viimastel aastatel on humanitaarolukord
märkimisväärselt muutunud, muu hulgas on märkimisväärselt kasvanud kliimamuutuse
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mõjust põhjustatud loodusõnnetuste esinemissagedus ja raskusaste. Arengu- ja
humanitaarabipoliitika peab igakülgselt hõlmama ka loodusõnnetuste riski vähendamist,
mistõttu on humanitaarkonsensuse range ja jõuline kohaldamine veelgi olulisem.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. − (PT) On selge, et katastroofi- ja humanitaarhädaolukorrad
on praegu kogu maailmas mitmekordistumas. Euroopa Liit on nende nuhtluste vastu
võitlemisel võtnud olulise rolli ja loodetavasti teeb seda ka edaspidi ning isegi tõhustab
seda niivõrd, kui see on võimalik. Näljasele ei piisa aga kala andmisest: talle tuleb anda õng.

Minu arvates on peaaegu sama tähtis, kui hädaolukordadele nende esinemisel vastu
astumine, anda vähemjõukamatele riikidele inim- ja materiaalseid ressursse, mis aitavad
hakkama saada tulevastes kriisides. Humanitaarvaldkonna Euroopa konsensus väärib minu
toetust ja ma loodan, et Euroopa institutsioonide kompromissi tulemusel kasutatakse liidu
ressursse aina paremini, seades alati esikohale need, kellel on kõige vähem ja kes kannatavad
kõige rohkem, ning jäädes poliitilistes või ideoloogilistes küsimustes täiesti neutraalseks.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Viimastel aastatel on maailm olnud
tunnistajaks katastroofide esinemissageduse märkimisväärsele kasvule nii kahjustatud
geograafiliste alade kui ka ohvrite arvu puhul. Kuigi tegemist on väga tähtsa küsimusega,
ei kuulu see sellesse arutelusse, milles käsitletakse kliimamuutuste mõju katastroofidele.
18. detsembril 2007. aastal Euroopa Liidu Nõukogu, parlamendi ja komisjoni allakirjutatud
humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus oli märkimisväärne edasiminek
humanitaarabis, eeskätt seetõttu, et koostati viieaastane tegevuskava, milles nähti ette
vahekokkuvõtte tegemine. See on selle raporti eesmärk. Kogu maailm teab ja tunnustab
ELi juhtivat rolli humanitaarabis. Parlament on seda küsimust mitmel istungjärgul arutanud,
eriti meie sõnavõttude kaudu. Äsjased sündmused Brasiilias, Haitil, Pakistanis, Madeiral ja
muudes kohtades panevad meid tõesti mõtlema kodanikukaitse ja humanitaarabi toetamise
tõhususele. Nagu raportist nähtus, on piiratud teabest hoolimata Euroopa tasandil toimunud
hea areng, mille tõenduseks on nõukogu humanitaar- ja toiduabi töörühma loomine. Teha
on aga ikka veel palju.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. − (PT) ELi nn humanitaarabi mängib mitte just
tähtsusetut rolli selles, mida aina enam määratletakse liidu välispoliitikana. Selles kasutatakse
sageli ära vajadust tõelise abi ja koostöö järele, millele on oluline reageerida, eriti
hädaolukorrad, samal ajal kui praktikas tahetakse saavutada väga erinevaid eesmärke.
Võetavate meetmete ning kasutatavate meetmetega, mille seas on sõjaline sekkumine ja
okupeerimine, tahetakse taastekitada ning süvendada poliitilise ja majandusliku
domineerimise vorme ja haarata kontrolli arengumaade turgude ja loodusressursside üle.
Kapitalismi süveneva kriisi foonil on nende kavatsuste seas alati vankumatult soov hoida
tagasi rahva võitlust suurema õigluse ja sotsiaalse progressi eest, mis kogu maailmas
väljendub mitmekesistes vormides.

Varjudes väidetavate nn humanitaarhuvide taha, kasutavad paljud valitsusvälised
organisatsioonid, logistikafirmad ja teised sellise poliitika eeliseid ning on selles poliitikas
kaassüüdlased, edendades omaenda ja oma toetajate huve. Need võivad olla era- või avalikud
huvid ja neil võivad muu hulgas olla poliitilised, rahalised või usulised motiivid.
Põhimõtteliselt oleme nõus väljendama konkreetselt solidaarsust mis tahes katastroofi või
konflikti ohvritele. Selles peab aga lähtuma nende inimeste huvidest, rahvusvahelise õiguse
austamisest ja nende riikide suveräänsusest.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjalikult. − (FR) Arvan, et peame täiustama Euroopa Liidu
käsutuses olevaid vahendeid, et reageerida sellistele katastroofidele, mida Haiti on pidanud
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üle elama, kus aastatagusele maavärinale järgnes hiljuti kooleraepideemia. Minu fraktsioon
ja mina usume, et peame edendama humanitaarabi suuremat rahastamist, et oleks võimalik
rohkem sekkuda, eriti selleks, et aidata kõige haavatavamaid inimesi. Seejuures peame
tagama, et teeme selgelt vahet sõjaväe- ja humanitaarorganite volitustel, kuna sõjalisi
ressursse peaks kasutama viimsel võimalusel ja võimalikult vähe.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − ELi blokk on maailma suurim humanitaarabi
andja. Äsjastes katastroofides on siiski esile kerkinud teatavad puudused ELi suutlikkuses
tegutseda kiiresti, tõhusalt ja koordineeritult.

Striffleri raportis juhitakse mõnele sellisele probleemile tähelepanu ja loodetavasti järgnevad
tänasele hääletusele positiivsed meetmed.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Nõustusin raportiga, sest tegemist ei ole pelgalt
formaalsusega, vaid võimalusega mõelda praeguse humanitaarabi üle. Viimastel aastatel
on humanitaarolukord põhjalikult muutunud. Muutunud olukorra puhul tuleks esimese
tegurina mainida eelkõige kliimamuutuse põhjustatud loodusõnnetuste esinemissageduse
ja raskusaste kasvu. See viitab vajadusele teha suuremaid pingutusi katastroofiohu
vähendamiseks ja abi andmiseks – lisaks õigeaegsele abi andmisele −, et suurendada
kogukondade enda suutlikkust õnnetusteks valmis olla. Lisateguriteks on keeruliste kriiside,
eriti sisekonfliktide esinemissageduse kasv, millega paljudel juhtudel kaasneb väga suure
arvu inimeste ümberasustamine (pagulased ja riigisiseselt ümberasustatud isikud) ning
suurem vägivald tsiviilisikute vastu. Rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on
muutumas aina tavalisemaks ning kohapealne olukord on halvenemas. Selliste rikkumiste
eriti šokeeriv külg on seksuaalse vägivalla kasvav kasutamine sõjarelvana. Oluliselt rohkem
tuleb pingutada, et lisada humanitaarmissioonidesse kaitse seksuaalvägivalla eest. Seetõttu
tuleb erilist tähelepanu pöörata kõige haavatavamatele inimrühmadele, sealhulgas naistele,
lastele ja sunniviisiliselt ümberasustatutele (kas riigisiseselt või pagulastena). Äsjased
humanitaarkatastroofid Haitil ja Pakistanis kinnitasid veel kord vajadust tugevdada ELi
suutlikkust reageerida katastroofidele tõhusalt, kooskõlastatult ja nähtavalt.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. − (PL) Aasta pärast Haiti maavärinat näeme, et
meie võetavad meetmed ega abistamisviis ei ole täiuslikud. Seepärast ei tohi käest lasta
Euroopa konsensust, mis saavutati selleks, et aidata kaasa humanitaarabi andmisele. ELil,
mis on üks maailma rikkamaid ja arenenumaid piirkondi, lasub moraalne kohustus aidata
nõrgemaid ja abivajajaid. Peame säilitama solidaarsuse selliste loodusõnnetuste ja
katastroofide ohvritega, kes ei olnud nendega juhtunuks valmis.

Peaksime seega võtma meetmeid, et tõhustada liikmesriikidevahelist koostööd selles
valdkonnas ja aidata kaasa parimate tavade jagamisele. Peaksime tegema kõik, et abisüsteem
oleks mõjus ja tõhus ning et mitte ühtegi senti ei raisataks asjatult. Seega on vaja teha
koostööd teiste abiandvate rahvusvaheliste, valitsusväliste organisatsioonidega, et muuta
abi tõhusamaks.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Striffleri raporti poolt, sest endiselt
on väga vajalik selle teema tähtsust ja seega ka tundlikkust rõhutada.

Parlamendi eesmärk hääletusel oli rõhutada vajadust selle järele, et Euroopa Liidu eesmärgiks
saaks inimõiguste neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse toetamine. Mis puutub
solidaarsusesse, siis ei ole me kunagi täielikult ettevalmistunud ega suurepäraste kavadega
varustatud. Peame aina tungivamalt nõudma, et kõik Euroopa Liidu osalejad, sealhulgas
komisjon ja üksikud liikmesriigid, julgustaksid inimõiguste üldise austamise edendamist.

75Euroopa Parlamendi aruteludET18-01-2011



Omalt poolt toetan jätkuvalt seda modus vivendi’t, sealhulgas eelarvekomisjonis, mille liige
ma olen, ja toetan mis tahes meetmeid, mis on kavandatud, et anda rohkem rahalist toetust
tegevustele, mis on spetsiaalselt suunatud nende tähtsate õiguste kaitseks, nii et Euroopa
Liit jätkaks oma abi- ja toetuspingutusi nende elanikkonna osade seas, mis seda enam
vajavad.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Viimasel ajal oleme näinud nii inimese
põhjustatud kui ka muude loodusõnnetuste esinemissageduse ja raskuastme järsku tõusu
ning rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste ja halva juhtimise negatiivsete mõjude
suurenemist. Nagu hästi teada, on Euroopa Liit maailmas humanitaarabi andjana esikohal,
edastades ligikaudu 40% ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist. Seda kinnitab
115 miljonit abisaajat ligi 70 riigist, kellele on kokku annetatud peaaegu miljard eurot.
Hääletasin konsensuse poolt, sest minu arvates näitab EL oma humanitaarpoliitikas
tegudega, et on pühendunud inimestele, kes tõepoolest abi vajavad. Sel puhul on meil vaja
piisavaid inim- ja materiaalseid ressursse ning peame toetama protsessis osalevate
institutsioonide ja organisatsioonide koordineerimist.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  − Toetan otsustavalt raportit, milles esitatakse
ettepanekud selle kohta, kuidas humanitaarabi valdkonna konsensust tõhustada. Selles
tõstetakse esile mitu valdkonda, mis vajavad suuremat tähelepanu, sealhulgas
humanitaarpõhimõtete ja rahvusvahelise humanitaarõiguse edendamine; ELi humanitaarabi
andmise koordineerimise ja kooskõlastatuse kvaliteedi küsimused; kodanikukaitse ja
sõjaliste vahendite ning sõjalise võimekuse kasutamise täpsustamine kooskõlas konsensuse
ja ÜRO suunistega; katastroofiohu vähendamine ning hädaabi, taastamistegevuse ja
arengukoostöö vahelise side tugevdamine.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Esitatud raport on väga õigeaegne vastus
viimastel aastatel kogetud arvukatele loodusõnnetustele. On hädavajalik, et EL õpiks
varasemates katastroofides, nt Austraalias, Haitil ja Venemaal saadud tõhusa abi andmise
kogemusest, et määrata täpsed tõhusa humanitaarabi andmise menetlused ja ressursid.
Euroopa kontinent on siiani nii ulatuslikke katastroofe vältinud, kuid see ei tähenda, et me
ei peaks ette valmistama tõhusaid struktuure ja ressursse. Varasemate aastate kogemused
näitavad, et ilma sõjaväeüksuste tehnilise ja korraldusliku toetuseta ei ole võimalik tagada
transporti kahjustatud aladele. Valitsusvälistel humanitaarorganisatsioonidel sellist
suutlikkust ei ole.

On ilmselge, et kahjustatud alade elanikud lõigatakse sageli ära riigi transpordiühendusest
ning tsiviillennundusel on piiratud suutlikkus. Kui sõjaväejõudude kasutamine on kusagil
õigustatud ja aktsepteeritav, siis on see seda kindlasti humanitaar- või looduskatastroofide
korral.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. − (PT) Viimastel aegadel on kindlasti esinenud suurema
raskusastmega loodusõnnetusi. Tõsi on ka, et EL on humanitaarabi valdkonnas üks peamisi
globaalseid osalejaid ning hoolimata kestvast kriisist tuleks seda rolli hoida. Usun siiski, et
lisaks kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste ja katastroofidest mõjustatud inimeste
aitamisele on vaja anda kõige vaesematele riikidele, mis on seetõttu sedalaadi olukorras
kõige haavatavamad, inimressursse ja rahalist toetust, et välisabi ei oleks nii kriitilise
tähtsusega. Seda saab saavutada üksnes arengupoliitika ning selliste riikide toetamisega
keskmises ja pikas perspektiivis.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Humanitaarolukord on aina keerulisem ja raskem:
humanitaarõigust rikutakse sageli; segadus rollidega tähendab, et humanitaartöötajad
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satuvad aina sageli sihtmärgiks ning loodusõnnetuste esinemissagedus ja raskusaste on
tõusmas. 2010. aastal olime tunnistajaks viimaste aastate kolmele rängimale
humanitaarkatastroofile: Haiti maavärin, Saheli põud ja Pakistani üleujutused. Nagu ütles
volinik Kristalina Georgieva, on meie humanitaarabi kvaliteet väga tähtis. Selle abil
päästetakse igal aastal umbes 140 miljonit inimest.

Neid kaalutlusi silmas pidades nõustun raportööriga tema üleskutses suurendada oluliselt
humanitaarabi rahastamist ja tema tähelepanekus, et humanitaarabi valdkonna konsensust
ei teata piisavalt. Peame jätkuvalt suurendama teadlikkust ja edendama
humanitaarpõhimõtteid ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid. Me peame – milleks mul
juba on olnud võimalus – toetama Euroopa kiirreageerimisvõime loomist. Peame enam
keskenduma katastroofiohu ennetamisele.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse
rakendamist käsitlev raport sisaldab mitmeid olulisi ettepanekuid, mis tuleb edaspidi ellu
viia. Üks näide on kodanikukaitse suutlikkuse ja ressursside arendamine, mille keskne idee
on Euroopa kodanikukaitsejõudude loomine. Oluline on ka koordineerimise parandamine
mitte üksnes liikmesriikide vahel, vaid ka rahvusvahelisel tasandil koostöös Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooniga. Mõistlik on ka mõte hankida kriisiolukorras toiduained jms
kohapeal, kuna sellega toetataks kohalikku majandust. Kahjuks ei ole raport mõnes
valdkonnas piisavalt konkreetne ega kaugeleulatuv, mistõttu jäin hääletamisel erapooletuks.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. − (LT) Hääletasin raporti poolt, sest maailma suurima
humanitaarabi doonorina peab Euroopa Liit pöörama suuremat tähelepanu humanitaarabile
piirkondades, kus seda kõige tungivamalt vajatakse, arvestades et loodusõnnetuste ja
sisekonfliktide arv on järsult kasvanud. Liikmesriigid peaksid konsensuse rakendamisele
tõhusamalt kaasa aitama, lisades selle oma riigisisestesse humanitaarstrateegiatesse.
Arvestades vajadust humanitaarabi järele, on vaja eraldada selleks rohkem rahalisi
vahendeid, et võimaldada kiiret ja tõhusat rahalist abi.

Nõustun ettepanekuga, et tuleb teha väga selget vahet sõjaväe- ja humanitaarorganite
volituste vahel, nii et sõjalisi ressursse ja suutlikkust kasutataks vaid väga piiratud arvul
juhtumitel ja viimase abinõuna, eelkõige relvakonfliktidest mõjutatud piirkondades. Lisaks
on humanitaarabi asjakohase ja tõhusa koordineerimise tagamiseks vaja luua Euroopa
kodanikukaitsejõud ja Euroopa kiirreageerimisvõime.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. − (IT) Euroopa Liit on maailma suurim humanitaarabi
andja. ELi antav abi moodustab üle 40% ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist. ELi
humanitaarpoliitikast nähtub selle pühendumus inimestele riikides, mis vajavad abi. Pärast
seda, kui EL allkirjastas humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse, on võetud palju
meetmeid koostöö puhul nimetatud valdkonnas, et optimeerida selle tõhusust ja edendada
humaansuse, neutraalsuse ja erapooletuse põhilisi humanitaarpõhimõtteid kõige enam
abi vajavate abistamisel. Seda kõrvale jättes tundub, et konsensust teatakse ikka veel vähe.
Peame seega suurendama jõupingutusi, et tagada selle nähtavus. Usun, et nii hapras sektoris
nagu humanitaarabi, on tähtis olla teadlik sellest, kuidas asjaolud on aastate jooksul
muutunud, arvestades loodusõnnetuste esinemissageduse ja raskusastme märkimisväärset
suurenemist. Seetõttu peaksime minu arvates suurendama jõupingutusi, et vähendada
katastroofiohtu ja toetada kogukondade enda suutlikkust selles vallas. Et humanitaarabi
järgiks kindlat teed kuni selle täieliku kohalejõudmiseni, peame visalt kaitsma humanitaarala
säilimist. Loodan, et Striffleri raporti poolt hääletades saame edasi liikuda praktilise
tegevuskava vastuvõtmiseks.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. − (PT) Euroopa Liit on komisjoni ja
liikmesriikide kaudu maailma suurim humanitaar- ja arenguabi andja. ELi antav abi
moodustab üle 40% ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist. Humanitaarabi valdkonna
Euroopa konsensuse rakendamise vahekokkuvõte range läbivaatamisest saab üksnes
järeldada, et on vaja tõsta teadlikkust sellest mehhanismist ning parandada kõigi asjaomaste
üksuste omavahelist koordineerimist ja tõhusust. Üksnes majandusabi võib olla tulemusteta,
kui sellega ei kaasne tihe ja tõhus koordineerimine kõigis etappides ning ELi abi mis tahes
liikide puhul. Me elame kriitilisel ajal: viimastel aastatel on humanitaarolukord põhjalikult
muutunud ning seda tähtsam on Euroopa humanitaarkonsensuse rangem ja jõulisem
kohaldamine. Hääletan raporti poolt ning sooviksin kutsuda üles süstemaatilise dialoogi
poliitikale, suuremale kohapealsele koostööle, paremale juhtimisele ja pühendumisele
katastroofide ennetamisele. Toetan Euroopa kodanikukaitsejõudude loomist kooskõlas
2006. aasta mais avaldatud Barnier’ raportiga.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. − (IT) Euroopa Liit on maailma suurim humanitaarabi
andja, andes rohkem kui 40% kogu ametlikust rahvusvahelisest humanitaarabist.

18. detsembril 2007. aastal nõukogu, parlamendi ja Euroopa Komisjoni allkirjastatud
humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuses kohustatakse viieaastase tegevuskava
alusel ELi ja liikmesriike tegema selles valdkonnas tihedat koostööd. Meetmes 33
sätestatakse, et tegevuskava vahekokkuvõttes tuleb käsitleda teadlikkuse puudumist
humanitaarsektoris, suuri kliimamuutusi, keeruliste kriiside esinemissageduse kasvu ja
kasvavat vägivalda.

Me toetame seega Michel Barnier’ ideed luua Euroopa kiirreageerimisvõime (Euroopa
kodanikukaitsejõud), et optimeerida olemasolevad vahendid, mille eesmärk on tõhusama
kooskõlastamise abil saavutada kõikide vajalike vahendite viivitamatu kasutuselevõtmine.

Arvestades teatatud arvusid ning Lissaboni lepingus kasutusele võetud nõuetekohast ELi
humanitaarabi poliitikat, nõustun täielikult sellega, et vahekokkuvõttes tuleb keskenduda
humanitaarpõhimõtete edendamise tegevuskava tõhustamisele, humanitaarabi osutamisele,
kodanikukaitse ja sõjaliste vahendite kasutamise täpsustamisele ja katastroofiohu
vähendamisele ning hädaabi ja arengukoostöö vahelise side tugevdamisele.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. − (PT) Hääletasin raporti poolt, milles antakse ülevaade
humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuse rakendamisest, esitatakse ettepanekud,
mis aitavad suurendada selle nähtavust ja parandada tõhusust selle eesmärkide saavutamisel.
Dokument on veelgi olulisem praeguses humanitaarolukorras, mida iseloomustab
loodusõnnetuste esinemissageduse ja raskusastme märkimisväärne kasv. Ülitähtis teha on
pingutusi sellest tulenevate kohustuste täielikuks täitmiseks ning liikmesriike tuleb rohkem
kaasata selle rakendamisse.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjalikult. − (IT) Tänasel istungjärgul hääletasime
humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensust käsitleva raporti üle.

Euroopa Liit on komisjoni ning liikmesriikide kaudu maailma suurim humanitaar- ja
arenguabi andja. ELi antav abi moodustab üle 40% ametlikust rahvusvahelisest
humanitaarabist. Liidu humanitaarabi on kolmandate riikide abivajavate inimeste, kui nad
on kõige haavatavamas olukorras, toetamisele pühendumuse praktiline väljendus.

Oluline on rõhutada, et abi andmine peab põhinema üksnes kindlaksmääratud vajadustel
ja haavatavuse astmel ning abi kvaliteet ja ulatus määratakse eelkõige kindlaks algsel
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hindamisel, mida tuleb veel parandada, eelkõige haavatavuse kriteeriumite kohaldamise
küsimuses, eriti naiste, laste ja puuetega inimeste rühmade puhul.

Lisaks on abisaajate tõhus ja pidev kaasamine ning võimaluse korral nende osalemine abi
haldamises üks olulisemaid tingimusi humanitaarabimissioonide kvaliteedi tagamiseks,
eelkõige pikaajaliste kriiside korral.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − Pärast Lissaboni lepingu jõustumist
1. detsembril 2009. aastal hakkas liidu humanitaartegevust reguleerima ELi toimimise
lepingu artikkel 214, milles kehtestatakse ELi humanitaarabi eraldiseisva
poliitikavaldkonnana, mis on liikmesriikide ja Euroopa Liidu jagatud pädevus. 1996. aastal
20. juunil jõustunud nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta saab seega
kaasotsustamismenetluse kohaselt toimuva läbivaatamise käigus õigusliku aluse. Lissaboni
lepinguga pandi alus ka Euroopa välisteenistuse (EEAS) asutamisele. Arengukomisjon on
väljendanud muret, et humanitaarabi muutub EEASis poliitiliseks tööriistaks ja toetab
humanitaarabi peadirektoraadi sõltumatust. Komisjon palub ühtlasi täpsustada volinike
Cathrine Ashton ja Kristalina Georgieva rolle.

Kuna vahekokkuvõtte tegemine annab võimaluse tõhustada ELi tegevust mitmetes
valdkondades, juhitakse raportis muu hulgas tähelepanu järgmistele küsimustele:
humanitaarpõhimõtete ja rahvusvahelise humanitaarõiguse edendamine; ELi humanitaarabi
andmise koordineerimise ning kooskõlastatuse kvaliteedi küsimused; kodanikukaitse ja
sõjaliste vahendite ning sõjalise võimekuse kasutamise täpsustamine kooskõlas konsensuse
ja ÜRO suunistega; katastroofiohu vähendamine ning hädaabi, taastamistegevuse ja
arengukoostöö vahelise side tugevdamine.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. − (IT) Euroopa Liit on komisjoni ja liikmesriikide kaudu
maailma suurim humanitaar- ja arenguabi andja, andes üle 40% kogu ametlikust
rahvusvahelisest abist.

Üksnes 2009. aastal edastasime humanitaarabi kokku 950 miljoni euro ulatuses ligikaudu
115 miljonile inimesele enam kui 70 riigis. Liidu humanitaarabipoliitika annab kindlalt
tunnistust liidu tõelisest pühendumisest kolmandate riikide elanikele, kes on kõige
haavatavamas olukorras. Meie eesmärk on kavandada kooskõlastatum kodanikukaitse ja
sõjaline reageering, et meie sekkumine loodusõnnetuste korral oleks aina tõhusam. Selliseid
traagilisi sündmusi juhtub aina sagedamini ning nendes on viimastel aastatel hukkunud
tuhanded inimesed kogu maailmas.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata naistele ja lastele, eeskätt pagulastele ja ümberasustatutele,
kuna rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on nende rühmade puhul muutunud
aina tavalisemaks. Lisaks tõhusama sekkumise tagamisele on vaja teha palju tööd aktiivse
ja passiivse ennetamise valdkonnas. Suurimas ohus olevad kogukonnad peavad olema
kahjude minimeerimisele suunatud jätkusuutliku arengupoliitika edendamise kaudu
paremini valmistunud sellisteks nähtusteks.

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

John Stuart Agnew ja David Campbell Bannerman (EFD),    kirjalikult  .  – 14/1:
hääletasin selle poolt, sest pean seda ELi õigusaktide nõrgendamiseks, mille tulemusel on
lihtsam Ühendkuningriiki sisse vedada geneetiliselt mittemuundatud sojaube. See on meie
linnukasvatussektori jaoks kriitilise tähtsusega küsimus.
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14/2: hääletasin selle poolt, sest see vähendab ELi õigusaktide mõju Ühendkuningriiki
saadetavatele geneetiliselt mittemuundatud sojaubade veostele.

14/3: jäin erapooletuks, sest kuigi see võib olla soovitav pürgimus (ELi kontrolli alt vaba
Ühendkuningriigi valitsus), ei ole see minu arvates veel kriitilise tähtsusega küsimus ja ma
ei soovi laiendada ELi volitusi.

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. − (PT) EL peaks pöörduma uuenduslike algatuste
poole, milles esiteks kasutatakse ära toidu ülejäägid ning teiseks võimaldatakse toita puudust
kannatavaid inimesi: ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisel tuleks see sätestada.
Äsjastes hinnatõusudes on spekulatsioonide osakaal olnud peaaegu 50%, mistõttu tuleks
kasutada G20s kooskõlastatud strateegiat, et julgustada hinnastabiliseerimismehhanismide
loomist rahvusvahelistel foorumitel. EL peab juhtima rahvusvahelist liikumist, mille eesmärk
on saavutada Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis kokkulepe, millega antakse püsivalt ja
tõhusalt toiduabi puudust kannatavatele riikidele.

Tahaksin ühtlasi rõhutada, kui oluline on toetada põllumajandussektori usaldusväärsust,
eriti edendades seda haritud ja ettevõtlike noorte seas kui tegevusvaldkonda, mida võib
seostada uuendus- ja teadustegevusega.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult  .  − (LT) Hääletasin selle resolutsiooni poolt,
milles tunnistatakse, et toiduga kindlustatus on inimõigus. See saavutatakse siis, kui kõigil
inimestel on igal ajal füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik juurdepääs piisavale turvalisele
ning toitvale toidule, mis vastab nende toitumisvajadustele ja toidueelistustele, selleks et
elada aktiivset elu ja olla hea tervise juures. Tähtis on juhtida tähelepanu sellele, et
põhitoiduainete ülemaailmsed varud on palju piiratumad kui varem, kuna 2007. aasta
toidukriisi ajal langes varude maht rekordiliselt madalale, millest jätkub ülemaailmselt
12 nädalaks. Samas on maailma toiduainete tootmine järjest tundlikum kliimamuutusega
seotud äärmiste ilmastikunähtuste suhtes, mis võib põhjustada äkilist ja ettearvamatut
toidupuudust. Seetõttu peaks EL aitama kaasa ülemaailmse toiduainevarude süsteemi
loomisele.

Usun, et väga tähtis on mitte üksnes edendada põllumajandussektori konkurentsivõimet,
vaid ka traditsioonilist põllumajandust, väikepõllundust, mahepõllumajandust ja kohalikku
jaotust. Lisaks usun, et maapiirkondade vananeva elanikkonna taustal on väga tähtis tagada
noortele põllumajandusettevõtjatele juurdepääs maale ja krediidile.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Toiduainete ja põhitoiduainete hindade
hiljutised kõikumised on tekitanud suuri kahtlusi toiduainete tarneahela toimimise suhtes
Euroopas ja ülemaailmselt. Toiduainete hinnatõus on kõige rängemalt tabanud elanikkonna
kõige haavatavamaid osasid. Raportis julgustatakse tervisliku kvaliteetse toidu tarnimist
tarbijatele mõistliku hinna eest ning põllumajandusettevõtjate sissetulekute kaitsmist, mis
on kaks Euroopa Liidu põhieesmärki. Seetõttu hääletasin raporti poolt. Euroopa saab
konkurentsivõimelisemaks muutumise teel aidata kaasa toiduga kindlustatusele kogu
maailmas.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. − (FR) Põllumajandusel on Euroopa projektis keskne
koht, sest see oli esimene poliitika, mida ellu viidi, ja kuni viimase ajani oli see suurim
kuluartikkel. Viimastel aastakümnetel on see valdkond mõnevõrra vähenenud muude
tähtsate valdkondade kasuks, kuid me ei tohi unustada asjaolu, et Euroopa põllumajanduslik
sõltumatus on oluline strateegiline proovikivi. Nagu Euroopa Rahvapartei (kristlike
demokraatide) fraktsiooni esimees Joseph Daul uue aasta alguses rõhutas, saab toiduga
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kindlustatusest 2011. aastal peamine küsimus. Tõepoolest, toidupuudus maailmas ja sellest
tulenevad kriisid peavad meid panema mõtlema olukorra tõsidusele: järsk hinnatõus ja
põhivarude nappus. Euroopa peab uuele katsumusele vastama. Probleemi keerulisusele ja
ulatusele lisanduvad keskkonnaküsimused. Seetõttu hääletasin resolutsiooni poolt, milles
soovitakse tagada teema strateegilise tähtsuse tunnistamine. Selles osutatakse rollile, mida
liit võib mängida ülemaailmsete varude haldamisel ja ÜPP sobivusele katsumuste suhtes
ning juhitakse tähelepanu spekuleerimise kahjulikule mõjule toormehindadele.

Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult. – (GA) Praegu kannatab kogu maailmas 900 miljonit
inimest nälga, mis kaasneb armetu vaesusega, ning kuni kaks miljardit inimest ei saa olla
oma toiduvarus kindlad, sest nad elavad vaesuse ohus.

Põllumajandussektorit on vaja tõhustada, kuna maailma kasvava elanikkonna vajaduste
rahuldamiseks on vajalik vähemalt 70% kasv. Seetõttu toetan seda tähtsat raportit
põllumajanduse ja toiduvarude kohta. On vaja välja töötada tugev rahastatud ühine
põllumajanduspoliitika, et tarnida kvaliteetseid toiduaineid mõistliku hinnaga, sest seisame
silmitsi nõudlusega toiduainete järele nii ELis kui ka kogu maailmas.

Tõhustada on vaja koolidele puuviljade ja piima jagamise kavasid ning puudust kannatavate
inimeste abistamise kava. ELi inimestel peab olema majandusraskustele vaatamata
juurdepääs piisavale täisväärtuslikule toidule.

Muret tekitab, et ülemaailmsed toiduvarud ei ole enam sama rikkalikud kui varem, ning
arvestades kliimamuutuste ja loodusõnnetuste tekitatud ohtusid toetan raportis öeldut
ülemaailmse toiduvarude arendamise süsteemi kohta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. − (LT) Hääletasin selle dokumendi poolt.
Põllumajandussektor peab vastama kasvava elanikkonna ohutu ja piisava toidu vajadusele
hoolimata piiratud loodusressursside, kõrgete energiahindade ja kliimamuutuste seatud
takistustest. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni prognooside kohaselt peab
toiduainete tootmine kasvama vähemalt 70%, et täita 2050. aastaks prognooside kohaselt
üheksa miljardi piiri ületava elanikkonna suurenevad nõudmised. Ligikaudu 900 miljonit
inimest üle kogu maailma kannatab äärmise vaesuse tõttu kroonilist nälga, kusjuures
kaks miljardit inimest, kes on erineval vaesusastmel, ei ole tõeliselt ja pikaajaliselt toiduga
kindlustatud. Seetõttu jääb juurdepääs toidule põhimureks, millega tuleb tegeleda. Nõustun,
et pärast 2013. aastat kehtiv ÜPP ei pea edendama mitte üksnes konkurentsivõimelisust,
vaid ka traditsioonilist põllumajandust, väikepõllundust, mahepõllumajandust ja kohalikku
jaotust, et aidata kaasa toiduga kindlustatusele. Lisaks usun, et maapiirkondade vananeva
elanikkonna taustal on väga tähtis tagada noortele põllumajandusettevõtjatele juurdepääs
maale ja krediidile ning säilitada mõistlikud toiduhinnad ja piisav sissetulek
põllumajandusettevõtjatele.

George Becali (NI),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin raporti poolt, sest endiselt on Euroopa
Liidus vaesust ja nälga. Ikka veel elab 79 miljonit inimest ELis allpool vaesuspiiri. Minu
muudatusettepanekutes tõstetakse esile asjaolu, et õigus toidule on põhiline inimõigus,
mis saavutatakse, kui kõigil on alati füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik juurdepääs piisavale
turvalisele ning toitvale toidule, mis vastab nende toitumisvajadustele ja toidueelistustele,
selleks et elada aktiivset elu ja olla hea tervise juures Tahaksin eriti rõhutada Euroopa
põllumajanduse mitmekesisuse ja eri põllumajandusmudelite koostoimimise tagamise
tähtsust ning ka kogu Euroopas toidu mitmekesisuse ja kvaliteedi ning toitumuse tähtsust.
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Bastiaan Belder (EFD),    kirjalikult. − (NL) Hääletasin resolutsiooni poolt. Minu partei
Hollandi Reformipoliitika Partei (SGP) on oma programmis selgelt esile tõstnud
põllumajandussektori strateegilise tähtsuse ja isegi nimetanud põllumajandust toiduga
kindlustatuse aluseks. Kuid nii õilsad kui ka ideed ise võivad olla, pean teksti kohta tegema
kaks väikest märkust. EL ei tohiks sekkuda koolidele piima ja puuviljade jagamise kavadesse.
Jätke see liikmesriikide hooleks, kui nad seda teha tahavad! Lisaks hääletasin lõigu vastu,
mis puudutas liberaliseerimist ja GMOde sisseveo edendamist. Minu partei on seisukohal,
et GMOd ei ole ülemaailmse toiduvaru küsimuse lahendus. Siiani ei ole tõestatud, et
geneetiline muundamine ja suurem saagikus omavahel seotud oleks. Meie arvates peame
endale esitama küsimuse geneetilise muundamise eetilisuse kohta.

Olen siiski rahul resolutsiooni üldise tonaalsusega, sest selles näidatakse taas kord, kui
tähtis on tagada ÜPP jõuline ja nõuetekohane rahastamine pärast 2013. aastat. Lisaks arvan
ma, et üleskutse arenguriikidele kasutada eeskätt omaenda maad elanikkonna toiduga
varustamiseks on väga tähtis ja äärmiselt kiireloomuline.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Suureneva ülemaailmse nõudluse ja
kogu maailmas toidupuuduses vaevleva mitme miljoni inimese taustal on kõigi varustamine
toiduga ülimalt suur ja oluline katsumus. Ainuüksi Euroopa Liidus elab 16% inimestest
allpool vaesuspiiri ning võitleb põhivajaduste – elamispind, tervis ja loomulikult toit –
rahuldamise nimel.

Hääletasime seda silmas pidades ja et arutelule hoogu juurde anda resolutsiooni poolt,
milles tunnistatakse põllumajandus strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse
tagamisel. Ajal mil kaalume ÜPPi tulevikku, ei tohi unustada seda vajadust ja õigust – mis
peaks olema üldine – toidule.

Üks meie eesmärkidest on võidelda spekuleerimise vastu põllumajandussektoris: kutsume
üles läbi vaatama finantsvahendite õigusakte. Meil on vaja vähem hinnakõikumisi ja rohkem
läbipaistvust. Teeme ühtlasi ettepaneku toiduvarude sihtotstarbelise ülemaailmse süsteemi
idee kohta, et kriise tõhusamalt ohjata, ning kutsume komisjoni sedalaadi meetme üle
mõtlema.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Liidu kohustus on lahendada
katsumused, mis on seotud toiduga kindlustatuse, kvaliteetse toidu tarnimise,
keskkonnakaitse, maapiirkondade mitmekesisuse ning maapiirkondades elutingimuste
parandamise teel territoriaalse tasakaalu säilitamisega. Ühine põllumajanduspoliitika pakub
nendele tulevikuprobleemidele vastuseid ja lahendusi. On tähtis, et poliitikas
kindlaksmääratud eesmärkide ja vahendite abil üritatakse võimalikult täielikult vastata
vajadusele lisada ühise põllumajanduspoliitika struktuuri spetsiaalne rahvuslik mõõde.
Põllumajandusettevõtjad vajavad ilmselgelt olulisi otsetoetusi, sealhulgas ka tulevikus.
Praegusi liikmesriikidevahelisi otsetoetuste erinevusi ei saa aga säilitada, sest see mõjutab
otseselt põllumajandustoodete konkurentsivõimet ühtsel turul.

ÜPP peab võtma vastutuse selle eest, kuidas ELi rahalisi vahendeid kulutatakse, keskendudes
üksnes toetustele haritava maa eest ning kariloomade sektoris üksnes toetuste maksmise
aastal põllumajandusettevõttes olevatele loomadele. ÜPP esimene sammas peaks hõlmama
hüvitusi põllumajanduslikult vähem soodsates piirkondades ning põllumajandus- ja
keskkonnatoetusi, mis aitab ära hoida põllumajandusmaade mahajätmist ning toob tänu
ulatuslikule põllumajandustegevusele kaasa keskkonnatulu.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, kuna toiduga
kindlustatus on inimõigus, mis saavutatakse, kui kõigil inimestel on juurdepääs sobivale,
turvalisele ja toitvale toidule, mis vastab nende vajadustele, selleks et elada aktiivset elu ja
olla hea tervise juures. Euroopas elab 16% kodanikest ikka veel allpool vaesuspiiri ja toidule
juurdepääs on endiselt võtmeküsimus, millega tuleb tegeleda. Seega on toiduga
kindlustatuseks jätkuvalt vaja jõulist ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP). Uus ÜPP, mis
peaks jõustuma pärast 2013. aastat, peab vastama toiduga kindlustatuse ja muudele
katsumustele, milleks on eriti kliimamuutus, majanduskriis ja ELi territoriaalse tasakaalu
säilitamine. Teisest küljest on ELi kaugeleulatuvad energiaeesmärgid soodustanud
ulatuslikku biokütuste kultiveerimist, kuid biokütuste tootjad konkureerivad toiduainete
tootjatega maa pärast, millel võib olla toiduga kindlustatusele negatiivne mõju.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjalikult. – (EL) Hääletasin raporti vastu hoolimata
sellest, et see sisaldab olulisi positiivseid punkte ning selles tunnistatakse põllumajanduse
rolli toiduga kindlustatuse ja selle piisavuse tagamisel. Raportis on siiski üks väga suur
puudus, mida ei saa eirata. Vastu võeti üks eripunkt, mille kohaselt kutsub Euroopa
Parlament komisjoni üles „tegema ettepanekut kiirema heakskiitmisprotsessi kohta ELis
uue GMOd sisaldavate loomasöötade importimiseks, kui need on ohutuks tunnistatud”.
Jääme kindlaks oma vastuseisule mis tahes muundatud materjali, toidu ning sööda sisseveole
ja kasutamisele ning mitte mingil tingimusel ei saanud ma hääletada raporti poolt, milles
esimest korda sõnastatakse Euroopa Parlamendi positiivne seisukoht muundatud
organismide kohta, mida José Manuel Barroso nii innukalt tahab Euroopas kasutusele
võtta.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Toiduga kindlustatus on põhiline inimõigus.
Praegu on hinnanguliselt 900 miljonit inimest kogu maailmas krooniliselt näljas, samal
ajal kui paljudel teistel ei ole erinevate vaesusastmete tõttu piisavalt tervislikku toitu. Toiduga
kindlustatust saab saavutada, kui kõigil inimestel on igal ajal füüsiline ja majanduslik
juurdepääs piisavale ja turvalisele toidule, mis vastab nende toitumisvajadustele. Toiduga
kindlustatuse jaoks on vaja jõulist põllumajanduspoliitikat, kuid see peab olema järjepidev
ja arvestama sotsiaalprobleeme. See peab olema järjepidev selles mõttes, et sellega ei lubata
tootmisülejääke, mis moonutavad turgu ja tekitavad keskkonnaprobleeme, ning peab
olema sotsiaalne, tagades et kõigil inimestel mis tahes sotsiaalse taustaga on juurdepääs
kvaliteetsele toidule.

Teisest küljest kiidan ma viisi, kuidas on lähenetud Euroopa põllumajanduse mitmekesisuse
teemale: konkurentsivõime ja uuendused saavad ning peaksid käima käsikäes traditsioonilise
põllumajanduse, väikepõllunduse, mahepõllumajanduse ja kohaliku jaotusega.
Finantsinvesteeringud nimetatud sektoritesse on eri regioonide tõhusaks maakasutuseks
ülitähtsad; lisaks investeeringud energiasse, millega vähendatakse toiduga kindlustatuse
ja energiakindluse vahelist sõltuvust.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Ettepanek võtta vastu resolutsioon põllumajanduse
tunnistamiseks strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel on väga
vajalik ja õigeaegne dokument, sest see ilmus täpselt ajal, kui paljude toiduainete hindades
on täheldada kiiret tõusu. Raportis sisalduvad soovitused on realistlikud ja asjakohased
ning selles käsitletakse valdkonna reaalseid probleeme. Tahaksin mainida tähtsust, mida
on omistatud ELi uute põllumajandusettevõtjate põlvkondade koolitusele ja julgustamisele,
mis on vananeva elanikkonna taustal ülioluline. Ühtlasi tahaksin mainida keskendumist
liidu põllumajanduse mitmekesisuse säilitamisele, et anda ka edaspidi võimalusi
traditsioonilisele põllumajandusele.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjalikult. – (RO) Arvestades, et õigus toiduga
kindlustatusele on põhiline inimõigus, arvan et Euroopa Liit peaks looma paremad
tingimused toitumiskavade rakendamiseks liikmesriikideks ning ka koolides puuviljade
ja piima jagamise kavadele.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tegemist on põllumajanduse ja maaelu arengu
komisjoni algatusraportiga, mis sisaldab kõigi fraktsioonide ideid ja ettepanekuid. Seega
oleme tänu toimivatele kompromissidele saavutanud väga tervikliku teksti, mida hoiab
koos ühine nimetaja, millega ma üldjoontes nõustun. Lisaks usule, et toiduga kindlustatus
on põhiline inimõigus, leian ma, et põllumajandus on strateegiline sektor, mis on meie
mandri tulevikuks absoluutselt hädavajalik. Teiste sõnadega – ma näen seda meie kui
inimeste ja riikide liidu suveräänsuse võõrandamatu osana. Tahan seda öeldes kinnitada,
et õiguse toiduga kindlustatusele – lisaks sellele, et see on põhiline inimõigus – peab tagama
meie sisetootmine. Seetõttu on selle eesmärgi tagamiseks hädavajalik ühine
põllumajanduspoliitika (ÜPP). Soovin seetõttu taas öelda, et ÜPPi põhieesmärk peaks olema
Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime säilitamine ning ELi põllumajanduse toetamine,
et tagada toidu tootmine eelkõige kohalikul tasandil ja tasakaalustatud territoriaalne areng.
Ühtlasi usun, et põllumajandussektoris tuleb tagada õiglane tulu, sest ainult juhul, kui
põllumajandusettevõtjatele hüvitatakse nagu kord ja kohus nende tehtud investeeringud
ning täidetud kohustused, saab innustada jätkusuutlikke ja eetilisi tootmissüsteeme.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    kirjalikult. – (IT) Põllumajandus mängib kogukondade
arengus põhirolli. Selle toodangu määratlemine majanduslikus mõttes primaarse sektorina
on seotud mitte ainult selle arengu ajalooliste suundumustega, vaid samuti ja eelkõige selle
rolliga ühiskondade ning nende majanduse stabiliseerimisel. Tasakaalustatud
põllumajandustootmises peab pöörama tähelepanu mitte üksnes toodangu kogustele, vaid
peaasjalikult selle kvaliteedile, et see aitaks kaasa elanike tervislikule arengule. Sellest
vaatenurgast mängib toiduga kindlustatus põhirolli ning selle kaitsmine – eelkõige
traditsioonilise ja kohaliku toodangu kaitsmine – suurendab arenguvõimalusi kogu
territooriumil. Positiivne seos toiduga kindlustatuse ning põllumajandustoodete kvaliteedi
ja tervislikkuse vahel hõlmab ka nende keskkonnasõbralikkust, kusjuures erilist tähelepanu
peab pöörama doominoefektile, mida põhjustab geneetiliselt muundatud organismide
kontrollimatu kasutuselevõtt, et esmajoones oleks vajalik kindlus selle kohta, missugused
võivad olla selliste toodete mõjud tervisele ning kohalikule majandusele keskmises ja pikas
perspektiivis.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Me oleme jõudnud ühise
põlumajanduspoliitika tulevase reformi määratlemisel ristteele. See küsimus puudutab
loomulikult eurooplasi, kuid ka kodanikke kogu maailmas. Uus poliitika peaks seega olema
osa globaalsest nägemusest. On üks suur proovikivi: vastata nõudlusele kahekordistada
toidutootmine ja -varud, mis toimub ajavahemikus praegusest 2050. aastani olukorras,
kus napib vett, põllumaa väheneb ning kliimamuutusevastasest võitlusest tingituna on
tekkinud uus energiaolukord. Uuesti tuleb mõelda põllumajandusturgude globaalsele
korraldusele, võttes arvesse ühise põllumajanduspoliitika kahte peamist inspiratsiooni:
toiduga kindlustatuse tagamine ning väikepõllumajandusettevõtjate ja nende perede
südamevere päästmine nii siin kodus kui ka maailma vaeseimates riikides. See sõltub ka
toiduvarude sihtotstarbelise ülemaailmse süsteemi loomisest, mis hõlmab eriolukorra
varusid nälja vähendamiseks ja tooraine hinnaindeksite reguleerimiseks. Süsteemi peaks
haldama ÜRO oma Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kaudu.
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Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Maailmas on äärmusliku vaesuse tõttu krooniliselt
näljas 900 miljonit inimest. Vaatamata toiduvarude näilisele piisavusele ei saa
märkimisväärne osa maailma elanikkonnast endale lubada vajalikke põhilisi toiduaineid;
toidu kättesaadavus on endiselt põhiküsimus, millega tuleb tegelda.

Toiduga kindlustatuse eesmärki ei ole võimalik saavutada, ilma et lahendataks kaks praegu
kõige tähtsamat probleemi: turu ja hindade volatiilsus ning toiduvarude vähenemine. Selles
valguses peaksime toetama finantsinstrumente reguleerivate kehtivate õigusaktide
läbivaatamist, mis peaksid tooma börsidele suurema läbipaistvuse ja millega tuleks
kehtestada miinimumkünnised osalistele, kellel on lubatud nendel turgudel kaubelda.

Pealegi on põhitoiduainete ülemaailmsed varud palju piiratumad kui varem ning
ülemaailmsed toiduvarud on rekordiliselt väikesed. Viimaseks – ÜPP peab selgelt ja
ühemõtteliselt vastama toiduga kindlustatuse ning teistele katsumustele, eelkõige
kliimamuutusele ja majanduskriisile ELis.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin oma poolthääle raportile, mis käsitleb
põllumajanduse tunnistamist strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse
tagamisel, sest selles esitatakse olulised ettepanekud selle kohta, kuidas 2013. aasta järgne
uus ÜPP peab tegelema selgelt ja ühemõtteliselt toiduga kindlustatuse ja muude
probleemidega, muu hulgas kliimamuutuse, majanduskriisi ja territoriaalse tasakaalu
säilitamisega ELis

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hiljuti hoiatas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) toiduhindade võimaliku suurenemise eest
2011. aastal pärast seda kui 2008. juuni toidukriisi järgselt olid need 2010. aastal jõudnud
ajalooliselt kõrgeimale tasemele. FAO toidu hinnaindeks, mis hõlmab 55 põhitoiduainet,
tõusis kuuel järjestikusel kuul 214,7 punktini, mis on kõrgem kui eelmine ajalooliselt
kõrgeim tase 213,5 punkti 2008. aasta juunis.

Suhkru ja liha hinnad on tegemas uusi ajaloolisi rekordeid ning kui teraviljatoodete tootmine
vähemalt 2% ei suurene, jätkuvad nende tooraine hinnaindeksid tõusu. Seetõttu tuleks
algatust toetada ja – nagu rõhutasin eelmisel nädalal Euroopa Komisjonile esitatud
küsimuses – arvestades, et hindade kõikumine mõjutab kõiki turul osalejaid, siis usun, et
ühises põllumajanduspoliitikas on vaja võtta erimeetmed, et suurendada tootmist, varustada
paremini turgusid ja tagada hindade suurem stabiilsus ning ühtlasi garanteerida, et tootmine
vastab Euroopa tootmisvajadustele. Nagu ma olen väitnud – põllumajandust tuleks pidada
strateegilise tähtsusega sektoriks, eriti kriisi ajal.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Kuna toiduainetega kindlustatus on
inimõigus, peavad Euroopa Liidu institutsioonid sellele erilist tähelepanu pöörama. Lisaks
sellele, et põllumajandussektor tagaks toiduvarude kindluse, on samuti ülitähtis, et varud
oleksid piisavad. Seetõttu ei tohi me unustada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ning
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni tungivat soovitust suurendada toiduainete tootmist
vähemalt 70%, et toita ära maailma elanikkond, mis 2050. aastaks jõuab eeldatavasti
üheksa miljardi piirile. Mul on hea meel selle resolutsiooni vastuvõtmise üle, sest selles
tunnustatakse Euroopa Toiduasutuse kui toiduahelale omaste ohtude seire ja teatamise
eest vastutava asutuse rolli ning innustatakse liikmesriike asutama asutusi, mis teeksid
sellega koostööd. Tahan ühtlasi esile tõsta vähemsoodsamates piirkondades asuva
traditsioonilise põllumajanduse, eelkõige mahepõllumajanduse ja väikepõllunduse
tunnustamist, sest selle puhul ei ole tegemist mitte ainult majandusliku väärtusega, vaid
eeskätt keskkondliku väärtusega, mis on hädavajalik bioloogilise mitmekesisuse
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säilitamiseks. Loodan, et uus ühine põllumajanduspoliitika reageerib tõhusalt sektori
probleemidele: kliimamuutus, tarbijahindade stabiilsena hoidmine ning
põllumajandusettevõtjate sissetuleku tagamine.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. − (PT) Raportöör käsitleb põletavat küsimust,
osutab olulistele probleemidele, mis seavad ohtu toiduga kindlustatuse, nt hindade
kõikumine finantsspekuleerimise tagajärjel, arenguriikides maa anastamine või strateegiliste
varude nappus. Iga probleemi käsitus, nagu ka toiduga kindlustatusega seotud kõigi teiste
probleemide käsitus on väga puudulik, kohati vastuoluline ning mõnel juhul väär. Kehtiva
põllumajanduspoliitika – konkreetselt ühise põllumajanduspoliitika ja sellele järgnenud
reformide – tagajärjed on välja jäetud, nagu ka turgude liberaliseerimine ja õigusaktide
tükkideks võtmine, mille tulemusel hävis tuhandeid väikeseid ja keskmise suurusega
tootmisettevõtteid, kes seisid silmitsi hindadega, mis sageli isegi ei kata tootmiskulusid.

Aina rohkem väidetakse, et „meil on vaja kõiki põllumajandusvorme selleks, et toita
Euroopat ja kolmandaid riike”: see on implitsiitne argument jätkusuutmatute
tootmismudelite poolt, millega toodetakse intensiivselt ja ekspordiks, ning ka geneetiliselt
muundatud põllukultuuride poolt. Raportis kutsutakse üles ka geneetiliselt muundatud
põllukultuuride sisseveo heakskiitmise protsessi lihtsustama ja kiirendama. Lõpetuseks –
raportöör „väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus börsiväliste
tuletisinstrumentide” kohta, mille Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni toiduõiguse
eriraportöör on hukka mõistnud, sest selle abil ei ole võimalik spekuleerimist ennetada.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Octavia Sârbu raporti poolt. Ajal mil
valmistame ette ühise põllumajanduspoliitika reformi pärast 2013 aastat, näitab see hääletus
parlamendi kavandatavat suunda. Et tagada taskukohase toiduga varustatuse kindlus, peab
ELil olema tugev ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), mis ei soodusta toidu tooraine
hindadega spekuleerimist ning aitab noortel põllumajandussektorisse siseneda. Arvan, et
on oluline rõhutada, et tulevane ÜPP peab kodanikele tagama juurdepääsu piisavale
toiduvarule, võimaldama levitada toitumisteavet ning looma paremad tingimused selliste
programmide nagu koolidele piima ja puuviljade jagamine rakendamiseks. Lisaks antakse
tänase hääletusega komisjonile korraldus leida lahendus, kuidas rakendada toiduvarude
sihtotstarbelise ülemaailmse süsteemi, mis hõlmab eriolukorra varusid nälja vähendamiseks
ja varusid tooraine hinnaindeksite reguleerimiseks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka
geneetiliselt muundatud organismide küsimusele. Kuna tegemist on niivõrd tundliku
küsimusega, siis peab nende mittediskrimineerival ja piiranguteta kasutuselevõtul olema
ettevaatlik.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Toiduga kindlustatuse ja sellest sõltumatuse
saavutamine on Euroopas absoluutselt hädavajalik ja seetõttu hääletasin poolt. Toetan
asjaolu, et viidatud on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kaugeleulatuvale nägemusele.
Peame pidama meeles, et ÜPP on hädavajalik, et toetada põllumajandusettevõtjaid, kes
lisaks tarbekaupade ja avalike hüvede tootmisele hooldavad ning hoiavad meie maad. Et
lahendada uued toiduprobleemid, mida me tulevikus ootame, peame kandma hoolt, et
meist saaksid sõltumatud tootjad, kes impordivad aina vähem põllumajandustooteid
kolmandatest riikidest, sest neis ei austata lisaks keskkonna- ja tervishoiuaktidele ka töötajate
õigusi.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toiduga kindlustatuse parandamine on üks
katsumustest, mis tuleb lahendada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformiga pärast
2013. aastat.
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ELi kodanikele piisavate toiduvarade tagamisel tuleb arvesse võtta 2050. aastaks
prognoositavat järsku nõudluse kasvu toidu järele maailmas. Selles valguses on Euroopa
Liidu prioriteet jätkata selle põhilise inimõiguse kaitsmist oma piiride sees ja väljaspool,
et suurendada põllumajanduse tootlikkust, tagades samal ajal taskukohase toidu tarned
lisaks praegu ülitähtsaks muutunud vajadusele kaitsta Euroopa maapiirkondade keskkonda.

Me ei saa lubada jätkuda finantsspekulatsioonidel, mis põhjustavad kontrollimatuid
hinnatõuse ja ülemaailmse toiduturu volatiilsust. Peame Euroopa tootmise kaitsmiseks
taastama tasakaalu tootjate ja nüüdisaegse turustamissüsteemi vahelistes lepingulistes
suhetes.

Alahinnata ei tohi asjaolu, et turumoonutuste algpõhjusteks on sageli ebavõrdne
läbirääkimispositsioon, konkurentsivastased tavad ning läbipaistmatus, millel on rängad
tagajärjed kogu toiduainete tarneahela konkurentsivõimele.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult. – (FR) Jah, põllumajandussektor on strateegilise
tähtsusega sektor ja toiduga kindlustatus on hädavajalik. Euroopal on sellest aru saamine
aastakümneid aega võtnud. Raporti pealkiri on aga eksitav. Mitte kuskil ei mõisteta seal
hukka globaalse vabakaubanduse ja turuloogika laastavaid tagajärgi.

Sööme talvel ikka maasikaid, on need siis pärit lõunapoolkeralt või energiat ja vett
neelavatest kasvuhoonetest. Me jätkame Aafrikast ubade importimise edendamist kohalike
põllukultuuride arvelt ja konkureerides omaenda tootjatega.

Kutsume jätkuvalt üles põllumajandustoodete ja nende tuletistoodete turgusid reguleerima,
ehkki viimane idee on absurd, ning peaksime edendama kvaliteetset põllumajandust ja
toiduainete lühikest ringlust, jälitades samal ajal halastamatult vahendajate ja suurte
jaemüüjate kuritarvitusi.

Vaatame abitult pealt, kuidas oma potentsiaali ära raisanud välisriigid haaravad kontrolli
alla kõige haavatavamate riikide põllumaad, mille üle me aina suuremat muret tunneme,
kuid ei tee midagi selles potentsiaalselt plahvatusohtlikus olukorras.

Olete teinud edusamme, kuid teha on veel mõndagi. Kui te ei suuda kontrolli alla saada
süsteemi, mis meile need probleemid tekitas, tabab teid ebaõnnestumine.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjalikult. – (FR) Toiduga kindlustatus on keskne küsimus,
millele Euroopa Liit peab tõhusalt vastama. Seetõttu kiitsin heaks oma sotsiaaldemokraadist
kolleegi raporti, milles toetatakse tugevat vastutustundlikku ÜPPi, mis on suunatud noortele
põllumajandusettevõtjatele; milles tehakse ettepanekud põllumajandusturgudel
spekuleerimise ja selle põhjustatavate hinnakõikumiste vastu võitlemise kohta; ning
kinnitatakse taas, et ELis ja maailmas tuleb vaesusevastane võitlus esikohale seada, milleks
tuleb toiduga kindlustatus ja toidule juurdepääs tunnistada põhiliseks inimõiguseks. EL
peab otsima lahendusi praegustele toiduprobleemidele ning olema valmis uuteks raskusteks
selles valdkonnas. Seepärast on minu arvates toiduvarude sihtotstarbelise ülemaailmse
süsteemi loomine täiesti asjakohane mõte, ehkki selle elluviimine ei ole lihtne.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjalikult  .  – Hääletasin Sârbu raporti vastu hoolimata
sellest paljudest headest külgedest. Toit on põhjapaneva tähtsusega teema ja selle olulisus
suureneb veelgi. On ülitähtis, et EL võtaks põllumajandussektori kohta kooskõlastatud
seisukoha, et seista vastu eesootavatele katsumustele. Arvan aga, et GMOde roll
toiduvarudega kindlustatuse saavutamisel ei ole põhjendatud ja ma ei saanud toetada
raportit, milles tehakse ettepanek anda geneetilisele muundamisele roheline tee.
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Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Nõustusin raportiga, sest toiduga kindlustatus
on inimõigus, mis tagab aktiivse ja tervisliku elu. Kogu maailmas on palju inimesi
krooniliselt näljas või puudub neil tõeline toiduga kindlustatus pikas perspektiivis.
Vaatamata toiduvarude näilisele piisavusele ei saa märkimisväärne osa maailma
elanikkonnast endale lubada vajalikke põhitoiduaineid ja toidu kättesaadavus on endiselt
põhiküsimus, millega tuleb tegelda. Tähtis on tagada, et toit on kättesaadav kõigile inimeste
sotsiaalsetele rühmadele. Toiduga kindlustatuse eesmärki ei ole võimalik saavutada, ilma
et lahendataks kaks praegu kõige tähtsamat probleemi: turu ja hindade volatiilsus (mida
mõjutab tugevalt spekuleerimine tooraineturgudel) ja kahanevad toiduvarud. Me ei tohi
mitte mingitel asjaoludel lubada toiduhindadega spekuleerimist. Peame edendama mitte
ainult konkurentsivõimet, vaid ka traditsioonilist põllumajandust, väikepõllundust,
mahepõllumajandust ja kohalikku jaotust, tagades kogu Euroopas põllumajanduse
mitmekesisuse. Lisaks usun, et maapiirkondade vananeva elanikkonna taustal on väga
tähtis tagada noortele põllumajandusettevõtjatele juurdepääs maale ja krediidile. Meie
eesmärk on säilitada mõistlikud toiduhinnad ja normaalne sissetulek
põllumajandusettevõtjatele. Ma ei kiida mingitel tingimustel heaks geneetiliselt muundatud
materjalide kasutamist, nende sissevedu tarbijatele ega muid tegevusi, samuti mitte
kolmandates riikides kasutatavate tootmismeetodite lubamist, sest ei ole andmeid, mille
põhjal võiksime mõistlikult uskuda, et need ei ole kahjulikud inimese tervisele või
keskkonnale.

Karin Kadenbach (S&D),    kirjalikult. – (DE) Kahjuks lisati konservatiivsete
parlamendiliikmete häältega teksti säte, et esitataks ettepanek kiirema heakskiitmisprotsessi
kohta ELis uute GMOd sisaldavate loomasöötade importimiseks, kui need on ohutuks
tunnistatud. Nõudlusele toidu järele ei tohi siiski mitte mingitel tingimustel vastata
geenitehnoloogiliste meetoditega. Ma olen endiselt kategooriliselt geneetiliselt muundatud
toidu vastu ning tahaksin Euroopa Komisjonile meelde tuletada ettevaatuse põhimõtet:
isegi kui on olemas teadusuuringud, milles ei peeta geneetiliselt muundatud toiduaineid
tervisele ohtlikuks, siis ei ole meil võib-olla selle kinnitamiseks õigeid katsemeetodeid.
Lõppkokkuvõttes peame austama tarbijate soove, kes sedalaadi toidu on tagasi lükanud.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjalikult. – (DE) Ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks
on põllumajandus tohutult tähtis ja seetõttu peame tegutsema. Ühise põllumajanduspoliitika
põhieesmärgid peavad seega olema põllumajandusettevõtjatele sissetulekute kindlustamine
ning kvaliteetse toidu piisavas koguses tarnimine. Kõikuvad turuhinnad
põllumajandussektoris annavad samuti aimu ebakindlusest ning sellega tuleb tegeleda.
Toetan raportit, milles on selgesti öeldud, et toiduga kindlustatus on ka Euroopa Liidu
jaoks keskse tähtsusega teema, mis nõuab individuaalsete poliitikavaldkondade
kooskõlastamist. Ainult juhul, kui põllumajanduspoliitika, arengupoliitika,
kaubanduspoliitika, finantspoliitika, energiapoliitika ja teadusuuringutega tegelevad
valdkonnad teevad koostööd, on edusammud võimalikud.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Sârbu raporti poolt, kuna pideva,
kuid samal ajal kindla toiduvaru tagamine on põhiroll, mille ühiskond on põllumajandusele
omistanud. Toiduga kindlustatus on põhiline inimõigus, mis tähendab, et kõigil inimestel
peab igal ajal olema füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik juurdepääs piisavale turvalisele
ning toitvale toidule, selleks et elada aktiivset elu. Maailma mõnes piirkonnas seda õigust
sageli eiratakse, samal ajal kui mujal on see vaevu tagatud, milleks on erinevad põhjused
ja tegurid, mis üheskoos seavad ohtu tarbijate tervise. Sellistel aegadel nagu praegu, mida
iseloomustab aruelu 2013. aastale järgneva ühise põllumajanduspoliitika üle, võimaldab
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raport meil määrata mõned – sealhulgas lühiajalised − suunised eetilise, sotsiaalse ja
majandusliku rolli kohta, mida põllumajandus peaks mängima, tehes kindlaks ohutegurid,
mis seda ähvardavad, ning kasutades võimalusi muuta see ülemaailmse näljavastase võitluse
kantsiks.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjalikult. – (PL) Andsin poolthääle Sârbu raportile
põllumajanduse tunnistamise kohta strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse
tagamisel. Ajalooliselt on toiduga kindlustatus sajandite jooksul olnud kõigi valitsuste
suurim prioriteet. Seega ei saa finants- ja majanduskriteeriumid olla otsustav faktor.

Odava, kuid samal ajal hea toidu tootmine on väga oluline nii turu kui ka inimeste, eriti
madala sissetulekutega inimeste ostujõu seisukohalt. Veelgi tähtsam on toidu tootmise
suutlikkus. Me ei saa lubada olukorda, kus veame toitu sisse vaid seetõttu, et tol hetkel
müüb keegi seda odavamalt. Võime toitu sisse vedada, kuid peame säilitama suutlikkuse
toota vajaminev toit ise.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Praeguses olukorras kui toiduhinnad
stabiilselt tõusevad ning aina rohkem räägitakse tulevasest toidukriisist, elab suur osa
Euroopa Liidu elanikkonnast allpool vaesuspiiri ning meie jaoks on kriitiliselt tähtis, et toit
oleks kättesaadav ühiskonna kõigile osadele. Hääletasin raporti poolt, sest ma leian, et
Euroopa Liit vajab tugevat põllumajanduspoliitikat, mis lähtub uuendustest ja on suunatud
peamiselt turgude stabiliseerimisele ning põllumajandusettevõtjate julgustamisele ja
toetamisele. Samal ajal on Euroopa tarbijatel õigus tervislikule kvaliteetsele toidule mõistliku
hinna eest, mis on ühise põllumajanduspoliitika ja Euroopa Liidu põhieesmärgid.

David Martin (S&D),    kirjalikult  .  – Hääletasin raporti poolt, kuid jäin erapooletuks
muudatusettepaneku 14 kolme lõigu suhtes, milles käsitletakse GMOsid. Ma ei ole
põhimõtteliselt GM-toidu vastu, kuid mind tegi närviliseks püüe kiirendada GM-materjali
sissevedu ja võtta kasutusele kolmandate riikide tootmismeetodid. Teaduslikud tõendid
geneetiliselt muundatud toiduainete ohutuse kohta peavad olema tugevad ning üldsus
peab olema täiesti veendunud, et asjaomased ametiasutused on võtnud kõik vajalikud
ettevaatusabinõud ja teinud ranged katsed. Sellega ei saa kiirustada.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raportis kinnitatakse taas, et toiduga
kindlustatus on põhiline inimõigus. Selle taustal on kindlaks tehtud kaks põhiküsimust,
millele see õigus peaks olema suunatud: hindade kõikumine turgudel, mida oluliselt mõjutab
spekuleerimine, ja toiduvarude vähenemine. Raportis märgitakse, et spekuleerimisest on
tingitud kuni 50% viimase aja järskudest hinnatõusudest, ning toetatakse sellega seoses
finantsinstrumente reguleerivate kehtivate õigusaktide läbivaatamist läbipaistvuse huvides,
pannes need teenima majandust ja põllumajanduslikku tootmist ning mitte lubades
spekuleerimisel ohustada tõhusaid põllumajandusettevõtjaid. Raportis soovitatakse
olukorras, kus toiduhinda mõjutavad spekulandid, kellel puudub igasugune huvi
põllumajanduse vastu, piirata juurdepääsu põllumajandusturgudele.

Sellegipoolest ei seata kahtluse alla põllumajandusturgude finantsialiseerimist struktuurses
mõttes. Raportis tehakse ühtlasi ettepanek luua ÜRO hallatav toiduvarude ülemaailmne
süsteem. Lisaks nõutakse komisjonilt geneetiliselt muundatud toiduainete sisseveo
heakskiitmise kiirendamist, millega ma absoluutselt nõus ei ole. Seda arvestades, kuid
samas raportis sisalduvate heade kavatsuste ja ettepanekute julgustamiseks jäin erapooletuks.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Täheldamine, et toiduga kindlustatus
on põhiline inimõigus, mis tuleb garanteerida; üleskutse hüvitada
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põllumajandusettevõtjatele nende pingutused ja ettepanek luua Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni hallatav toiduvarude süsteem – need on kõik järeleandmised meie väidetele.
Mul on selle üle hea meel. Suhtumise muutumist näitab ka nõustumine, et finantstooted
erinevad tooraine tuletisinstrumentidest ning et põllumajanduslike finantsturgudele
juurdepääs on piiratud põllumajandustootmises osalejatega.

Oleme aga kaugel tootmise üleviimiste ja produktivismi lõppemisest, mis on vajalik toidu
puhul sõltumatuse saavutamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks.
Põllumajandusturgude finantsialiseerimist ei ole põhimõtteliselt kahtluse alla seatud. Mis
hullemgi veel – ollakse valmis geneetiliselt muundatud sortide lubamiseks. Jäin seetõttu
heade kavatsuste julgustamiseks erapooletuks.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. − (PT) Toiduga kindlustatuse idee on väga selge ja see
saavutatakse siis, kui kõigil inimestel on igal ajal füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik
juurdepääs piisavale turvalisele ning toitvale toidule, mis vastab nende toitumisvajadustele
ja toidueelistustele, selleks et elada aktiivset elu ja olla hea tervise juures. Seetõttu ei ole
kahtlust, et tooraine hinna kallinemise tulemusel pidevalt suurenevad toiduhinnad
valmistavad ELile aina suuremat muret. Teisest küljest peab põllumajandussektor vastama
aina kasvava elanikkonna toiduvajadustele, kuigi võitleb kahanevate loodusressursside ja
kõrgete tootmiskuludega. Tulevikuvajadusi silmas pidades ei ole kahtlust, et
põllumajandusest peab saama strateegilise tähtsusega sektor või tõepoolest ELi ja kogu
maailma majandusarenguks kriitilise tähtsusega sektor.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Toiduga kindlustatuse puhul on konkreetne
probleem see, et ELi liikmesriigid on aina enam kaotamas oma sõltumatust. Siiani ei ole
õnnestunud peatada murettekitavat tendentsi, kus põllumajandusettevõtjad loobuvad
täisajaga põllumajandustegevusest, eelistades põllumajandust kui kõrvaltegevust, ning kus
põllumajandusettevõtjad jätavad maa maha. Toiduga kindlustatusest rääkides peame
lagedale tulema kavadega, kuidas see murettekitav tendents peatada ja kuidas ühtlasi tõsta
tarbijate teadlikkust piirkondlikest toodetest. Selle taustal on eriti vaja vaadata läbi ELi
subsiidiumid, et leida viis, kuidas vähendada toiduainete vedu risti-rästi üle kogu liidu. See
ei ole mitte ainult keskkonna huvides, kus see aitaks täita Kyoto heitkoguste vähendamise
eesmärke, vaid ühtlasi väheneks mürasaaste, eelkõige inimeste jaoks, kes elavad või töötavad
transiitteede läheduses.

Viimasena, kuid mitte vähem tähtsama peame kaaluma, kui suures ulatuses saaksime
paremini edendada alternatiivseid peajõusüsteeme, kuna biokütuste tootmine on hakanud
ohtu seadma tavapärast põllumajandust, tekitades seal toidupuudust ja hinnatõuse. Raportis
on need tahud hõlmamata jäänud ja seetõttu otsustasin erapooletuks jääda.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Raportöör rõhutab põllumajanduse tähtsust
toiduga seotud uute katsumuste teemal.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on teatanud, et toidutootmine peab
suurenema vähemalt 70%, kuna 2050. aastaks oodatakse maailma elanikkonna suurenemist
üheksa miljardini. Seega on toiduga kindlustatuse jaoks jätkuvalt vaja tugevat ühist
põllumajanduspoliitikat.

ÜPPi põhieesmärgid on olnud: põllumajanduse tootlikkuse suurendamine,
põllumajandusettevõtjate aitamine õiglase elatustaseme saavutamisel; turgude
stabiliseerimine ja juurdepääsu tagamine mõistliku hinnaga toidule. Poliitika edukus tõi
aga kaasa soovimatu ületootmise ja ülejäägid, mis moonutasid turgu ning põhjustasid
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keskkonnaprobleeme. Uus ÜPP peaks seega parandama toiduga kindlustatust, suurendades
tootlikkust ja üheaegselt julgustades keskkonnasäästlikku toiduainete tootmist. Raportis
rõhutatakse, et on oluline, et ÜPPi rahastamine kajastaks selle poliitikaga seonduvat
kaugeleulatuvat nägemust ja poliitilisi eesmärke.

Mõistlike toiduhindade säilitamiseks ning eeskätt põllumajandusettevõtjatele normaalse
sissetuleku ja toiduga kindlustatuse tagamiseks peaks ÜPP vähemalt praegusel tasemel
säilima. Hädavajalik on parandada ja tõhustada toiduohutuse kontrolli nii liidus kui ka
kolmandates riikides ning seetõttu olen resolutsiooni poolt.

Cristiana Muscardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toiduga kindlustatus on inimõigus ja ühise
põllumajanduspoliitika üks eesmärk peab olema tagada kõigile lihtne juurdepääs toidule,
võttes arvesse elanikkonna suurenemist, kliimamuutust, kõrgeid energiakulusid ning
piiratud loodusressurssidega seotud takistusi.

Ma nõustun raportöör Sârbuga ja toetan teda tema kavas tagada, et uus ÜPP pärast
2013. aastat suudab reageerida toiduga kindlustatusega seotud nõuetele ja katsumustele.
Seetõttu on tähtis edendada mitmekesisust põllumajandustootmises, mis ulatub suurtest
kaubanduskettidest traditsioonilise põllumajanduse ja väikepõllunduseni; tagada noortele
põllumajandusettevõtjatele juurdepääs krediidile; julgustada toiduvarude halduskavade
väljatöötamist, et aidata kaasa maailmakaubandusele ning viia hinnad maailmaturul alla.

Ma olen siiski vastu GMOde arendamisele ja nende kasutamisele loomasöödana seni, kui
need ei ole kariloomadele ja Euroopa tarbijatele ohutuks tunnistatud.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin raporti poolt. Mul on siiski
kahju, et hääletusel jäeti mõned olulised sätted välja, näiteks säte, mis käsitles kolmandates
riikides geneetiliselt muundatud organismide tootmiseks kasutatavate meetodite lubamise
võimaluse uurimist. Mõned riigid on selles valdkonnas tohutu edasihüppe teinud, samal
ajal kui Euroopa Liit on jäänud maha ega kasuta ära kogu oma potentsiaali. Mul on samuti
kahju, et välja jäeti punkt, milles viidati mõnes liikmesriigis olevatele tohututele
kultiveerimata põllumaade probleemile.

Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) Raport sisaldab mõnd väga head ettepanekut,
näiteks stiimulid traditsiooniliseks ja mahepõllumajandustegevuseks,
väikepõllumajandusettevõtete toetamine ning kohalike põllumajandusettevõtjate kaitsmine
märkimisväärselt madalamate kvaliteedistandarditega kolmandate riikide konkurentsisurve
eest. Teisest küljest pooldab raportöör GMOde kasutamist. Seetõttu jäin erapooletuks.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. – (PL) Toiduga kindlustatus on
põllumajanduse peamine proovikivi mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas ja
eelkõige arenguriikides. FAO andmetel nõudlus toidu järele kahekordistub 2050. aastaks
ning maailma rahvastik kasvab praeguselt seitsmelt miljardilt üheksa miljardini. Seega
peab toidutootmine maailmas survestatud loodusressursside taustal vastavalt suurenema.
Toidutootmine peab maailmas suurenema ajal, mil vett, energiat, väetisi, putukamürke ja
maakasutust on vähem. Ärevaks teeb teave, et maailmas nälgib kokku üle miljardi inimese,
samal ajal kui Euroopa Liidus elab üle 40 miljoni inimese vaesuses või näljas. Ka mina usun
seetõttu, et tuleb kasutada ära teaduse edusamme, kui nii on võimalik leida asjakohased
lahendused, et leevendada näljaprobleemi kogu maailmas, eelkõige ressursside tõhusama
kasutamise teel. EL peab jätkuvalt tagama oma kodanike toiduga kindlustatuse ja osalema
toiduga varustamises kogu maailmas, kusjuures koostöö muu maailmaga, eelkõige
arenguriikidega peab olema tihedam ja sidusam, et aidata neil pikas perspektiivis välja
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arendada jätkusuutlikud põllumajandussektorid. See oli üks põhjustest, miks hääletasin
raporti poolt, milles käsitletakse põllumajanduse tunnistamist strateegilise tähtsusega
sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin ettepaneku poolt võtta vastu Euroopa
Parlamendi resolutsioon põllumajanduse tunnistamise kohta strateegilise tähtsusega
sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel, sest arvestades tarbijate suureneva arvu tõttu
nälja käes kannatavate inimeste rohkust, põllumajandusettevõtjate olukorda, kõikuvaid
toiduhindasid ja väärtpaberitega spekuleerimist, on eriti tähtis kasutada
põllumajandussektori reguleerimiseks teatavaid meetmeid. Eelkõige tuleb finantsstiimulite
abil teha jõupingutusi, et edendada traditsioonilist põllumajandust, väikepõllundust või
mahepõllumajandust, et tagada pidev toiduga kindlustatus. Ma ei nõustu ettepanekuga
lubada väheses koguses geneetiliselt muundatud materjali sisaldavate geneetiliselt
mittemuundatud toodete sissevedu, arvestades geneetiliselt muundatud materjalide
ohtlikkusega rahvatervisele.

Me peame võtma kõikvõimalikud meetmed, et tagada, et uue geneetiliselt muundatud
sööda sissevedu ELi ja kolmandates riikides kasutatavate tootmismeetodite kasutamise
võimalus ei leia heakskiitu. Me ei saa lahendada toidu kättesaadavusega seotud probleeme
toiduohutusnõuete rikkumise ja inimeste tervise ohtu seadmisega. Arvestades
maapiirkondades vananevate elanike arvu suurenemist ning selleks, et tuua noored
põllumajandusse ja neid innustada, tuleb võimaldada noortel põllumajandusettevõtjatel
saada eelistingimustel krediiti.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. − (IT) Toiduainetega kindlustatus on põhiline inimõigus,
mida saab saavutada üksnes siis, kui kõigil inimestel on füüsiline, sotsiaalne ja majanduslik
juurdepääs piisavale toidukogusele. Vaatamata toiduvarude näilisele piisavusele ei saa
märkimisväärne osa maailma elanikkonnast endale lubada vajalikke põhitoiduaineid; kogu
maailmas kannatab 900 miljonit inimest äärmise vaesuse tõttu nälja all. Seetõttu jääb
juurdepääs toidule põhimureks, millega tuleb tegeleda. Toiduga kindlustatuse tagamiseks
on jätkuvalt vaja tugevat ühist põllumajanduspoliitikat, mis suudaks suurendada
põllumajandustootlikkust, stabiliseerida turud ja eelkõige tagada taskukohase toiduga
varustamise. Seda eesmärki ei saa siiski saavutada ilma turgude ja hindade kõikumise
küsimuse lahendamiseta. Kuna toiduteema on väga tähtis, hääletasin Sârbu raporti poolt,
milles ühtlasi kiidetakse heaks kiirem heakskiitmisprotsessi ELis uue geneetiliselt muundatud
loomasöötade importimiseks, uurides samal ajal ka võimalust lubada kasutada kolmandates
riikides kasutatavaid tootmismeetodeid. Tahan ühtlasi oma häälega toetada väheses koguses
geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate toodete ELi sisenemist.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin Sârbu raporti poolt, sest
põllumajandus on tähtis ja kasvav sektor, mis peaks oma strateegilise tähtsuse tõttu toiduga
kindlustatuse tagamisel olema poliitilises tegevuskavas esikohal. 2013. aastale järgneva
ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisel peaks esitatama ettepanekuid selle küsimuse
kohta. Hiljutised kõikumised toidu ja põhitoiduainete hindades tekitasid suurt muret nii
Euroopas kui ka kogu maailmas. Äärmisele ebastabiilsusele aitasid kaasa finantskriis ja
rasked ilmastikunähud, näiteks 2010. aastal pikaksveninud põud ning tulekahjud Venemaal
ja ulatuslikud üleujutused Pakistanis. EL ei saa jääda sõltuma maailma nisust ligikaudu 30%
eksportiva Venemaa ja Ukraina taoliste riikide või suure ülemaailmse lihatootja Argentina
protektsionistlikest otsustest. Usun, et ELil lasub kohustus toita Euroopa üldsust ja maailma
rahvastikku, mis ootustekohaselt suureneb kaks miljardit, ning seega on 2050. aastaks
vaja suurendada toiduga varustamist 70%. Suurem tootmine peab vastama keskkonna,
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toiduga kindlustatuse, loomade heaolu ja tööhõive kriteeriumidele. Turustamine on
nihkunud vähimarenenud riikidesse, kuid need ei paista olevat suutelised neid kriteeriumeid
täita.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toiduga kindlustatus on põhiõigus, mille
saavutamist takistavad piiratud loodusressursid, energia kõrged hinnad ja kliimamuutus.

Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmetel peab tootmine 2050. aastaks suurenema
70%, kuna kogu maailmas kannatab nälga 900 miljonit inimest ja üksnes Euroopas elab
16% elanikkonnast allpool vaesuse piiri. Tugev ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on
hädavajalik ja ÜPP tõepoolest järgib seda liini, kuid vajab reformimist, et tagada
jätkusuutlikkus ja parandada toiduga kindlustatust. Eesmärgi saab saavutada hindade
kõikumise (spekuleerimise tõttu) ja kahanevate toiduvarude probleemi lahendamisega.

Sellel taustal toetatakse raportis vajadust vaadata läbi kehtivad finantsinstrumentide
õigusaktid ning luua toiduvarude ülemaailmne süsteem, et järsu hinnatõusu ja
protektsionismi korral maailmakaubandust lihtsustada. Selle kõige jaoks tuleb ette
valmistada uus ÜPP pärast 2013. aastat ning seetõttu toetan raportit, milles edendatakse
konkurentsivõimet, traditsioonilist põllumajandust, noorte põllumajandusettevõtjate
juurdepääsu maale ja krediidile ning paremat toidu ja energia lõimimist.

Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE),    kirjalikult. – (SV) Planeedil,
kus peagi on üheksa miljardit elanikku, on põhiküsimus toiduga varustamine tulevikus.
Raportis keskendutakse sellele hiiglaslikule katsumusele ja esitatakse mitu tähtsat küsimust,
näiteks maadehaaramise probleem – ja see on loomulikult midagi, mida toetame. Samal
ajal sisaldab raport kahjuks nõudmisi mitmete ühismeetmete võtmiseks – näiteks Euroopa
toitumus, koolides piima ja puuviljade jagamise kavad ning nende eelarve suurendamine
−, mille üle meie arvates peaks iga liikmesriik ise otsustama. Eelistame seetõttu
lõpphääletusel erapooletuks jääda.

Rovana Plumb (S&D),    kirjalikult. − (RO) FAO andmete kohaselt peab toiduainete
tootmine kasvama vähemalt 70%, et täita 2050. aastaks prognooside kohaselt
üheksa miljardi piiri ületava elanikkonna aina suurenevad nõudmised. Lisaks kannatab
ligikaudu 900 miljonit inimest üle kogu maailma äärmise vaesuse tõttu kroonilist nälga,
kusjuures kaks miljardit inimest, kes on erineval vaesusastmel, ei ole selle tõttu tõeliselt ja
pikaajaliselt toiduga kindlustatud. Arvestades, et nõudlus toidu järele pidevalt kasvab ja
16% ELi kodanikest elab allpool vaesuspiiri, on õigusest toidule ja toidule juurdepääsu
õigusest saamas prioriteedid. Seepärast on meil toiduga kindlustatuse saavutamiseks
pidevalt vaja tugevat, turule orienteeritud, tootmiskohustusega sidumata toetustega ja
keskkonnateadlikku ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP), mis hõlmab olulist maaelu arengu
komponenti ning mis otsib lahendust muudele katsumustele, eelkõige kliimamuutusele,
majanduskriisile ja ELi territoriaalse tasakaalu säilitamisele. Toiduga kindlustatuse eesmärki
ei ole võimalik saavutada, ilma et lahendataks kaks tänase päeva kõige tähtsamat küsimust:
turu ja hindade volatiilsus ning toiduvarude vähenemine.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ma olen mitmel korral esile tõstnud toiduga
kindlustatuse küsimuse põhjapanevat olemust. Praeguses olukorras ei peaks liikmesriigid
põllumajandusse suhtuma kui lihtsalt majandusküsimusse, vaid pigem kui strateegilise
kaitse küsimusse. Seetõttu on elutähtis, nagu rõhutab raportöör, tagada, et 2013. aastale
järgnev uus ühine põllumajanduspoliitika annaks piisava vastuse suurtele katsumustele,
millega sektor täna silmitsi seisab, eelkõige hinnastabiilsuse seisukohalt, ja et see suudaks
kaitsta põllumajandusettevõtjate huvisid ning tõhustada toiduvarusid.
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Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Kiidan Daciana Sârbut! Et tagada taskukohase
toiduga varustatuse kindlus, peab ELil olema tugev ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP),
mis ei soodusta toidu tooraine hindadega spekuleerimist ning aitab noortel
põllumajandussektorisse siseneda.

Tegelikult peab tulevane ÜPP kindlasti noorte põllumajandusettevõtjate jaoks rohkem
tegema. ELis on vaid 7% põllumajandusettevõtjatest nooremad kui 35 aastat, samas vajab
EL järgmisel kümnel aastal 4,5 miljonit põllumajandusettevõtjat. Kutsun seega üles
tõhustama selliseid noori põllumajandusse meelitavaid olemasolevaid meetmeid nagu
asutamistoetus ja laenude intressitoetused.

Et tagada, et kehtivad finantsinstrumendid aitavad põllumajandusettevõtjatel kriisi üle
elada, mitte ei aita spekulantidel tekitada äärmuslikke hinnakõikumisi, kutsun ma üles
vaatama läbi Euroopa finantstoodete õigusakte. Nõuan samuti, et Euroopa Komisjon astuks
viivitamatult tõhusaid ja püsivaid samme, et kehtestada spekuleerimisele selged piirangud
ja leida lahendus toidukaupade turgude ebastabiilsusele.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult  .  − Raport võeti vastu ilma fraktsiooni
Verts/ALE toetuseta, kes hääletas selle vastu. Vastuhääle põhjuseks oli see, et punkt 14 jäi
teksti sisse. Selles kutsutakse „komisjoni üles pakkuma välja tehnilist lahendust probleemile,
milleks on geneetiliselt muundatud organismide (GMO) vähene sisaldus GMO-vabades
importtoodetes ning tegema ettepanekut kiirema heakskiitmisprotsessi kohta ELis uue
GMOd sisaldavate loomasöötade importimiseks, kui need on ohutuks tunnistatud”.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toiduga kindlustatus on põhiline inimõigus ja see
saavutatakse üksnes siis, kui vastatakse inimese toitumisvajadustele ning toidueelistustele,
selleks et elada aktiivset elu ja olla hea tervise juures.

Vaadates ettepoole, 2013. aastaks kavandatud ühise põllumajanduspoliitika reformi suunas,
siis peab Euroopa põllumajandustootjatele antav toetus võimaldama neil alati täielikult
täita toiduohutuse ja keskkonnastandardeid. Euroopa tootmise tõhususest hoolimata elab
ELis ligikaudu 80 miljonit inimest endiselt allpool vaesuspiiri ja neist paljusid aidatakse
toiduabiprogrammidega. Tugeva ÜPPiga säilib põllumajandusettevõtjate kui toidutootjate
majanduslik roll, kuid see tagab elatise ja töökohad üle 28 miljonile kodanikule, kes töötavad
Euroopa maapiirkondades.

Kui arvestada ka majanduskriisi, siis tuleb pärast 2013. aastat säilitada otsetoetused
põllumajandusettevõtjatele, et stabiliseerida nende sissetulekud ja aidata vastu seista
turukõikumistele. Lõpetuseks – käivitatakse spetsiaalsed algatused, et julgustada noori
põllumajandussektorisse sisenema, näiteks lihtsam juurdepääs laenudele, professionaalse
väljaõppe ja spetsiaalse tehnilise hariduse edendamine, levitades samal ajal kogu Euroopas
häid põllumajandustavasid.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Jättes kõrvale kahtlase väärtusega viite maailma
rahvastiku kasvu andmetele, milles ei kajastu erinevates kolmandates riikides viimasel ajal
langenud sündimus, on toiduga kindlustatus kahtlemata seotud põllumajanduse hea
kasutamisega.

Ilmselgelt soovitakse siis ühist põllumajanduspoliitikat, mille eesmärk on suurendada
kvaliteetset keskkonnasõbralikku põllumajandustegevust ja aidata põllumajandusettevõtjatel
saavutada normaalne elustandard. Kui arvestada ka energiapoliitikat, mis kuuluvad
põllumajandussektori alla biokütuste kasutamise tõttu, siis on tegemist argumendiga, mida
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veel peaks uurima, sest biokütuste tootmine võistleb toiduainete tootmisega. Raportis
järeldatu on samuti mõistlik: me ei saa mõeldagi ÜPPi eelarve vähendamisele.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjalikult. – (NL) Tervikuna on tegemist piisavalt väärtusliku
panusega arutelusse põllumajanduse rolli üle toiduga varustamises. Parlament on teinud
õigesti kindlaks probleemid, millega põllumajandusettevõtjad peavad võitlema äärmuslike
turgude ja hindade kõikumise ajal, ning juhtinud tähelepanu raskustele, mis
põllumajandusettevõtjatel sel puhul praegu on. Komisjon peab esitama ranged ja püsivad
meetmed, et leida lahendus põllumajandusturgude kõikuvusele. See on ELis tootmise
säilimiseks kriitilise tähtsusega. Spekuleerimine on suures osas põhjustanud tohutu
hinnatõusu põllumajandustoodete finantsturgudel. Spekulatiivsest käitumisest on tingitud
peaaegu 50% hiljutistest hinnatõusudest.

On hea, et Euroopa Parlament on toetanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni toiduõiguse
eriraportööri järeldusi suurte institutsiooniliste investorite, nagu riski- ja pensionifondid
ning investeerimispangad, katastroofilise rolli kohta, sest nad mõjutavad oma tegevusega
tooraine hinnaindekseid tuletiste turul. Parlament on esitanud üldjoontes usaldatava
olukorra analüüsi, kuid läinud siis täielikult omadega rappa, suutmata raportis teha
asjakohaseid märkuseid GMOde rolli kohta põllumajanduses. See arutelu käib mujal ega
kuulu siia ja seetõttu hääletasin lõppkokkuvõttes raporti vastu.

Csanád Szegedi (NI),    kirjalikult. – (HU) Ma ei saa toetada algatust, mis võimaldab või
kiirendab geneetiliselt muundatud taimete sissevedu. Euroopa Liidu maa suurepärased
omadused võimaldavad paljudel riikidel, sealhulgas Ungaril, Poolal, Itaalial ja Prantsusmaal
toota kvaliteetset sööta. Me ei vaja geneetiliselt muundatud sööta. Ma ei toeta geneetiliselt
muundatud toodete sissevedu Euroopa Liitu nende pikaajaliste kahjulike toimete tõttu
tervisele.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Terminis „toiduga kindlustatus” tõstetakse esile
vajadus võtta ülemaailmsete toiduvarude suurendamiseks konkreetseid meetmeid: tegemist
on inimõigusega, mis hõlmab füüsilist ja majanduslikku juurdepääsu tervislikule, piisavale
ja toitvale toidule. Leian, et selle raporti vastuvõtmisega rõhutatakse põllumajandussektori
ülisuurt tähtsust. Prognoositav elanikkonna suurenemine ning püsiv vaesus tähendab, et
elanikkonna vajaduste rahuldamiseks on vaja toiduainete tootmist suurendada vähemalt
70%. Põllumajandusettevõtjate suutlikkust on negatiivselt mõjutanud ilmastikunähtused,
spekuleerimine ja hindade kõikumine.

Pärast 2013. aastat on vaja ühist põllumajanduspoliitikat, mis suudab tagada õiguse toiduga
kindlustatusele, milleks on vaja otsustavalt pühenduda konkurentsivõimele ja
uuendustegevusele ning suurendada noorte põllumajandusettevõtjate arvu, kes suudavad
vastata uutele globaalsetele katsumustele. Põllumajanduspoliitikat tuleb kohandada
traditsioonilise ja kohaliku, muu seas mahe- ning kohaliku toidu edendamisega.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlament on vastu
võtnud raporti põllumajanduse tunnustamise kohta, mille puhul pidin jääma erapooletuks.
Raportis arvestatakse paljusid põllumajandusettevõtjatele väga olulisi probleeme, nagu
näiteks abi väiketootmisele, noored põllumajandusettevõtjad ning hindadega spekuleerimise
vastu võitlemine. Raportis tõstetakse esile ka vajadust tulevast ühist põllumajanduspoliitikat
oluliselt rahastada.

Ehkki raport on üldjoontes hea, sisaldab see väljakannatamatut meedet: GMOde
heakskiitmise menetluse kiirendamine komisjoni poolt.
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Meetmes keeldutakse kaalumast toodete nõuetekohast hindamist enne nende turule
lubamist ega mainita üldse ikka ja jälle hukka mõistetud GMOde turustamisega seotud
ohtusid.

Meetmes ei võeta üldsegi arvesse toiduga kindlustatust ega ettevaatuse põhimõtet. Tegemist
on ohtliku meetmega ja on skandaalne, et see on lisatud raportisse, mille eesmärk on võtta
arvesse põllumajanduse strateegilist tähtsust.

GMO-teemale oleks vaja pühendada eraldi arutelu, kuid Euroopa asutused keelduvad seda
korraldamast.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin resolutsiooni poolt, milles
rõhutatakse vajadust, et Euroopa poliitikas seatakse põllumajandus esikohale. Euroopa
kodanikud esitavad aina enam nõudmisi toiduga kindlustatuse kohta, mis tuleb tagada
kogu tootmis-, töötlemis- ja jaotusahela jooksul. Jätkusuutliku, kindla ja õiglase
põllumajanduse tagamise teel tuleb leida lahendus paljudele probleemidele:
kliimamuutusega kohanemine, globaliseerumise mõjude kontrollimine, bioloogilise
mitmekesisuse säilitamine, põllumajandusettevõtjate elustandardi säilitamine ning toidust
sõltumatuse tagamine ülemaailmsel turul, mis on suure surve all. Põllumajandus on meie
pärandi lahutamatu osa, mis on alati kujundanud meie identiteeti, eluviisi ja maastikku.
Toetan ELi pingutusi põllumajanduses, kuid ÜPPi reformimisel on vaja veel ära teha oluline
töö. Kutsun seetõttu ELi üles suunama oma jõupingutused väikepõllumajandusettevõtjatele,
kes on kõige suurem, kuid eelkõige kõige haavatavam rühm. Põllumajanduse strateegiliselt
tähtsa sektorina tunnistamine peaks olema võimalus tugevdada selle sotsiaalset mõõdet,
millele siiani ei ole pööratud piisavalt tähelepanu. Ka põllumajandusettevõtjad vajavad
kindlustunnet.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult. – (PL) Olen üsna kindel, et põllumajanduse tunnistamine
strateegiliselt tähtsa sektorina võimaldab luua paremad tingimused abi- ja
teabeprogrammide elluviimiseks. Ühiskonna kõige vaesemate liikmete jaoks tuleb ilma
kahtluseta sisse seada toiduabiprogrammid. Unustame sageli ära, et Euroopa Liidus elab
peaaegu 80 miljonit inimest allpool vaesuspiiri.

Lisaks abiprogrammidele peame välja töötama tervislikku toitumist edendavad programmid,
eeskätt lastele ja keskkooliõpilastele. Nende küsimuste hooletusse jätmist näeb väga ilmekalt
USAs, kus viimastel aastatel on rasvunud teismeliste arv kolmekordistunud. Puuviljade ja
piima tarbimist edendavate programmide elluviimine on eriti oluline haridusasutustes,
sest õigete toitumisharjumuste omandamisel on noortele eurooplastele positiivne mõju,
millega vähendatakse tulevikus tervishoiu- ja sotsiaalkulusid. Sedalaadi programmide
elluviimisse peaks kaasama võimalikult palju kohalikke toidutootjaid, sest see tugevdab
väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete positsiooni.

9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.05)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
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11. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

12. Infotund komisjoni presidendi osavõtul

President.   – Järgmine päevakorrapunkt on infotund komisjoni presidendi osavõtul.
Tegemist on tavalise menetlusega, nimelt küsimustega, mis kestavad minuti, ja vastustega,
mis kestavad samuti minuti. Kui on lisaküsimus, on lubatud 30 sekundit, kusjuures
30 sekundit on lubatud ka vastuseks. Esimesed küsimused esitavad komisjoni presidendile
fraktsioonide juhid või esindajad.

Corien Wortmann-Kool,    fraktsiooni PPE nimel. – (NL) Austatud president, president
Barroso! Sooviksin esitada teile siin parlamendis küsimuse Euroopa hädaabifondi kohta.
Seda tehes sooviksin rõhutada asjaolu, et sekkusite arutellu hädaabifondi üle, sest see
puudutas Euroopa tasandil hädaabifondi. Minu küsimus teile on, et mis seisukohal olete
selle fondi laiendamise suhtes? Olete tegelikult juba sel teemal sõna võtnud, kuid peamiselt
selle kohta, kuidas tuleks tagada fondi rahastamine ja kui pika perioodi vältel. Hetkel on
olukord riikide võlakirjade turul kaunis vaikne, kuid see võib muutuda iga hetk. Seega
minu küsimus, et mis seisukohal olete hädaabifondi laiendamise suhtes?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud president! Sooviksin kõigepealt
tänada Corien Wortmann-Kooli!

Tegelikult ei ole tegemist ainult minu, vaid komisjoni üksmeelse seisukohaga. Dokumendis
on iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta kirjas, et komisjon on seisukohal, et tuleb
suurendada Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendi tegelikku rahastamissuutlikkust
ja laiendada selle tegevusala. Peame seda osaks igakülgsest lahendusest, kuid mõistagi mitte
kogu lahenduseks. Dokumendis on Euroopa finantsstabiilsusvahendi (EFSF) kohta ainult
üks lause. See on ka struktuurireformi, eelarve konsolideerimise ja majanduskasvu
tõhustavate meetmete kohta.

Tegelikult on euroala stabiilsuse seisukohast oluline aga suurendada laenusuutlikkust, sest
– nagu teate – EFSFi tagamise vahendi sihtkapital on hetkel 440 miljardit eurot. Ma ei nõua
selle ülempiiri tõstmist praegu, kuid teame, et EFSF ei saa seda 440 miljardit eurot vajaduse
korral tegelikult välja laenata, kuna tagama peab EFSFi AAA reitingu. Seega vähim, mida
saame teha ja peaksime tegema, on fondi suutlikkuse suurendamine. Arvan, et tegemist
on väga tõhusa ettepanekuga, mis tuleks võtta vastu pigem varem kui hiljem.

Corien Wortmann-Kool,    fraktsiooni PPE nimel. – (NL) Austatud president! Mul on
lisaküsimus: ütlesite „pigem varem kui hiljem”. Mida te selle all täpselt mõtlete, sest minu
seisukohalt on järgmistel kuudel stabiilsuse tagamine finantsturgudel edasilükkamatu
küsimus. Otsustavusest oleks siin palju abi. Hetkel näeme peamiselt valitsusjuhtide ja
finantsministrite arutelusid, seega missugust ajaskaalat te silmas peate, kui ütlete „pigem
varem kui hiljem”? Kas oskate palun öelda selle kohta midagi konkreetsemat?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud president! Pigem varem kui hiljem
tähendabki täpselt seda, et me ei tohiks tegutsemist edasi lükata. Oleme varem näinud, et
turul on paljud analüütikuid seisukohal, et Euroopa Liit ja euroala pigem reageerivad kui
tegutsevad. Meil on tarvis olla arengust ees, mitte maas, mistõttu peab see sündima
võimalikult pea!

Tegelikult tehti eilsel euroala kohtumisel ja tänasel majandus- ja rahandusministrite
erakorralisel kohtumisel teatavaid edusamme. Võtame ühendust liikmesriikidega. Arvan,
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et see on oluline. Arvan ka, et kuna meil on 4. veebruaril Euroopa Ülemkogu kohtumine,
on arukas neid küsimusi seal arutada. Oleme valmis seda tegema. Komisjon on valmis neid
küsimusi 4. veebruaril käsitlema.

Stephen Hughes,    fraktsiooni S&D nimel . – President Barroso! Tean, et Euroopa
Ametiühingute Konföderatsioon on juba esitanud väga tugevaid vastuväiteid komisjoni
üksikasjalikule vahelesegamisele Kreeka ja Iiri tööturgudel, tallates jalge alla
kollektiivläbirääkimiste ja sotsiaalse dialoogi. Teie iga-aastane majanduskasvu analüüs ei
tõota senisega võrreldes muutust. Teie ametnikud nõuavad indekseerimisklauslite ja
töötasulepete läbivaatamist, paindliku töö soodustamist, töötushüvitiste korrigeerimist ja
tööliste ülekaitstuse vähendamist.

Kas nõustute, et komisjon peaks püüdma soodustada sotsiaalset dialoogi ja
kollektiivläbirääkimisi nende õõnestamise asemel? Ja kuna töötasu küsimus konkreetselt
on lepingu sotsiaalpeatükist välja jäetud, siis millist õiguslikku alust kasutab komisjon
selleks, et sekkuda riigisiseste kollektiivläbirääkimiste süsteemidesse? Samuti lämmatab
eelarve konsolideerimise meetme kahekordistamine, mida analüüsis nõutakse, igasuguse
võimaluse 2020. aasta protsessi eesmärkide saavutamiseks. Mis on teie vastus sellele?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Lubatagu mul teile üheselt mõistetavalt öelda,
et toetame sotsiaalset dialoogi täielikult! Teeme seda Euroopa tasandil, kuid hiljem tuleb
meil seda teha ka riigisisesel tasandil. See on liikmesriigi vastutus. Olen aktiivselt edendanud
seda sotsiaalset dialoogi Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, BusinessEurope’i ja
teiste asjaomaste partneritega. Tegelikult aga oleme arvamusel, et meil tuleks nüüd luua
tööks stiimuleid juurde; meil tuleb lahendada tööturgude olukord. Arvan, et see on osa
struktuurireformidest, mida on tarvis Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks.

Stephen Hughes,    fraktsiooni S&D nimel. – President Barroso! Miks on nii, et kogu
tähelepanu näib olevat suunatud tööturgudele? Mis saab teistest turgudest, mida meil siin
käsitleda on tarvis – finantsturust, siseturust, tooraineturgudest? Kogu tähelepanu näib
olevat suunatud tööturgudele. Miks peaks töölised, need, kes on halvimas olukorras,
kandma majanduslanguse ja selle kordategemise vajaduse kulu?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Tähelepanu ei ole suunatud ainult
tööturgudele. Reformime finantsturgusid parlamendi aktiivsel toel ja osalusel. Arutasime
iga-aastases majanduskasvu analüüsis samuti pikalt vajadust süvendada siseturu reformi.
Arutame nüüd konkreetselt energiaturgusid, kuid tööturg on samuti osa
struktuurireformidest, mida on tarvis Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks, eriti riikides,
mis on nüüd väga haavatavad. Nagu teate, teostavad neist mõned juba olulisi
tööturureforme.

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud president! Tean, et väljendasite
oma muret Hodorkovski kohtuasja üle eravestlusel president Medvedeviga. Kui Hodorkovski
kohtuasi oli Venemaal õigusriigi proovikivi, tuleb meil loomulikult öelda, et see kukkus
läbi. Sellele lisaks arreteeriti 31. detsembril Boris Nemtsov. Vene põhiseaduse artikkel 31
aga tagab kogunemisvabaduse.

Nagu teate, korraldab opositsioon iga kuu 31. esimesel päeva protestikogunemise. Minu
teada on 2011. aastal seitse kuud, milles on 31 päeva. See tähendab, et on võimalik, et kui
see jätkub, võivad 2011. aastal toimuda Boris Nemtsovi kinnipidamisega sarnased
sündmused. Niisiis, millised ühiseid meetmeid on võimalik ELi institutsioonidel sel teemal
rakendada? Venemaa on Euroopa Nõukogu, OECD, G8 ja potentsiaalselt Maailma
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Kaubandusorganisatsiooni liige. Arvan, et on vaja Euroopa institutsioonide kiiret
tegutsemist.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Guy Verhofstadt, nagu ütlesite, oleme
tõstatanud küsimuse oma Vene partneritega ja tegelikult on Euroopa Liit juba avalikult
reageerinud Mihhail Hodorkovski ja Platon Lebedevi vastasele menetlusele kõrge esindaja
Catherine Ashtoni deklaratsiooni kaudu.

Arvame, et õigussüsteemi sõltumatus ja iga kodaniku õigus õiglasele kohtupidamisele –
nagu need on kirja pandud Euroopa inimõiguste konventsioonis, millega Venemaa on
liitunud – on üliolulised Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni strateegilisele partnerlusele.
Õigusriik on ka nüüd Venemaaga arendatava n-ö moderniseerimise partnerluse nurgakivi.

Jätkame selle tähelepanelikku jälgimist ja tõstatame küsimust mitmel kujul ja kohtumistel
Venemaaga, nagu rõhutati 7. detsembril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu ja Venemaa
tippkohtumisel. Euroopa Liit ootab Venemaalt rahvusvaheliste kohustuste täitmist
inimõiguste valdkonnas ning samuti õigusriigi austamist.

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – Tegemist ei ole küsimuse, vaid lihtsalt
kommentaariga. Arvan, et parlament peab selle probleemiga tegelema nii kiiresti kui
võimalik. Selline olukord nagu Venemaa Föderatsioonis praegu ei saa jätkuda. Ma ei arva,
et peame sel teemal suud kinni hoidma vaid selle pärast, et meil on palju olulisi ärisidemeid
– vastupidi.

Rebecca Harms,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Venemaal on ajakirjandus- ja
meediavabadus tõesti oluline probleem. Kui te, José Manuel Barroso, soovite arutelul
edukalt esineda, ei saa te lubada hetkel Ungaris toimuvat. Sooviksin teilt küsida, miks
komisjon on nii leebe Ungari meediaseaduse suhtes. See rikub igas valdkonnas Euroopas
ja kaugemalgi kehtivaid põhimõtteid.

Taotlesime õigusnõustamist. Kokkuvõtvalt on nõustajate arvamus see, et seadus rikub
Kopenhaageni kriteeriume, Helsingi lõppakti, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi,
Euroopa inimõiguste konventsiooni, UNESCO konventsiooni, mis meediat ei hõlma,
Lissaboni lepingut ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat. Võiksin jätkata, kuid peatun siin.
Sooviksin teilt seetõttu küsida, millal Ungaris kohaselt sekkute? Milline on ajakava? Miks
ei ole ikka veel olnud rikkumismenetlusi? Minu kriitikat toetab ka olemasolev kohtupraktika
selles valdkonnas.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Ungari nagu iga teise liikmesriigi puhul tuleb
meil rakendada Euroopa õigust objektiivselt, erapooletult. Meil tuleb seda õiguslikust
seisukohast väga ettevaatlikult vaadelda, mistõttu on meil tarvis järgida selget metoodikat.

Just seda me – asepresident Kroesi näol – teinud olemegi. Eile esitas ta põhjalikud raportid
kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonile ning kultuuri- ja hariduskomisjonile.
Ungari meediaõigus tekitab meis teatavat muret. Selle nädala lõpuks kavatseme saata
Ungari valitsusele esimese kirja, millele Ungari ametivõimudel tuleks reageerida.

Kordan: meil tuleb järgida selget, objektiivset, erapooletut, õiguslikul alusel põhinevat
menetlust, kuna Ungaril nagu igal teisel ELi liikmesriigil on õigus komisjoni erapooletusele.
Võin aga teile kinnitada, et jälgime küsimust väga tähelepanelikult.

Rebecca Harms,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Sooviksin paluda, et kõik dokumendid,
mis Ungari on komisjonile esitanud, tehtaks tutvumiseks kättesaadavaks. Sooviksime väga
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võimalust otsustada ise ja arvame, et on aeg, et küsimuses otsus tehtaks. Kahtlustame aga,
et Ungari ei ole võib-olla esitanud seaduse täielikku teksti, et ta püüab aega võita. Palun
andke meile dokumendid!

Lisaks arvan, et on lausa raske teha poliitikat, näiteks ühinemisläbirääkimistel Türgiga, ja
pidevalt korrutada Kopenhaageni kriteeriume, kuid unustada need kohe, kui riik on saanud
Euroopa Liidu liikmesriigiks.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Mõistagi hoiame parlamenti täielikult kursis.
Nagu enne ütlesin, kohtus asepresident Kroes eile parlamendi asjaomaste komisjonidega.

Mõistke aga ka, et nendel küsimustel on õiguslik mõõde ja meil tuleb järgida metoodikat
väga selgelt, objektiivselt. Komisjonil on kõikides nendes küsimustes väga hea maine ja
tõsiseltvõetavuse tase, mida me kindlasti ohtu seada ei soovi. Võin teile kinnitada, et jälgime
küsimust suure tähelepanuga ja oleme neid muresid juba väljendanud. Olen tõstatanud
küsimuse isiklikult peaminister Orbániga. Homme tuleb ta siia parlamenti. Saame arutada
seda poliitiliselt, kuid peame siinkohal järgima ka selget menetlust.

Michał Tomasz Kamiński,    fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Austatud president! Mõni päev
tagasi avaldas Rahvusvaheline Lennunduskomisjon, mis teostab Moskvas uurimist, raporti
läinud aastal 10. aprillil Smoleńskis toimunud õnnetuse põhjuste kohta. Poola üldsus on
üllatunud raporti leidude üle ja kohtleb seda dokumendina, mis on kõike muud kui
objektiivne. Paari viimase päeva jooksul on juba tõestatud, et võidi varjata Venemaa jaoks
ebamugavaid asjaolusid, ja kogu raport on suunatud nii, et Smoleńskis toimunud traagilise
intsidendi eest on Poola vastutavaks tehtud. Poolas ei sea ükski arukas inimene kahtluse
alla asjaolu, et kadunud presidendi külaskäigu ettevalmistamise ja elluviimise kogu protsessi
jooksul tehti vigu. Venemaa raport aga kannab märke poliitilisest mängust, mille eesmärk
on Venemaa süüst puhastada.

Sel teemal sooviksin esitada järgmise küsimuse: mis seisukoht on komisjonil raporti kohta
ja kas Euroopa Komisjon kavatseb teha midagi Smoleńskis toimunud tragöödia põhjuste
selgitamiseks, kus sai surma liikmesriigi president ja lisaks minu riigi poliitilise eliidi mitu
esindajat?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud president! Sooviksin öelda Michał
Tomasz Kamińskile, et keegi ei unusta seda kohutavat tragöödiat, ei Poolas ega mujal.
Oleme väga kurvad president Kaczynski ja tol traagilisel päeval kõigi temaga olnute
hukkumise pärast. Olen muidugi teadlik läinud nädal avaldatud Vene raportist ja samuti
Poola reaktsioonidest sellele, mida mõistan väga, arvestades tragöödia ulatust.

See öeldud, saab komisjon nendes olukordades tegutseda ainult siis, kui meil on selleks
õige õiguslik alus. Poola ametivõimud ei ole muide sellesse teemasse sekkumiseks kunagi
meie poole pöördunud, ehkki oleme mõistagi jätkuvalt valmis tegema kõike, mis meie
õiguslikus pädevuses on, kui taolise palve peaksime saama.

Michał Tomasz Kamiński,    fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Austatud president! Sooviksin
veenduda, et olen teist õigesti aru saanud. Siiani ei ole Poola valitsus palunud komisjonil
uurida Smoleński katastroofi põhjuseid. Kui aga Poola valitsus paluks Euroopa Komisjonilt
sellist abi, kas seda pakutaks?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Nagu ütlesin, peame nägema selleks õiguslikku
alust. Minu andmetel oli tegemist sõjaväelise lennu ja riigivisiidiga ning määrus jõustus
pärast kohutavat õnnetust. Seega näib õiguslikust seisukohast, et ei ole palju argumente,
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mille alusel komisjon sekkuda saaks. Saame siiski alati küsimust arutada mitteametlikult
Poola ametivõimude ja teiste ametivõimudega, kes meil seda teha paluvad.

Lothar Bisky,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) José Manuel Barroso, oleme kõik
teadlikud, kui oluline euro stabiilsus on. Kui see on nii, siis on üks sündmus, millest ma
päriselt aru ei saanud. Tegemist oli aruteluga päästemeetmete suurendamise üle, millele
teie andsite loa, kuid mille kantsler Merkel ära keelas. Minu küsimus on seetõttu: miks ei
vii te neid asju üksteisega kooskõlla. Mõistan, et taolisi asju mõnikord juhtub, kuid ei ole
esimene kord, kui olen midagi taolist näinud või millestki sellisest kuulnud. Meedia on
sellest vahepeal väga huvitatud olnud. Tegemist ei ole aga pelgalt teie ja kantsler Merkeli
peretüliga. Tegemist on olulise poliitilise küsimusega. Mõistan seda – uskuge mind, ma ei
ole ka alati kantsleriga ühte meelt, kuid küsimus puudutab seda, kas avalikult erinevad
arvamused mitte ei aita finantsspekulante.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Euroopa Liidus on igal institutsioonil ja igal
valitsusel oma vastutusalad. Komisjonil on teatav vastutus esitada seda, mis tema arvates
on õige, et liikuda euroala ja liidu seisukohast edasi, ning seega avaldasime iga-aastase
majanduskasvu analüüsi väga mitmekülgsel lugemisel oma arvamust. Arvan, et meil ei
olnud mitte ainult õigus, vaid ka kohustus seda teha.

Seega just seda tegimegi ja arvan, et turud võtsid selle vastu väga hästi, nagu viimastel
päevadel näinud oleme, sest nad mõistsid, et nüüd on olemas tõeline valmidus minna
otsustavalt edasi mitmekülgse lahenduse kõikide tahkude, sealhulgas EFSFiga.

Turuanalüüsist ilmneb üheselt mõistetavalt, et selles küsimuses on tarvis teha enam.
Tegemist ei ole vaid komisjoni arvamusega; tegemist on ka Euroopa Keskpanga arvamusega
– seda väljendati väga selgelt. Loodan, et liikmesriigid jõuavad komisjoni seisukohta arvesse
võttes kokkuleppele.

Lothar Bisky,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) José Manuel Barroso, aktsepteerin
täielikult raportit ja seda, et avaldasite oma arvamust. Ma ei ole aga oma küsimusele vastust
saanud: kuidas on niivõrd olulisel teemal nagu euroga spekuleerimine, niivõrd olulisel ajal
võimalik, et teie arvamus jätab kantsler Merkeli või president Sarkozy või teiste
valitsusjuhtidega koordineerimata mulje? Igatahes tajub üldsus seda nii.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Komisjonil ei ole vaja liikmesriikide luba
enne arvamuse avaldamist. Meie ettepanek esitati tõesti kooskõlas viimase Euroopa
Ülemkogu järeldustega, kui liikmesriigid väitsid, et on valmis tegema mida tahes, et kaitsta
euroala finantsstabiilsust. Nad mainisid konkreetselt Euroopa finantsstabiilsuse tagamise
vahendit ja ütlesid, et on valmis seda tugevdama. Seega tegelikult vastuolu ei olnud.

Teiste kommentaare ma kommenteerida ei saa, kuid võin teile öelda, mis on komisjoni
seisukoht: tegemist on üksmeelse seisukohaga, mida jagab ka Euroopa Keskpanga president;
tegemist on teiste asjaomaste institutsioonide seisukohaga, kes hoiavad väga pingsalt
euroala finantsstabiilsusel silma peal. Arvan, et meil tuleks tõsta esile pigem seda, mis meid
ühendab, kui konkreetseid küsimusi, mille teemal suhtleme.

Marta Andreasen,    fraktsiooni EFD nimel. – Läinud nädal esines Euroopa Kontrollikoja
liige, kes läks hiljuti pärast 15 aastat teenistuses pensionile, meedias tõsiste süüdistustega.
Süüdistused, mis mind ei üllata, osutasid sisuliselt ELi audiitorite sõltumatuse puudumisele,
mis mõjutab läbipaistvuse taset rikkumistest teatamisel.
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Selgitav kiri, mille Maarten Engwirda eile avaldas, ainult kinnitab komisjoni pädevust
audiitorite üle ja seab kahtluse alla aluse, millelt parlament on viimased 15 aastat eelarve
täitmisele heakskiidu andnud.

Nüüd on aeg, et parlament nõuaks, et ELi eelarvet ja aruandlust auditeeriks tõeliselt
sõltumatu ELi institutsioonide väline asutus. Taolise sõltumatu auditita ei ole nõukogul
ega parlamendil võimalik jätkata heakskiidu andmist komisjoni finantskohustuste täitmisele.

Kas teie, José Manuel Barroso, lubate välisaudiitoril kontrollida arvepidamist ja rääkida
meile tõtt selle kohta, kuidas Euroopa maksumaksjate raha kulutatakse?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud president! Peaksin juhtima
tähelepanu sellele, et Euroopa Kontrollikoda on täiesti sõltumatu asutus. Komisjonil ei ole
absoluutselt mingit mõju tema meetodite või auditeerimisprioriteetide üle; samuti ei taotle
me endale taolist mõju. On komisjoni enda ja ka Euroopa huvides pidada lugu välisaudiitori
sõltumatusest.

Ma ei ole kommenteerinud negatiivselt kohtute otsuseid, olgu need konstitutsioonikohtud,
Euroopa Kohus või Kontrollikoda. See on demokraatia aluspõhimõte: õigusriigi ja
sõltumatute institutsioonide austamine.

Muidugi käib auditeerimisprotsessi raames komisjoni kui auditeeritava ja kontrollikoja
kui audiitori vahel regulaarne dialoog. See on normaalne ja vajalik tagamaks, et
auditeerimisprotsess toimib hästi ja et auditeerimisprotsessi leiud on tugeval alusel. Taoline
dialoog on täielikult vastavuses kõikide rahvusvaheliste normidega. Peaksin tõenäoliselt
samuti juhtima tähelepanu, et eelnevatel aastatel tuli kontrollikojast komisjoni kohta väga
kriitilisi raporteid. Arvan, et peaksime austama oma institutsioone, nimelt sõltumatuid
institutsioone.

Marta Andreasen,    fraktsiooni EFD nimel. – José Manuel Barroso, ma ei ole teie vastusega
nõus. Komisjon on vastusena Euroopa Kontrollikoja kriitikale viimasel kümnel aastal
pöördunud audiitorite poole – ja seda on nimetatud meedias – ning palunud neil oma
töömetoodikat muuta, nii et ELi kulusid käsitlevast raportist tuleks välja parem number.

Oma 30aastase raamatupidamise ja auditeerimise valdkonna ametikogemuse jooksul ei
ole ma kunagi näinud, et auditeeritav annaks audiitorile juhiseid, kuidas oma tööd teha.
Kuidas on meil võimalik teada, kas veamäära vähenemine on tingitud komisjoni soovitud
metoodikamuutusest või kontrollimehhanismide paranemisest?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Komisjonil on nagu ka Euroopa Parlamendil
õigus väljendada arvamusi auditeerimisprotsessi kohta. Väljendate praegu selle kohta oma
arvamust ja teil on selleks täielik õigus. Komisjon on ka poliitiline organ. Meid on valinud
parlament, mistõttu on meil õigus oma arvamust avaldada. Seda ei saa lugeda kuidagi
survevormiks, kui meil just ei tuleks pidada ka teie kommentaare lubamatuks surveks.

Tegemist on tegelikult läbipaistvuse teostamisega. Seega respekteerime lõplikult ja täielikult
kontrollikoda, me ei survesta seda ja üritame anda endast parima, et rakendada kontrollikoja
kui sõltumatu auditeerimisinstitutsiooni soovitusi.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Austatud president! Jeruusalemm on Iisraeli juudiriigi
ainuke, igavene ja jagamatu pealinn. Jeruusalemm, idapoolseimast punktist
läänepoolseimani, on ja jääb alati Iisraeli territooriumiks.
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Euroopa Liit võib olla Iisraeli üle õigustatult uhke. Tegemist on Lähis-Ida ainsa
demokraatliku riigiga, mida ümbritseb diktaatorlike režiimide meri.

Võideldes Islami Džihaadiga, kaitseb Iisrael mitte ainult ennast, vaid kõike, mida Euroopa
oma judeo-kristlike väärtustega tähendab. Komisjon nõustub minuga selles.

Euroopa Liidu toetus Iisraeli juudiriigile peaks olema seetõttu väljaspool kahtlust. Euroopa
Liit peab rahvusvahelisele üldsusele saatma selge sõnumi, et ELi diplomaatiline esindus
kuulub lihtsalt ja ainuüksi Jeruusalemma. Sellepärast sooviksingi väga José Manuel Barrosolt
küsida, kas ta nõustub minuga, et EL peaks paigutama oma diplomaatilise esinduse Iisraelis
viivitamatult ümber Ramat Ganist Iisraeli pealinna Jeruusalemma? Kui mitte, siis miks
mitte?

Sama peaks muidugi käima ELi tulevase suursaatkonna Jeruusalemma paigutamise kohta.
Oleme selle vastu, et taoline suursaatkond olemas oleks, kuid kui need peavad olemas
olema, siis rajage Iisraeli suursaatkond Jeruusalemma.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Esiteks teate te Euroopa Komisjoni seisukohta
Iisraeli kohta. Toetame täielikult Iisraeli olemasolu. Nagu ütlesite, on tegemist demokraatliku
riigiga väga keerulises keskkonnas ja me tunnistame täielikult Iisraeli õigust olemasolule.
Samal ajal sooviksime, et Iisrael austaks palestiinlaste enesemääramise õigust, ja arvame,
et parim lahendus on see, kui kaks riiki – Iisrael ja Palestiina – eksisteerivad, austades
täielikult teineteist ja rahvusvahelist õigust.

Pealinna või meie Iisraelis asuva esinduse muutmise küsimuses ei näe me muutmiseks
mingit põhjust.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Austatud president! Olen muidugi teie vastuses
pettunud, kuid räägite tegelikult Ida-Jeruusalemmast ja asjaolust, et sel nädalal mõistis
komisjon Iisraeli hukka 1400 elamu ehitamise pärast Gilos. Ei tea, kuidas täpselt
Jeruusalemma omavalitsusüksus peaks reageerima sellele hukkamõistule, kui nad saavad
taotlusi ehitamiseks nii Ida- kui ka Lääne-Jeruusalemma.

Nad väljastavad tegelikult lube nii araablastele kui ka iisraellastele mõlemas linnajaos, kuid
see, mis komisjon ütleb nüüd ja ütles ka läinud nädal, on: Et teil tuleb diskrimineerida
iisraellasi Ida-Jeruusalemmas, sest linn on niikuinii terve üksus ja seda ei saa muuta, linna
valitseb üksainus kohalik omavalitsusüksus. Mida te siis Jeruusalemma omavalitsusüksuse
nõukogul teha käsite? Kuidas peaks nad vastama iisraellastele, kes täiesti õigustatult taotlevad
lube ehitamiseks piirkonda, kus neil on täielik õigus elada?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Arvan, et Euroopa Liidu seisukoht asunduste
kohta on olnud täielikult kooskõlas rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas Iisraeli lähimate
liitlaste omaga. Arvame, et see, kuidas praegune valitsus asunduste küsimust käsitlenud
on, ei ole alati aidanud selles piirkonnas praegu rahu nimel tehtavaid jõupingutusi.

Teie kommentaarid näitavad täpselt, miks meil ei tohiks olla Jeruusalemmas esindust. Selle
põhjuseks on keeruline olukord seal linnas, mis on Iisraeli ja meie kõigi jaoks ülioluline.

Seega säilitagem oma toetus rahule! Toetagem Iisraeli! Samal ajal ärgem unustagem
palestiinlaste õigusi! Arvan, et ka nemad väärivad meie tähelepanu ja toetust.

President.   – Alustame nüüd infotunni teise osa, uuenduste ja energia kindla ning
konkreetse teemaga.
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Alejo Vidal-Quadras (PPE).    – (ES) Austatud president! José Manuel Barroso, komisjon
soodustab uuendusi meie energiasüsteemi eri valdkondades. Nende seas on teise põlvkonna
biokütused, tuumasüntees, neljanda põlvkonna tuumalõhustumine, arukad võrgud,
taastuvenergiaallikad üldiselt, energiatõhusus üldiselt, vesiniku kasutamine
kütuseelementides, CO2 kogumine, transport ja säilitamine, elektrisõidukid – loend võiks
jätkuda.

Ressursse napib, austatud president, ja kõike ei ole võimalik teha. Paljud eurooplased
küsivad endalt, millistele nendest asjadest komisjon keskendub praegustes keerulistes
oludes, ja kannan teile selle mure täna edasi. Milline või millised nendest prioriteetidest on
komisjoni seisukohast esmatähtsad?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – See on väga keeruline küsimus, sest kõik
prioriteedid on omavahel seotud, mistõttu on meil tarvis energiaturgu täiustada – meil on
tarvis integreeritud energiaturgu. Niiviisi oleks meil ka taastuvenergiaallikad ja
energiatõhusus. Energiatõhusus on kahtlemata prioriteet, kuid meil on tarvis investeerida
ka vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogiatesse, sest on olemas ka väline mõõde ja
peame saavutama väliseesmärgid – kõnelema oma partneritega energia valdkonnas ühel
häälel nii palju kui võimalik.

On neli prioriteeti, mida soovin, et käsitletaks Euroopa Ülemkogu istungil 4. veebruaril:
energiaturu täiustamine ja kõikide siseturueeskirjade rakendamine; energiatõhusus; vähese
süsihappegaasiheitega tehnoloogiad; ühiste jõupingutustega nõustumine, kui kõne all on
väline mõõde.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Austatud president! Praeguses olukorras peab
Euroopa Liit vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks 20%.
Poliitilisel tasandil aga on meil arutlusel ka kaugeleulatuvam eesmärk ja teame, et selles
suhtes kannaksid põhiraskust sektorid, mida hõlmab heitkogustega kauplemise süsteem,
ning iseäranis energeetika.

Sooviksin seetõttu kuulda teie isiklikku seisukohta selle kohta, millal on tingimused õiged,
et saaksime selle eesmärgi veelgi nõudlikumaks muuta.

Milliseid lisameetmeid oleks Euroopa Liidul tarvis energeetikasektoris kasutusele võtta või
kas need meetmed sisaldavad ka tingimusi, mida mainisite minu kaasparlamendiliikme
küsimusele vastates.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Tegemist on ka üleilmse, mitte ainult Euroopa
protsessiga. Cancún oli kliimaläbirääkimistel oluline samm. Vähemalt suudeti sellega
mitmepoolset protsessi elus hoida ja see oli hea, kuid tegelikult sellest meile ei piisanud.

Arvan, et selleks et saaksime minna edasi ja võtta kohustuseks siduvad eesmärgid, peaksime
paluma teistel, nimelt suurimatel saastajatel, arengumaadel ja tärkava turumajandusega
riikidel sellele sama palju kaasa aidata. Siiani nad sellist kohustust võtnud ei ole.

Just seepärast tulebki meil leida õige moodus nende liikuma panemiseks. Need riigid aga,
mis on valmis minema edasi ja võtma rohkem kohustusi, saavad ja peaksid seda tegema,
ning konkreetne moodus, mille kavatsen Euroopa Ülemkogule 1. veebruaril välja pakkuda,
on enama saavutamine energiatõhususe kohta, mis on valdkond, kus me ei ole saavutanud
veel nii palju kui vaja.
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Taastuvenergiaallikate kohta arvan, et saavutame oma 2020. aasta eesmärgi, kuid mitte
energiatõhususe puhul, niisiis on tegemist konkreetse valdkonnaga, kus saame suuremaid
edusamme teha.

Derek Vaughan (S&D).   – Et tagada energiajulgeolek ja madalad kulud tarbijatele tulevikus,
peab Euroopa kasutama vähese süsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogia kõiki liike. See
hõlmab kahjulike gaasideta söepõletustehnoloogiat – valdkonda, kus senini on areng olnud
väga aeglane. Kas komisjoni president saab seetõttu kinnitada, et toetus süsinikdioksiidi
kogumise ja säilitamise uurimisele jätkub tulevikuski?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Võin kinnitada, et püüame seda saavutada.
Lõpuks, nagu teate, otsustavad teadustegevuse rahastamise üle liikmesriigid. See on küsimus,
mida arutame, kui esitame mitmeaastase finantsperspektiivi.

Kahtlemata loodan siiski, et liikmesriigid seavad prioriteediks investeeringud
taastuvenergiaallikatesse ja vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogiatesse ning suunavad
tähelepanu Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kavas kehtestatud
tehnoloogiaprioriteetidele.

Just me järgmisel Euroopa Ülemkogu istungil välja pakumegi.

Fiona Hall (ALDE).   – President Barroso! Ütlesite äsja, et liikmesriigid saavutavad alla
poole sellest, mis nad kavatsesid 2020. aastaks 20% energiasäästu eesmärgi puhul saavutada,
seega miks ei tee komisjon suuri jõupingutusi, et muuta seda eesmärki liikmesriikidele
siduvaks?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Me teeme selleks jõupingutusi. Püüame selle
teema järgmise Euroopa Ülemkogu istungi päevakorda lisada. Energiatõhusus jääb veel
maha, nagu ütlesite. Ma ei ole olukorraga rahul ja komisjon kavatseb seda muuta.

Energiatõhusus on nüüd ELi 2020. aasta strateegia põhieesmärgi lahutamatu osa. Peame
hetkel kõnelusi liikmesriikidega, et kehtestada riigisisesed eesmärgid selle eesmärgi
toetamiseks. Oleme juba hinnanud, et olemasoleva poliitika ja meetmete juures ei oleks
sääst 2020. aastaks üle 10%.

Euroopa 2020. aasta arutelude tulemusena seatud indikatiivsed eesmärgid kokku aga
annavad tulemuse, mis on sellest selgelt kõrgemad, kuid tõenäoliselt ikka veel alla 20%.
Just selle tõttu kavatsemegi rakendada kaheetapilist lähenemist, jälgides tähelepanelikult
Euroopa 2020. aasta strateegias määratletud riigisiseste eesmärkide rakendamisel tehtavaid
edusamme ja vaadates neid edusamme üle 2013. aastal. Kui läbivaatamisel ilmneb, et meie
20% eesmärki tõenäoliselt ei saavutata, kaalub komisjon õiguslikult siduvate riigisiseste
eesmärkide väljapakkumist 2020. aastaks.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Austatud president! President Barroso! Sooviksin
esitada teile küsimuse soodustariifide kohta liidus. Volinik Oettinger, energiavolinik, taotleb
selles strateegiat, mis meie ja ka Saksa keskkonnaministri arvates põhjustaks edukaima
innovatsiooniprogrammi hävitamise, mis Saksamaal taastuvenergia valdkonnas on.

Mida kavatsete teha ennetamaks, et Saksa soodustariifimakseid ei hävitata ühtlustamise
nimel, takistades sellega taastuvenergia valdkonnas uuendusi? Mida te veel teete tagamaks,
et volinik Oettinger ei võidaks energiatõhususe puhul niiviisi aega? Ta ei taha teha midagi
enne 2012. aastat, ehkki ütlesite äsja, et on juba selge, et mittesiduvatest tariifides ei piisa.
Kuidas kavatsete asju kiirendada?
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José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud president! Kõigepealt lubatagu mul
öelda, et just volinik on see, kes pakub välja lisakava energiatõhususe suurendamiseks, ja
usun kindlalt, et ta teeb selle eesmärgi saavutamiseks parima. Püüame samuti seostada seda
energiaküsimust teiste poliitikaeesmärkidega, nagu võitlusega kliimamuutuse vastu.

See öeldud, arvame, et küsimus ei ole vaid eesmärkide seadmises, vaid ka liikmesriikide
töös, mistõttu leiame, et on parem, kui liikmesriigid kehtestavad oma riigisisesed eesmärgid,
ja siis näeme. Kui nad püsivad ajakavas, on tore. Kui mitte, siis vähemalt pakume välja
siduvad õigusaktid.

Edu saavutamiseks on mõnikord aga parem alustada mingisuguse vabatahtliku eesmärgiga
Vähemalt seda just oleme teinud varem ja on välja tulnud, et just see on õige lähenemisviis.
Me ei välista – hoopis vastupidi – siduvate eesmärkide võimalikku vajadust iga riigi puhul,
kuid võimaldagem ka liikmesriikidel seda poliitikat juhtida ja vaadakem, kuidas nad oma
strateegiat arendavad!

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Austatud president! 4. veebruaril toimub energiatippkohtumine.
Hetkel läheb arutamisele kaks direktiivi: vee raamdirektiiv ja keskkonnamõju hindamist
käsitlev direktiiv. Mõlemal juhul on meil tarvis kaaluda, kuidas saame muuta need kaks
varianti teineteisega pikas perspektiivis ühilduvaks. Küsimus on siin keskkonnas ja energia
tootmises. Usun, et kooskõlastusmenetlusele selles valdkonnas ei tohiks kuluda üle aasta.
Komisjon on hetkel pakkunud välja viieaastase perioodi. Praeguses olukorras ei saa me
minu arvates endale viie aasta kulumist lubada – see on ju lõppude lõpuks terve
valimisperiood!

Kas komisjon on vastavalt valmis aega vähendama? Kas on võimalik kohandada vee
raamdirektiivi nii, et tulevikus saab anda akumulatsioonielektrijaamadele võimaluse tagada,
et ühes küljest päikeseenergia ja teisest küljest tuuleenergia vahel valitseks tasakaal?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Üldiselt tahab komisjon vähendada võimalikult
palju vastuvõtmisele ja rakendamisele kuluvat aega. Küsimus on selles, et liikmesriigid
küsivad meilt tavaliselt realistlikku ajakulu, nii et rakendamine oleks võimalikult sidus,
vältides moonutusi siseturul või selles, mis meie arvates peaks olema siseturg. Üks mure
energiasektoriga on just asjaolu, et meil on ikka veel väga erinevad eeskirjad.

Mõned edusammud on tehtud – praegu me nullist ei alusta. 4. veebruaril avaldatakse
teatised, mida hiljuti tutvustasime, ja samuti on olemas ajalooline (arvan, et seda võib nüüd
ajalooliseks nimetada) kliima- ja energiapakett, mille esitasime mõni aasta tagasi minu
eelmise komisjoni ajal.

Oleme avatud ajavahemiku vähendamisele, kuid oluline on, et oleks kokkulepe
liikmesriikidega, nii et nad tegutseksid enam-vähem samal ajal, et vältida konkurentsi
moonutamise probleeme siseturul.

Vicky Ford (ECR).   – Teadusuuringud ja uuendused on ülioluline meie majanduse
konkurentsivõime säilitamiseks. Eelmisel aastal sai Euroopa ülikool teadusuuringute vallas
esimest korda esikoha. See oli Cambridge’i Ülikool, mis asub minu esindatavas piirkonnas.

Selles ülikoolis – aga ka paljudes teistes vähem tuntud asutustes ning suurtes ja väikestes
ettevõtetes – olen näinud tipptasemel teadusuuringuid, mida EL rahastab 50 miljardi euro
suuruse raamprogrammi kaudu. Kurb on aga see, et sellel on ka maailma kõige keerulisema
ja bürokraatlikuma programmi maine. Eelmisel sügisel hääletas parlament ühehäälselt
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mitmete soovituste üle selle bürokraatia lihtsustamiseks. Mida teeb komisjon nende
reformide rakendamiseks?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Kõigepealt sooviksin õnnitleda Cambridge’i
Ülikooli ja teie piirkonda.

Teiseks loodan, et teie fraktsioon toetab mind arutelul kohaste eelarveliste kulukohustuste
mitmeaastase raamistiku üle, millega toetada teadusuuringuid, tehnoloogiat ja uuendusi
Euroopa tasandil. Cambridge on arenenumaid ülikoole maailmas, kuid Euroopa kõige
vaesemates piirkondades on teisi ülikoole, kellel ei ole kahjuks samasuguseid
juurdepääsuvõimalusi.

Kolmandaks on lihtsustamine tõepoolest üks meie prioriteet energia ja uuenduste ning
praegusel juhul teadusuuringute puhul. Kavatseme samuti arutada uuenduste üle Euroopa
Ülemkogu teises osas. Tegemist on kahtlemata ühega meie prioriteetidest ja meil on väga
hea meel, et Euroopa Liit meid selles toetab. Loodame samuti, et kontrollikoda ja teised
meid toetavad. Oluline on mõista, kuivõrd oluline on teadlaste seisukohast, et nad ei kaota
nii palju aega paberimajandusele ja et neil on rohkem aega keskenduda sellele, mida nad
oskavad kõige paremini, nimelt teadusuuringutele.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) José Manuel Barroso, rahanduse konsolideerimise
nimel süvendavad niinimetatud kokkuhoiukavad erinevusi Euroopa Liidus, soodustades
ühiskonnavastast poliitikat, seades ohtu tööliste õigusi ja vähendades riiklikke
investeeringuid, eriti uuenduste ning energia valdkonnas.

See tähendab, et kui samasugune suuniste, poliitika ja survetegurite kohaldamine jätkub
Portugalis või teistes nõrgema majandusega riikides, siis erinevused süvenevad ja sattume
Euroopa Liidu solidaarsuse tõttu üha raskemasse olukorda.

Seetõttu on küsimus selles, milliseid meetmeid rakendatakse olukorra muutmiseks, et
tagada tõhusalt uuenduste toetamine riikides, nagu Portugal ja teised, millel ei ole nendes
valdkondades nähtud piisavalt ette riiklikke investeeringuid, ning tagada ka energia
kättesaadavus inimestele ja ettevõtjatele, arvestades kõrgeid hindu, mida küsitakse, ja
raskusi, mida paljudes kohtades esineb?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (PT) Ilda Figueiredo, teate meie seisukohta
eelarve konsolideerimise kohta. See on eriti möödapääsmatu selliste riikide puhul nagu
Portugal, kes on silmitsi teatud riigivõlga puudutavate probleemidega, kuid ka Euroopa
Liit üldiselt peaks selle ette võtma. Äsja avaldatud dokumendis tehtud soovitustes kutsusime
liikmesriike üles võimaluse korral mitte vähendama investeeringuid haridusse ja
teadusuuringutesse, konkreetselt energeetikasektorisse. Pealegi on liikmesriike, kes teevad
seda väga edukalt: liikmesriike, kes on võtnud ette eelarve konsolideerimise, kuid isegi
suurendavad teadusuuringute ja hariduse rahastamist.

Suuremate finantsraskustega riikide puhul peab meie lähenemisviis hõlmama solidaarsust
ja ühtekuuluvust. Just seetõttu ei väsi ma propageerimast majanduslikku, sotsiaalset ja
territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa tasandil. Solidaarsus on oluline. See ei saa olla tühi
sõna. Peame, vabandust väljendi pärast, solidaarsuse toimivaks muutma.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Austatud president! Uuendused muudavad meie
majandust ja ühiskonda ning peaksid looma ka töökohti. See teeb uuendustest ühe Euroopa
Liidu kõige olulisematest valdkondadest. Palun seetõttu, et teie komisjoni kõik
peadirektoraadid võtaksid ühiselt kasutusele terviklikuma lähenemisviisi. Näiteks on hetkel
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tegelikult uuenduspartnerlus, mis jääb peamiselt ühe peadirektoraadi pädevusse. Siiski on
vaja, et lähenemisviis oleks terviklikum. Arvan samuti, et vahendeid tuleks rohkem liita ja
et peaksime ennetama killustumist. Ideaaljuhul peaks meil olema üks fond, mis peaks
hõlmama lisaks ka struktuurifonde. Palun teil seda tegelikult uurida ja tekitada koostöös
liikmesriikidega ühtne, võimas hoog uuendusteks.

Veel üks asi energia teemal. Meid huvitab alati iseäranis suur pilt. On vaja, et ka uuenduste
puhul oleks pilt suur, kuid mõnikord peitub vastus väikestes asjades. Mulle näib, et väga
vähe pööratakse tähelepanu kohapeal toodetavale energiale ja ometi on see kodanike
mõjuvõimu tugevdamisel esmajärguline küsimus. Kas võiksin seega oma
kaasparlamendiliikmetega paluda, et kehtestaksite siduvad eesmärgid?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Tunnete õigustatult muret sünergia puudumise
probleemi pärast Euroopa tasandil. Just seepärast ootangi Euroopa Ülemkogult küsimuse
mitmekülgset käsitlemist.

Tegelikult on Euroopa uuenduspartnerlus vahend juba käimasolevate programmide
koostoimete tekitamiseks Euroopa, riigisisesel ja regionaalsel tasandil. Nende toomisega
ühtse katuse alla suudame minu arvates kasutada ära nende loomupärase
innovatsioonipotentsiaali, et rakendada üleeuroopalisi lahendusi, millega leitaks vastus
ühiskonna ees seisvatele probleemidele.

Seega ongi üks eesmärkidest just kiirendada sammu teadusuuringutest turuni, turule
orienteeritud uuendustest turule orienteeritud toodete ja teenusteni.

See tekitab vajaliku tõmbe osalemiseks. Seega taotleme – komisjonis ja nüüd liikmesriikidega
– mitmekülgset lähenemisviisi uuendustele, vaadates kaugemale peadirektoraatide
portfellidest ja isegi riiklikust päritolust.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Austatud president! Teadusuuringute andmetel, mida
avaldatakse rahvusvahelises ja viimasel ajal ühe sagedamini Kreeka, Iisraeli ja Küprose
trükimeedias, on Egeuse meres Kreeta saarest lõuna pool suurtes kogustes maagaasi ning
naftat. Seetõttu on Euroopa Liidu territoriaalalal, territoriaalpiirides, energiaressursse.

Kui see nii on, siis kuidas kavatseb Euroopa Liit soodustada ja abistada teadusuuringuid
nende energiaallikate ülesleidmiseks ning ekspluateerimiseks, mida on võimalik igal juhul
transportida Euroopa Liitu hõlpsamini ja paremini kui mis tahes muud kavandatavat
torujuhet pidi?

Sooviksin kasutada võimalust, austatud president ja komisjoni president, et öelda, et pean
teid väga õnnelikeks inimesteks, arvestades, milline saatus on teile osaks saanud. Teie,
austatud president, olete parlamendi eesistuja, kellel on Lissaboni lepingu rakendamise
järel laiemad volitused, ja teie, austatud komisjoni president, lahendate olulist majanduskriisi
Euroopas. Toetan kõiki meetmeid, mida José Manuel Barroso sellel suunal on rakendanud,
kuid sooviksin midagi lisada: olemas on ka Ameerika meetod, kvantitatiivse lõdvendamise
meetod. Palun uurige...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austatud juhataja! Katkestasite austatud
parlamendiliikme sõnavõtu just siis, kui ta minu kohta midagi ilusat ütles, mille eest tänan
teda!
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Mis puudutab tema sõnavõtu esimest osa, siis meil ei ole vahendeid – ja see ei ole praegu
meie prioriteet – uurida või toetada muude energiaallikate uurimist Euroopas.
Infrastruktuuri puhul on meie prioriteet luua ühendusi, sest sellel on ülioluline Euroopa
mõõde.

Kavatseme esitada selles küsimuses Euroopa Ülemkogule ettepanekuid. Midagi on juba
saavutatud – näiteks Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava Balti riikide jaoks.
Nüüd teeme tööd ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, et luua võimaluse korral
põhja-lõuna-suunalised ühendused, ja asjad lähevad hästi. Käisin äsja Aserbaidžaanis ja
Türkmenistanis Lõuna-Euroopa gaasitransiidikoridoriga tehtava töö tõttu, mis on uus
potentsiaalne vahend energia – praegusel juhul gaasi – toomiseks Euroopasse. Just siin
saab minu arvates Euroopa Liit teha investeeringuid energeetika infrastruktuuridesse.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Austatud president! José Manuel Barroso, komisjon
on esitanud minu arvates väga teretulnud algatuse täiustada energeetika infrastruktuuri
kogu Euroopa Liidus – nii elektrivõrkude kui ka gaasivõrkude ühenduste puhul. Teie
raportis hinnatakse, et maksumuseks kujuneb ligikaudu 200 miljardit eurot. Neid võrke
täiustatakse kuni 2020. aastani. Raportis on samuti kirjas, et umbes pool, seega 100 miljardit
eurot, tuleb erasektorist. Minu küsimus teile on, et kust tulevad ülejäänud vahendid ehk
100 miljardit eurot, mida on tarvis energiavõrkude täiustamiseks 2020. aastaks? Kas need
on liidu vahendid, konkreetselt selle projekti tarvis emiteeritud võlakirjad või mõni muu
rahastamisallikas? Tänan teid!

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Nagu ütlesite, on õige, et 2020. aastani on
gaasi infrastruktuuride ja elektrivõrkude jaoks 200 miljardit eurot investeeringuid.
Hinnanguliselt on tarvis sellest koguinvesteeringust 100 miljardit eurot leida õigel ajal
ainult turult, samal ajal kui ülejäänud 100 miljardi euro puhul on vaja riiklikke meetmeid
tarviliku erakapitali võimaldamiseks ja rakendamiseks.

Just seepärast pakume nüüd näiteks välja eraldamise. Pakume välja palju meetmeid, mis
muudavad selle erainvesteeringu ratsionaalsemaks ja kasulikumaks. Uurime samuti lähemalt
tollimaksude reguleerimise tavasid, selleks et vabastada piisavad kuluarvestuspõhimõtted.

Ülejäänud lõhe täitmiseks pakub komisjon välja uue rahastamisvahendi üleeuroopalise
tähtsusega projektide toetamiseks uueks finantsperspektiiviks pärast 2013. aastat. Peale
toetuste võib pakkuda välja uuenduslikke turupõhiseid lahendusi, nagu aktsiakapitalis
osalemine, tagatised ning avaliku ja erasektori partnerlusega laenud. Nagu teate, võtsin
juba sõna Euroopa vahendite kohta, mida hangitakse konkreetselt seda liiki projekti jaoks
kavandatud projektivõlakirjadega.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Austatud juhataja! José Manuel Barroso! Head kolleegid!
Direktiivis 2001/77/EÜ on sätestatud taastuvate energiaallikate määratlus eesmärgiga
selgitada välja need, mille puhul on võimalik pakkuda riiklikke stiimuleid.

Taastuvate energiaallikate hulka ei kuulu jäätmete bioloogiliselt mittelagundatava osa
põletamine. 1992. aastast saadik on Itaalia pakkunud stiimuleid, kasvatades oma kodanike
energiaarveid ja ehitades jäätmepõletusahjusid, mille kohta on olemas teaduslik tõend, et
need on kahjulikud inimeste tervisele ja keskkonnale, ning mille Euroopa Liit on seega
liigitanud integreeritud jäätmekäitluse võimaluseks. Nende algatuste suhtes on käivitatud
kaks rikkumismenetlust ja hoolimata ametlikust seadusandlikust sekkumisest soodustatakse
jäätmete põletamist ikkagi taastuvenergia allikana, kusjuures Acerra’ juhtum on vaid üks
näide sellest.
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Saan aru, et teil võib olla raske meenutada CIP 6 puudutava olukorra üksikasju, mistõttu
olengi esitanud kirjaliku küsimuse. Siiski paluksin teil kinnitada, et stiimuleid ei tohi pakkuda
bioloogiliselt mittelagundatavate jäätmete põletamiseks taastuvenergia allikana ja et selleks
ei ole rakendatud erandeid.

Sooviksin samuti teada, kas ei peeta vastuoluliseks, et jäätmedirektiivis kehtestatakse
põletamine jäätmete kõrvaldamise võimalusena, samal ajal kui direktiiviga 2001/77/EÜ
soodustatakse seda taastuvenergia vormina. Kas komisjon kavatseb küsimuse läbi vaadata?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Nagu Sonia Alfano õigesti ütles, on tegemist
üksikasju hõlmava küsimusega. Mul ei ole võimalik teada kõikide rikkumismenetluste
üksikasju. Lubage mul teile öelda – arvan, et on oluline, et vaid energia ja energia siseturu
küsimustes on meil praegu liikmesriikidega 77 üldist ja 55 siseturgu puudutavat
rikkumismenetlust. Kui annate mulle selle küsimuse kirjalikult, siis saadan hea meelega
kirjaliku vastuse.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Innovatsioon, kliima kaitsmine,
taastuvenergia – ELi 2020. aasta strateegiat lugedes võiks tegelikult arvata, et EL võtab oma
keskkonna- ja energiapoliitika meetmeid tõsiselt. Kui aga vaadata keskkonnakaitse fassaadi
taha, siis ilmneb kohe teistsugune energiastrateegia: tuumaenergia niinimetatud vähem
saastava energiaallikana. Minu esitatud küsimusele vastates väljendas volinik Oettinger
oma seisukohta üsna selgelt, kui ütles, et tuumaenergia aitab hetkel oluliselt kaasa vähese
süsihappegaasi heitkogustega elektri tootmisse ELis ja teeb seda jätkuvalt lähitulevikus.
Euroopa Komisjonil ei ole kavas tuumaelektrijaamade maksimaalset kasutusiga käsitlevat
direktiivi. Seda kõike 25 aastat pärast Tšernobõli – sest nimelt tähistame 26. aprillil kurba
aastapäeva.

Minu küsimus teile, president Barroso, on: kas ka teie arvate, et suudame tõesti – ja seda
puhta südametunnistusega – müüa tuumaenergia Euroopa kodanikele maha energia puhta
vormina, mis kliimat vähem kahjustab?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Te teate komisjoni seisukohta tuumaenergia
kohta. Kui järgida selles küsimuses täiel määral subsidiaarsust, mõnel liikmesriigil on seda,
teistel mitte. Kedagi ei sunnita tuumaenergiat kasutama, kuid tegelikult on nii, et
tuumaenergia on kliimamuutuse mõttes vähem saastav kui teised energiaallikad.

See öeldud, on komisjonil Euratomi asutamislepingust lähtuvalt mõned kohustused.
Euroopa Liidu alguses oli meil Euroopa aatomienergiaühendus ja komisjonil ei ole mitte
ainult õigus, vaid ka kohustus osutada abi liikmesriikidele, mis seda vajavad tuumaohutuse
või -energia uuringute valdkonnas. Seda kavatsemegi kindlasti teha.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Austatud juhataja! Toote optimistliku sõnumi
Aserbaidžaanist ja Türkmenistanist. Ainuke puudus on arvnäitajad. Mõistan, et praegusel
etapil ei saa te määrata Aserbaidžaani ja Türkmenistaniga arvnäitajaid, mitu miljonit
kuupmeetrit gaasi, kuid kas komisjonil on omi prognoose või eeldusi, loomulikult
mittesiduvaid, mis osutavad sellele, kas ta suudab täita tervikuna lõunakoridori või
konkreetselt Nabucco, mis peaks eeldatavalt tagama 31 miljonit kuupmeetrit?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Sellelt visiidilt Aserbaidžaani ja Türkmenistani
olen toonud mõlema riigi selge lubaduse anda Euroopa Liidule lõunakoridori suhtes täielik
toetus. Tegelikult allkirjastasin ühisdeklaratsiooni Aserbaidžaani presidendi Ilham Aliyeviga
ja Türkmenistani president Gurbanguly Berdimuhamedov ütles avalikult, et on valmis
tarnima Euroopa jaoks piisavalt gaasi – isegi rohkem kui praegu vajame.
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Peale selle on veel lahenduseta probleeme. Osa neist probleemidest peavad olema
asjaomastes ettevõtetes tehtavad äriotsused. Need puudutavad samuti seda, kuidas saab
ehitada ja arendada eri torujuhtmeid. Selles piirkonnas on aga piisavalt gaasi Euroopa Liidu
varustamiseks, kui Euroopa Liidu liikmesriigid on valmis tegema koostööd nende riikide
ja teistega, et muuta projekt kättesaadavaks – kas Nabucco või teised lõunakoridori
projektid.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvestades, et üha kasvav arv peresid Euroopas,
eriti silmas pidades majanduskriisi ja kasvavat töötust, kulutab igakuisest sissetulekust üle
10% energiaarve maksetele, sooviksin teilt küsida, milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb
Euroopa Komisjon rakendada energiavaesuse vähendamiseks.

Sooviksin teilt küsida, kas kavatsete oluliselt suurendada seda protsenti Euroopa
Regionaalarengu Fondist, mida liikmesriigid saavad kasutada eluasemete energiatõhususe
parendamiseks, alustades tulevastest finantsperspektiividest.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Energia siseturgu käsitlevates õigusaktides
määratakse kõrged tarbijakaitsestandardid miinimumteenuse osutamise, arvete esitamise
läbipaistvuse, pretensioonide tõhusa menetlemise ja muu taolise suhtes ning tagatakse
tarbijatele valikud. Võiksin nimetada palju muid valdkondi, kus pakume välja meetmeid,
mis lahendavad otseselt tarbijaprobleeme.

Madalamate energiaarvete puhul arvame, et vähemalt keskpikas perspektiivis suudab
tegelikul integreeritud energiaturul tõeline konkurents saavutada rohkem kui praegune
olukord, kus on palju häireid ja näiteid valitsevatest turuseisunditest.

Mis puudutab energiajulgeoleku projektide rahastamist – nagu varem ütlesin –, kavatseme
selle kindlasti välja pakkuda järgmiste finantsperspektiivide puhul. Seega peab osa sellest
tulema turulahendustest, kuid osa riiklikest investeeringutest. Euroopa Komisjon valmistab
ettepanekuid, mis liiguvad selles suunas järgmisteks finantsperspektiivideks.

Juhataja.   – Head kolleegid! Tänan teid innovatsiooni ja energiat käsitleva arutelu eest,
mis on väga oluline teema, nagu väga hästi teate. Täname teid, komisjoni president! See
on teine kord täna, kui olete siin Euroopa Parlamendis keerulisel arutelul olnud.

ISTUNGI JUHATAJA:Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

13. Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse
komisjoni soovitus teisele lugemisele nõukogu seisukoha kohta esimesel lugemisel
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste
kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (11038/2/2010 – C7-0266/2010 –
2008/0142(COD))

(Raportöör: Françoise Grossetête) (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête,    raportöör. – (FR) Austatud juhataja! Räägin neli minutit ja jätan
ülejäänud kaks minutit arutelu lõpuks.

Austatud juhataja! Enikő Győri! Volinik! Näeme lõpuks sellel teemal, mis on patsientide
seisukohalt väga oluline, tunneli lõpus valgust.
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Me ei saa jääda segasesse olukorda, milles Euroopa Liidu Kohus seaduse välja kuulutas.
Direktiiv määrab nüüd selged eeskirjad patsientide liikuvuseks Euroopas. Mis liiki ravi on
võimalik välismaal saada? Kuidas ja milliste kriteeriumide alusel on võimalik saada kulude
hüvitamist? Kuidas jagavad vastutusalasid kindlustajariik ja ravi osutav liikmesriik? Kõik
vastused nendele küsimustele on nüüd direktiivi projektis olemas.

Lubage mul eelkõige tänada eesistujariiki Belgiat läbirääkimiste ajal tehtud oivalise töö
eest. Tema veenmisvõime etendas otsustavat rolli, sest peab rõhutama, et mitu liikmesriiki
ei tahtnud seda direktiivi. Arvan et küsimus oli vastutustundetuses.

Sooviksin avaldada ka lugupidamist sõbrale ja Euroopa Parlamendi endisele liikmele John
Bowisele, kes on rõdul! Esimese lugemise raportöörina osales ka tema selle direktiivi
loomisel ja on alati võidelnud patsientide õiguste eest. Sooviksin muidugi tänada volinik
Dallit ja oma kaas-variraportööre, kes kõik aitasid väga aktiivselt kaasa läbirääkimiste
lõpetamisele ning kelleta ei oleks olnud kõik see võimalik.

Mis on siin patsientide seisukohast kaalul? Meditsiini areng tähendab, et tervishoiuteenuseid
ei ole enam võimalik kõikide haiguste puhul kohapeal pakkuda ja mõnikord tuleb seda
pakkuda piiriüleselt. See võib olla nii patsientide puhul, kes elavad piirialadel, kus välismaal
pakutavad tervishoiuteenused on mõnikord lähemal kui nende oma riigis pakutavad
teenused. See võib olla tingitud ka asjaolust, et teises liikmesriigis on kättesaadaval rohkem
ressursse ja asjatundlikkust, nagu mõne väga spetsialiseeritud raviteenuse puhul.

Lõpuks võib mõnede eurooplaste seisukohast olla lihtsalt praktilisem saada
tervishoiuteenuseid väljaspool oma kindlustajariiki, sest neil on teises liikmesriigis elavaid
pereliikmeid. Tarbijatel, töötajatel, õpilastel ja nüüd patsientidel on tänu selgetele
õigusaktidele võimalik kasutada liidus liikuvusõigusi.

Mõte ei ole muidugi ergutada mingit liiki meditsiiniturismi, kuna
sotsiaalkindlustussüsteemide, nende korralduse ja juhtimise eest vastutavad ikka täielikult
liikmesriigid. Patsientidel on nüüd üldjuhul võimalik saada kõiki tervishoiuteenuseid,
millele neil on õigus kodus, teises liikmesriigis, ning saada kulude hüvitamist tasemeni,
mida eeldatakse nende oma süsteemis.

Haiglaravi puhul, mis hõlmab eemalveedetud ööd, või spetsialiseeritud või kulumahuka
tehnoloogia kasutamise puhul võib liikmesriik kehtestada eelneva loa korra. See tähendab,
et saab võtta arvesse planeerimisvajadusi ning liikmesriikide investeeringuid oma
tervishoiustruktuuri. Parlamendil on õnnestunud tagada, et tingimused eelnevast loast
keeldumiseks on piiratud ning kirjeldatud ammendavas loendis, et anda patsientidele
õiguskindlus.

Parlament on teinud edusamme ka teistes punktides: igal liikmesriigil tuleb kehtestada
riigisisesed kontrollpunktid, et tagada klientidele parim võimalik teave ja nõustamine nende
vajadustest lähtuvalt. Iga riigisisene kontrollpunkt toimib universaalteenistusena ja peab
tegema koostööd teiste riigisiseste kontrollpunktidega. See tähendab, et patsiendid saavad
selget ja täpset teavet.

Kulude hüvitamise küsimust, mis on tegelikult suur takistus, on oluliselt parandatud ning
kasutada on võimalik kas hüvitamise mehhanismi, nagu on hetkel sotsiaalkindlustust
käsitleva määruse (EÜ) nr 883/2004 puhul, või tuleb patsiendil maksta ette ja kulud
hüvitatakse võimalikult kiiresti.

18-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET112



Lõpuks õnnestus meil ka tagada, et harvaesinevatesse haigustesse haigestunud patsientidel
ei tule nii palju omal käel toime tulla ning et neil on võimalik pääseda ligi välisekspertide
arvamustele, et diagnoosida haigus ja aidata tagada, et antakse eelnev luba
tervishoiuteenusteks.

Lõpetan, öeldes, et tänu Euroopa koostööle sellistes valdkondades nagu Euroopa
tugivõrgustikud pääsevad patsiendid ligi väga spetsialiseeritud tervishoiuteenustele, mille
eesmärk on soodustada kogemuste jagamist, et täiustada patsientide huvides
sooritustulemusi, diagnoosi ja ravi.

Just seepärast võime täna endale öelda, et oleme oma eesmärgi saavutanud, ning soovin
veel kord tänada kõiki oma kaasparlamendiliikmeid. Võiksin öelda, et see, mida direktiivi
kaudu rajatakse, on terve Euroopa.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – Austatud juhataja! Françoise Grossetête! Austatud
parlamendiliikmed! Lubage mul jätkata oma emakeeles, ungari keeles.

(HU) Mul on väga hea meel võimaluse üle osaleda arutelul direktiivi üle, mis käsitleb
patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius. See on väga oluline hetk, sest nüüd,
kaks ja pool aasta hiljem, hakkavad meie kõnelused selle õigusakti üle lõpule jõudma.
Kõigepealt lubage mul avaldada tänu kõigile, kes tegid võimalikuks selle väga olulise
kokkuleppe saavutamise! Esiteks eesistujariikide kolmiku eelmistele liikmetele, Belgiale ja
selle eelkäijale Hispaaniale oivalise töö eest, millega nad aitasid kaasa selle kompromissi
saavutamisele nõukogus. Lisaks sooviksin nõukogu nimel tänada Euroopa Parlamenti
oivalise koostöö ja valmiduse eest jõuda kompromissini, mille tulemus oli see kokkulepe.
Olen veendunud, et kokkulepe toob palju hüvesid patsientidele Euroopa Liidus ja et see
moodustab olulise sammu Euroopa patsientide õiguste tagamisel.

Nagu kõik mäletame, ei olnud kolme institutsiooni vahelised kõnelused lihtsad, kuid jäid
tõhusaks ja tulemusele orienteerituks lõpuni välja ning olid kantud kompromissi vaimust.
Tunnistan, et arutelud Euroopa Parlamendis ei olnud samuti lihtsad ja et raport, mille üle
homme hääletate, kajastab ka parlamendifraktsioonide kompromissi. Seetõttu sooviksin
avaldada tänu kõigile, kelle töö aitas kaasa ühtse seisukoha väljaselgitamisele siin
parlamendis, ja iseäranis Françoise Grossetête’ile, kellega olen istunud peaaegu kõrvuti
pool aastat, ning kõigile kaasraportööridele, kelle koostööta see seadusandlik protsess ei
oleks õnnestunud.

Olen veendunud, et vastu võetud tekst loob sobiva tasakaalu piiriüleste tervishoiuteenustega
seotud patsientide õiguste ja liikmesriikide kohustuse vahel korraldada ning osutada
tervishoiuteenuseid ja arstiabi. Kolme institutsiooni vahelistel aruteludel suudeti leida
mitmes poliitilises küsimuses kõigile vastuvõetavaid lahendusi. Eelkõige leppisime kokku
tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ohutusega seotud küsimustes. Kehtestasime kriteeriumid
eelnevaks loaks ja määrasime üldised tingimused, mis kehtivad piiriüleste tervishoiuteenuste
kulude hüvitamisele.

Lisaks leppisime kokku harvaesinevate haigustega diagnoositud patsientide ravi
puudutavates küsimustes ja lisaks ka liikmesriikide e-tervishoiu süsteemidega tehtavas
täiendavas koostöös. Nõukogu arvab, et oleme saavutanud olulisima eesmärgi: Euroopa
Ühenduste Kohtu kohtupraktika konsolideerimise, mis puudutab kaupade ja teenuste vaba
liikumist tervishoiuvaldkonnas. On aga lisategureid, mis võivad soodustada tulevikus
patsientide hõlpsamat juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele. Nende seas väärivad
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märkimist liikmesriikides loodavad riigisisesed kontrollpunktid, mis pakuvad patsientidele
teavet.

Lisaks on olulised sammud samuti liikmesriikidevaheline retseptide tunnustamine ja lisaks
ka vastastikune abi ning koostöö. Kõigele lisaks täpsustab direktiiv suhet määrusega
(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise puhul, tagades seeläbi
patsientidele suurema õiguskindluse. Direktiivi rakendamise ajal juhinduvad liikmesriigid
põhimõtetest, mida on juba mitmel puhul tunnustanud Euroopa Parlament, nõukogu ja
komisjon. Need on kõikehõlmavuse, kvaliteetse ravi kättesaadavuse, võrdsuse ja solidaarsuse
põhimõtted. Sooviksin samuti lisada, et seekord on meil võimalik otsustada meetmete üle,
mis on efektiivsed ja samal ajal täiustavad konkurentsi.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Eestistujariik Ungari on teinud omale kohustuseks
tagada, et nõukogu võtaks selle seaduse vastu võimalikult pea. Õigusmenetlusele vastavalt
võtab nõukogu teksti vastu pärast tavapärast õiguslikku ja keelelist viimistlemist, mille
järel saab direktiivi avaldada võimalikult lühikese ajaga Euroopa Liidu Teatajas. Tänan väga
ja lubage mul veel kord tänada kõiki, kelle töö aitas kaasa direktiivi loomisele!

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Lubage mul õnnitleda parlamenti olulise
saavutuse puhul, millega jõuti selles direktiivis kokkuleppele. Olen iseäranis tänulik
raportöörile Françoise Grossetête’ile ja variraportööridele nende raske töö ning patsientide
õigustele pühendumuse eest. Sooviksin tänada samuti kaht eelmist eesistujariiki – Hispaaniat
ja Belgiat – toimiku valmimisel tehtud suure töö eest.

Arvan, et uus direktiiv tagab sidusa ja ühtse reeglistiku patsientidele terves Euroopas. Sellega
tekitatakse ka koostöö uus etapp 27 riigisisese tervishoiusüsteemi vahel.

Tee tänase eduka lõpuni ei olnud kaugeltki lihtne. Mäletan, et eelmisel aastal, kui ametisse
asusin, rääkisid inimesed mulle, et läbirääkimised direktiivi üle on ummikus. Direktiiv on
hea näide vajadusest poliitilise juhtimise järele: see näitab, et julguse ja sihikindluse korral
on võimalik teha meie kodanike seisukohalt olulisi otsuseid. Arvan, et seadusandjad ei tohi
lasta Euroopa Ühenduste Kohtul otsustada nende eest ega jätta kodanikke muude
vahenditeta oma õiguste tunnustamise saavutamiseks peale kohtusse mineku.

Kohus tunnustas Euroopa Ühenduse asutamislepingust tulenevat patsientide liikuvuse
õigust. Just seadusandja roll on otsustada, kuidas taolisi õigusi tagada.

Lubage mul nüüd jagada teistega seisukohti direktiivi kohta! Esiteks väljendatakse direktiivis
selgelt, et kõikidel liikmesriikidel on kohustus investeerida riigisiseselt, et tagada kodanikele
vajalikud tervishoiuteenused asjatute viivitusteta.

Direktiiv soodustab seega ebavõrduste vähendamist tervishoiuteenustele juurdepääsul,
aidates viia viivitused kogu ELis miinimumini. Patsientidel on võimalik taotleda vältimatut
arstiabi oma eelistatud teenuseosutajalt kogu Euroopas. Mis puutub haiglaravi, siis direktiivis
on sätestatud, et kui viivitus – mõtlen ooteaega ravi saamisel – on liiga pikk, on patsiendil
võimalik valida teenuseosutaja teises liikmesriigis ning kulud hüvitatakse. Seda, mis
kehtestab täpselt vastuvõetava ooteaja, on aga vaja hoolikalt kaaluda ja määratleda.

Direktiiviga saavutatud olulised edusammud olemasolevate õigusaktidega võrreldes on
need, patsientidel on võimalik valida oma tervishoiuteenuste osutaja ning pääseda ligi
teabele saadavate tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ohutuse kohta. Võin teile kinnitada, et
komisjon jälgib tähelepanelikult, kuidas liikmesriigid direktiivi selles suhtes rakendavad.
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Teiseks annab direktiiv patsientidele juurdepääsu nende õigusi ja piiriüleseid
tervishoiuteenuseid puudutavale teabele – teabele, mille kinnitavad riigisisesed
kontrollpunktid ja mida ei jäeta eraalgatustele Internetis või muus meedias.

Kolmandaks, mis puudutab tervishoiuteenuste kvaliteeti, pakutakse direktiiviga riigisiseste
standarditega seoses läbipaistvust ja aruandekohustust. See peaks viima tervishoiuteenuste
kvaliteedi ja ohutuse osas järk-järgult teatava ühtlustumiseni kogu Euroopas.

Lõpuks rajab direktiiv aluse Euroopa tervishoiu koostööle. Kuigi direktiiviga rajatavad
koostöövõrgustikud on ajutised, olen veendunud, et liikmesriigid taipavad, et neil on
koostööst palju võita. Tegemist on solidaarsuse küsimusega Euroopas. Loodan seetõttu
sellele, et liikmesriigid käivitavad koostööalgatusi olulistel aladel, nagu e-tervishoid ja
tervishoiutehnoloogia hindamised.

Direktiivis on sätestatud ka Euroopa tugikeskused, mis soodustavad eriteadmiste
koondamist ja levitamist kogu Euroopas. Arvan, et taolised keskused võivad viia meie
kodanike seisukohast parema tervishoiuni.

Austatud juhataja, minister! Head parlamendiliikmed! Lõplik kompromiss, mis on täna
meie ees, kajastab direktiivi olemuslikku vaimu ja sügavamat otstarvet: täiustada patsientide
õigusi piiriülestele tervishoiuteenustele, võttes samal ajal arvesse tervishoiusüsteemide
jätkusuutlikkust. Täna on sobiv päev, et panna alus programmile „Euroopa tervise heaks”.

Sooviksin lõpetada järgmise avaldusega teksti institutsionaalse tahu kohta:

komisjonil on teatavaid kahtlusi, et osa tulevastest aktidest, mille vastuvõtmiseks on
õigusaktiga antud komisjonile volitused, oleksid rakendusaktid. Rakendusvolitusi teostades
ei võta komisjon nende volituste alusel vastu akte, mida ta peab delegeerituks õigusaktideks
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 tähenduses.

Peter Liese  , fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Enikő Győri! John Dalli! Head
kolleegid! Täna on patsientide seisukohast tõeliselt oluline päev üle kogu Euroopa. Oli
täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu Kohus on andnud patsientidele õiguse reisida
teise liikmesriiki, kuid paljud liikmesriigid ei olnud seda kohtuotsust ellu viinud.

Ainus igale patsiendile kättesaadav võimalus on olnud võtta õiguslikke meetmeid ja minna
isegi välja kuni oma konkreetsete kohtuasjade esitamiseni Euroopa Liidu Kohtule. Arvan,
et see on küüniline lähenemisviis, sest need inimesed ei ole tugevad. Nad on haiged, muidu
ei oleks neil ravi tarvis, ja halvimal juhul võivad nad surra enne, kui Euroopa Liidu Kohus
on nende kohtuasjades otsuse teinud. Just seepärast ongi viimane aeg meil õiguslikku
olukorda selgitada.

Françoise Grossetête ja kõik teised asjaosalised on saavutanud samuti palju nende patsientide
seisukohast riikides, kus kohtuotsust, sealhulgas riigisiseste kontrollpunktide ning Euroopa
tugivõrgustike loomist, on suuremal või vähemal määral rakendatud. Tulemuseks on olnud
olukorra paranemine nendes riikides, kus Euroopa Liidu kohtuotsust on põhimõtteliselt
rakendatud liikumisena Euroopa poole, mis on loodud patsientide heaks ja on terve, nagu
John Dalli äsja ütles.

Mul ei ole palju aega, mistõttu sooviksin kasutada oma viimast 15 sekundit, et tänada
raportööri, variraportööre, volinik John Dallit, kes on end tõesti asjale pühendanud, ning
eelkõige John Bowist, kes istub rõdul ja on selle direktiivi looja! Minu siiras tänu ja kiitused
kõikidele asjaosalistele!
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Dagmar Roth-Behrendt,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid!
See õigusakt on tegelikult üleliigne. Loodan, et see on jätkuvalt üleliigne selle pärast, et
patsientidel ei ole tarvis seda kasutada. Ideaalses maailmas saaksid patisendid parimaid
tervishoiuteenuseid kõige kiiremini oma sünni- või elukoha riigis.

Asjaolu et arutame seda täna ja võtame õigusakti vastu homme, osutab – nagu Peter Liese
on õigesti öelnud – liikmesriikide küünilisele lähenemisviisile. See tähendab, et liikmesriigid
ei ole tunnistanud, mida nad oma kodanikele võlgnevad, teisisõnu kiireid, tõhusaid ja
kvaliteetseid tervishoiuteenuseid. See näitab samuti, et nad investeeriksid pigem mujale
kui nendesse valdkondadesse, mis osutavad teenuseid nende kodanikele, ning see on
häbiväärne. Lisaks ei ole sellel teemal nõukogus toimunud läbirääkimised midagi, mille
üle uhkust tunda. Kui seda õigusakti aga tegelikult mingil hetkel kohaldatakse selle pärast,
et patsientidel on seda tarvis, mis aga ei ole hea, on mul väga hea meel selle üle, mida
saavutanud oleme. Olen raportöörile Françoise Grossetête’ile ja kolleegidele nende koostöö
eest tänulik!

Oleme saavutanud palju. Meil on lõpuks õnnestunud suunata tähelepanu harvaesinevatele
haigustele. Nende haigustega inimesed on alati kõrvale jäetud ja neil on olnud raske saada
üldse mingit ravi. Meil on vähemalt õnnestunud luua liikmesriikides teabepunktid, mis
teavitavad inimesi nende õigustest. Varem ei ole midagi taolist kättesaadav olnud. Kui
tulevikus luuakse tugivõrgustikud, muutub liikmesriikide jaoks lõpuks võimalikuks levitada
parimaid tavasid, teavet kuld- ja plaatinastandardite ning teaduse arengu kohta. Siiani seda
koordineeritud ei ole. On üksikuid tipptasemel pädevuskeskusi, kuid ei ole koordineerimist.

Kõik need tähistavad olulisi õnnestumisi koos ambulatoorse ravi ja muude valdkondadega,
mida ma praegu ei puuduta. Muidugi on ka asju, mis mind nukraks teevad. Oleksin
eelistanud, et eelneva loa andmise üle ei oleks olnud rahmeldamist ja nääklemist, mis näitab
lihtsalt, et liikmesriigid ei ole tundnud ära asju, mis on tegelikult olulised. Õnneks on aga
liikmesriike, kellega on meil võimalik hästi koostööd teha, ja oleme täna seda näidanud.
Meie eesmärk peab olema tagada, et tervishoiusüsteem igas riigis on nii hea, et keegi ei taha
reisida teise riiki, mille keelt nad ei oska. Kui see, mida täna ja homme teeme, on väike
samm selle suunas, sest saab selgemaks, millistel riikidel on head teenused ja millistel on
kehvad teenused, millised teevad midagi oma kodanike heaks ja millised ei tee, siis oleme
palju saavutanud.

Loodan, et üks selle väiksemaid kõrvalmõjusid on läbipaistvus. Meil on tarvis teada, millistel
liikmesriikidel on kõrged standardid ja millised on madala tasemega. Olen pärit riigist, kus
võin tunda end suhteliselt rahulikult. Olen aga teadlik inimeste probleemidest paljudes
teistes liikmesriikides ja tunnen selle pärast häbi, sest see ei ole Euroopa Liidu vääriline.

Sooviksin tänada raportööri suure töö eest ja iseäranis komisjoni, John Dallit ja tema
meeskonda, kes on osutanud Euroopa Parlamendile ning John Bowisele, selle õigusakti
loojale parlamendi eelmisel ametiajal, nii palju toetust kui oleksime osanud soovida.
Sooviksin samuti tänada eriti eesistujariiki Belgiat, kes ei ole täna kohal, kuid kes on teinud
kõikvõimaliku, et tagada selle protsessi õnnestumine. Ehkki eesistujariik Belgia tegi kõik
enda võimuses, ei saavutanud ta alati palju teiste liikmesriikide mõnikord põikpäiste ajast
ja arust hoiakute tõttu. Midagi on aga tehtud ning arvan, et meil on võimalik hääletada
homme puhta südametunnistusega selle õigusakti poolt.

(Aplaus)
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Antonyia Parvanova,    fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Vaadates tagasi neli
aastat ALDE kampaania „Euroopa patsientide heaks” käivitamisele, on mul mõjuvaid
põhjusi toetada detsembris nõukoguga saavutatud kokkulepet. Sooviksin esiteks tänada
raportööri Françoise Grossetête’i ning lisaks ka teisi variraportööre nende tubli koostöö
ja suure töö eest ning samuti meie kolleegi John Bowist, algatuse loojat.

Parlament jäi läbirääkimiste ajal nõukoguga ühtseks ja kindlaks. Seisime patsientide eest
ja esimest korda saab ELis olema selge õigusraamistik patsientidele, kes taotlevad ravi teises
liikmesriigis. Peame võtma saavutatud kokkulepet kui väikest edasiminekut, kuid Euroopa
patsientide seisukohast on tegemist tõelise saavutusega, mis tugevdab nende õigusi,
keskendudes samal ajal nende vajadustele, neile kättesaadavale teabele ning
tervishoiuteenuste kvaliteedile ja ohutusele.

Olen aga kindel, et parlament oleks toetanud ulatuslikumat tulemust. Ehkki tunnistan
liikmesriikide vajadust suuta kehtestada eelneva loa andmine, et säilitada oma
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus, on kahetsusväärne, et nemad – sealhulgas eesistujariik
Belgia – on seadnud mõnikord organisatoorsed kaalutlused patsientide huvidest ning
vajadustest kõrgemale. Esindame aga oma kodanikke ja vastutame nende esindamise eest
siin parlamendis.

Lubage mul mainida vaid üht näidet: kvaliteet ja ohutus. Ehkki liikmesriigid olid huvitatud
kvaliteedi- ja ohutuseriskide kehtestamisest eelnevast loast keeldumise kriteeriumina, ei
ole nad olnud valmis andma heakskiitu – ja on olnud vastu – teabe vahetamise ja nõuete
täiendamise süsteemile selles valdkonnas ELi tasandil.

Fraktsioon ALDE toetab tulevast direktiivi, kuid oleme selle rakendamise puhul ranged ja
veendume, et rakendunud on nõuetekohane aruandlus ning järelvalve, et tagada direktiivi
õige rakendamine ja et eelneva loa ning kulude hüvitamise sätted ei muutu õigustamatuteks
takistusteks patsientidele.

Lõpuks lubage mul rõhutada midagi, mis on minu arvates kahetsusväärne: kokkulepitud
sätete ambitsioonitus e-tervishoiu valdkonnas, jällegi tingituna tugevast vastuseisust kõige
arenenumatelt liikmesriikidelt selles valdkonnas. Komisjoni esialgset ettepanekut on
oluliselt nõrgendatud. Sooviksin seetõttu esitada John Dallile järgmise küsimuse. Kas
komisjon kaaluks eraldi ettepaneku väljatöötamist, mis käsitleb e-tervishoidu, koostöö
soodustamist ning patsientide andmete ja ohutuse koostalitlusvõime võimaldamist, muutes
selle nõnda Euroopas tegelikkuseks?

Jean Lambert,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Austatud juhataja! Paljud siin parlamendis
mäletavad, et esimesel lugemisel oli see väga kuum teema, ja arvan, et kuuleme praegu vaid
mõnd meie erimeelsust. Tunti muret, kas turujõud seljatavad üldist huvi pakkuvad teenused,
ning inimesi, kes tundsid muret patsientide õiguste pärast valida ja reisida, ässitati nende
vastu, kes küsisid, millised patsiendid tegelikult seda valikut teostaks.

Arvan, et lõpuks on meil mõistlik kompromiss. Nagu inimesed on tõdenud, toimib meil
juba sellistel juhtudel, kui vajame arstlikku abi ning kiireloomulist, sotsiaalkindlustuse
koordineerimisest lähtuv süsteem. Direktiiv puudutab rohkem turusüsteemi, valikuid ja
inimeste võimet valida, kuhu minna ja kuidas seda teha nii, et raha neile järgneb. Seega on
meil nüüd selgus selles, et liikmesriigid saavad rakendada oma süsteeme, mis võimaldab
neil tagada, et on võimalik vajadused rahuldada.

Direktiivi tuleks toetada ka selle pärast, et selles käsitletakse õigusmõõdet ja -kindlust
puudutavaid küsimusi: seda, kellel on vastutus järelravi eest; heastamise küsimust
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probleemide korral; küsimusi, mis puudutavad selle tagamist, et protseduure teostavad
kvalifitseeritud tervishoiutöötajad.

Harvaesinevate haiguste küsimuses oleme saavutanud samuti kompromissi, mis on parem
sellest, mida esimesel korral taotlesime.

Nagu inimesed on öelnud, toimib see hästi paljude patsientide puhul, kuid meil on tarvis
patsientide eest ka oma liikmesriikides hoolitseda.

Milan Cabrnoch,    fraktsiooni ECR nimel. – (CS) Austatud juhataja! Sooviksin alustuseks
tänada mõlemat raportööri Françoise Grossetête’i ja John Bowist! Täna möödub täpselt
kaks aastat, kuus kuud ja 16 päeva sellest, kui Euroopa Komisjon esitas kauaoodatud
direktiivi, mis käsitles patsiendiõigusi piiriüleses tervishoius, kuid direktiivi ajalugu ulatub
tagasi palju kaugemale, mil küsimus oli algselt osa teenuste direktiivist. Nüüd on selge,
milline tohutu viga tervishoiuteenuste väljajätmine teenuste direktiivist oli. Me ei tohi
unustada, et kokkulepitud direktiiv käsitleb ainult patsientide õigusi ning tervishoiuteenuste
vaba liikumine ELis on jätkuvalt lahendamata. Liikmesriikide tervishoiusüsteemid võivad
rajaneda samadel põhimõtetel, kuid tervishoiuteenuste osutamise korraldus erineb
konkreetsete liikmesriikide vahel suuresti.

Tekst, mille üle homme hääletame ja mida toetan, on oluline kompromiss kodanike ning
patsientide õiguste ja liikmesriikide valitsuste vahel. Vaatamata paljudele mööndustele ja
raskustele, kujutab esitatud ettepanek väikest, kuid olulist edasiminekut. Väljapakutud
direktiivis täpsustatakse, ehkki ebatäielikult, patsientide õigusi, tagades neile juurdepääsu
teabele, kinnitades täielikult subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt liikmesriikide ainuvastutust
tervishoiuteenuste korraldamisel ja rahastamisel ning ainuvastutust tervishoiuteenuste
kvaliteedi, ohutuse ja kättesaadavuse eest nende territooriumidel, andes neile võimaluse
määrata kindlaks eeskirjad, millest lähtuvalt peab kodanik vajaduse korral taotlema
nõusolekut enne tervishoiuteenuste saamist välismaal.

Head kolleegid! Loodan, et jätkame siin parlamendis tööd direktiiviga ka tulevatel aastatel
ning täiustame patsientide õigusi ELis.

Kartika Tamara Liotard,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (NL) Austatud juhataja! Homme
on tähtis päev: päev, mil tervishoiust saab siseturu toode. Uus direktiiv käsitleb tervishoidu
kaubeldava artiklina. Need, kellel on enim raha, pääsevad esimesena ligi suurima ja odavaima
tervishoiuteenuste pakkumisega paikadele. Ettepanekuga säilib aga olemasolev
kahetasemeline tervishoiusüsteem. Ei tea, mitu kaasparlamendiliiget suudab samastuda
sellega, mida ütlen. Tervishoid on põhivajadus, millele peaks olema kõigil võrdne
juurdepääs. Need teist, kes kavatsevad homme hääletada poolt, arvavad tõenäoliselt, et
annate hoobi patsientidele, kuid nii see päris kindlasti ei ole. Olen kõige poolt, mis edendab
patsientide õigusi, kuid kui selle direktiivi vastu võtame, võime eeldada tegelikult arvukaid
probleeme patsientide õiguste valdkonnas. Toon teile mõned näited.

Kindlustajatel on ainult hea meel saata patsiendid üle piiri, kui seal on odavam ravivõimalus.
See vähendab tervishoiuteenuste pakkumist patsientide päritoluriikides. Raviteenuseid,
mis ei ole enam kasumlikud, ei pakuta enam kallimates piirkondades. Kaugelt sellest, et
neile rohkem õigusi anda, ei jäta see patsientidele valikut ja neil tuleb reisida üle piiri. Lisaks
ei ole patsientidel piirkondadest, kus tervishoiuteenused on odavamad, võimalik reisida
teistesse piirkondadesse, kuna neile ei hüvitata automaatselt sellega kaasnevaid lisakulusid.
Terviseturism, mis on direktiivi ettenähtud eesmärk, piirdub seetõttu vaid rikastega.
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Vaatleme nüüd piirkondi, kus tervishoid on odav, ja neid, kus ooteajad on lühikesed. Lõpuks
tuleb neil nii palju terviseturiste sisse, et nende oma kohalikud patsiendid surutakse välja.
Meil oli võimalik lugeda näidet sellest Belgia väljaande De Standaard esmaspäevasest
numbrist ja võin teile kinnitada, et taolisi näiteid tuleb veel. Arvan, et igal patsiendil on
õigus kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, mida pakutakse nende emakeeles elukoha lähedal,
kus pere on käe-jala juures. Selle asemel ergutab Euroopa patsiente taotlema
tervishoiuteenuseid välismaal ja laseb siis turul oma töö teha. Need teist, kes sellega
nõustuvad, hääletavad homme poolt. Need, kes nõustuvad minuga, peaksid kindlasti
hääletama vastu.

Oreste Rossi,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Direktiiv
sisaldas algselt keerulisi valdkondi. Aruteludel komisjonis ja kolmepoolse menetluse ajal
saavutasime kokkuleppe teksti üle, mis on tervikuna tasakaalustatud ning mis arvestab
tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ohutuse vajadusi, kulude hüvitamise üldpõhimõtteid,
eelneva loa andmist, piiriülest koostööd harvaesinevate haiguste ravil ning elektroonilisi
tervishoiuteenuseid.

Meie esialgne eesmärk oli saavutada, et tunnustataks kõikide patsientide õigust piiriülestele
tervishoiuteenustele, ennetades seega meditsiiniturismi. Kulud, mis tekivad
tervishoiuteenistusel teise liikmesriigi kodaniku ravimisel, peaks õigusega kandma patsiendi
päritoluriik.

Tahtsime samuti kohustada liikmesriike tagama tervishoiuteenuste põhitasemeid, kuid
see ei olnud võimalik. Vahendusmenetluse teel tekstis saavutatud täiustusi silmas pidades
hääletame poolt. See kehtib ka teistele arutletavatele tekstidele, mis puudutavad Alzheimeri
tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlevat Euroopa algatust, mis on esmane samm õigusakti
ettepaneku esitamisel, mille eesmärk on saavutada olemasolevate eri poliitikasuundade
integratsioon.

Mõlema meetme ühine eesmärk on rõhutada vajadust liikmesriikide parema
koordineerimise järele eranditult kodanike huvides.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja! Enikő Győri! Head kolleegid! Toetan
isiklikult raportit patsientide õiguste kohta piiriüleses tervishoius. Arvukad näited on
näidanud, et suur arv patsiente taotleb sobivaid tervishoiuteenuseid teistes liikmesriikides.
Oleme kõik tuttavad Kohli kohtuasjaga Luksemburgis, mis on selle nähtuse kindel tõend.
Kahjuks ei piirdu välimised ja sisemised erinevused ELis, mille all mõtlen erinevusi Lääne-
ja Ida-Euroopa piirkondade vahel, majanduslike erinevuste ning sotsiaalteenuste
erinevustega. Ka tervishoius on suur lõhe ja just Euroopa Parlamendi ülesanne on vähendada
neid erinevusi, see tähendab erinevusi Lääne- ja Ida-Euroopa vahel, kuna ühetaoliselt kõrge
kvaliteediga tervishoid suudab tagada vahendid, et vähendada ühest liikmesriigist pärit
inimeste arvu, kes kasutavad teise tervishoiuteenuseid. Lisaks on ülioluline standardida
tervisekindlustusseltside roll, kuna seeläbi suudavad nad tagada, et ei piirata
liikumisvabaduse kõikehõlmavat Euroopa põhimõtet.

Lisaks arvan, et on oluline koordineerida kutsekolleegiumi soovitusi, et tagada, et
konkreetsed liikmesriigid rakendavad samade haiguskategooriate puhul samu raviteenuseid.
Tervis ei tohi olla eelisõigus ja samu haigusi ei või ravida erinevalt Ungaris ning Rootsis
vaid selle pärast, et esimene asub Ida-Euroopas ja inimesed elavad vähem soodsates
majandustingimustes, samal ajal kui teine kuulub Lääne-Euroopasse ning inimesed on
jõukamad.
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Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Austatud juhataja! Arvan, et homsest hääletusest tuleb
üks olulisimaid hääletusi, millesse oma Euroopa Parlamendis oldud kuue aasta jooksul
kaasatud olen olnud. See ei ole selle pärast, et puudutab palju inimesi – enamik inimesi
muidugi tahab ja neil on õigus saada häid õigeaegseid tervishoiuteenuseid seal, kus nad
elavad. See on selle pärast, et nende jaoks, keda see puudutab, võib see olla uskumatult
oluline. See võib olla isegi elu ja surma küsimus. See puudutab ka Euroopa koostöö
põhiideed – vaba liikumist. On tegelikult häbiväärne, et alles nüüd laiendame
liikumisvabadust neile, kes seda enim vajavad; neile, kes on haiged; neile, kes on patsiendid.

Tegemist on kompromissiga ja tean, et nii mina kui ka kolleegid Euroopa Rahvapartei
(kristlike demokraatide) fraktsioonist oleksid läinud mitmel puhul kaugemalegi, kuid me
ei tohi praegu unustada, mis oli asjade seis alles mõni aeg tagasi, kui räägiti
tervishoiuturismist, riigisiseste tervishoiusüsteemide kokkuvarisemise ohust, etteteatamise
tingimusest või kui otse väljendudes oleksime pidanud küsima luba enne õiguste teostamist,
mis Euroopa Liidu Kohus meile andnud on. Just selline oli asjade seis enne ja selle valguses
kujutab asjaolu, et meil üldse otsus on, tohutut edu.

Ma ei pea seda otsuseks, mida teeme selle tulemusel, mida Rootsi või Euroopa vasakpoolsed
on teinud, vaid pigem selle kiuste. Mäletan eelmist sõnastust ja asjaolu, et näiteks Rootsi
sotsiaaldemokraadid jäid esimesel lugemisel selle üle hääletamisel erapooletuks. Eile nõudis
keegi etteteatamise kehtestamist Rootsis. Loodan, et Rootsi ei tee seda. Oleme tulnud toime
etteteatamiseta pikki aastaid ja loodan, et jätkame selleta ka tulevikus.

Meie otsus tehakse aga siin Euroopa Parlamendis homme ja siis oleneb see liikmesriikidest
ning komisjonist. Rakendage see, nii et tugevdame patsientide õigusi nende vähendamise
asemel. See on minu palve liikmesriikidele. Komisjonile ütleksin: hoidke liikmesriikidel
hoolega silma peal, sest teame, et nad tahavad selle rakendamist vältida!

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud Enikő Győri, volinik!
Kõigepealt lubage mul väljendada rahulolu arengu üle, mis saavutatakse direktiiviga, mille
homme vastu võtta kavatseme. Aastaid on ainult Euroopa Liidu Kohus lahendanud piiriülest
tervishoidu ja patsientide õigusi puudutavaid vaidlusi.

Nüüd ei ole patsientide liikuvus Euroopas enam harv nähtus, vaid on muutunud argielu
osaks. Piiriülene ravi kujutab nüüd 1% tervishoiu kogukulutustest Euroopas.

Me ei tohiks aga ajada segamini patsientide liikuvust viimastel aastatel tekkinud
meditsiiniturismiga. Viimane on muutumas organiseerituks ja kahjuks osutumas üha
kasumlikumaks. Tervishoid on muutumas järk-järgult konkurentsile avatud turuks.

Sakslane läheb Ungarisse hambaravile, Briti kodanik – kui tal vahendeid on – läheb
Prantsusmaale, et kiiremini lõikusele pääseda. Selle kohta on palju näiteid. Peame aga
tagama, et tervishoidu ei koheldaks börsikaubana, nii et oleksime kõik võrdsed. Just selle
pärast oleme viimasel kolmel aastal kaitsnud põhimõtet, et kindlustajariik annab haigla-
ja haiglaväliseks raviks eelneva loa.

Sooviksin tunnustada raportööride – Françoise Grossetête’i ja meie sotsialistist raportööri
Dagmar Roth-Behrendti, keda sooviksin iseäranis kiita – tööd, mis on võimaldanud olulisi
edusamme, nagu tervishoiuteenuste kulude hüvitamine, riigisiseste kontaktpunktide ning
Euroopa tugivõrgustike loomine, harvaesinevate haiguste ravi ning liikmesriikide tõhusam
koostöö.
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Austatud juhataja! Volinik! Meie töö ei ole lõppenud. Meil on tarvis minna edasi, kaugemale
tehtud edusammudest, et kõrvaldada erinevused, mis meil ikka veel Euroopas on, ja tean,
et koos suudame tagada, et Euroopa patsiendid ning kodanikud saavad võrdset ravi.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Austatud juhataja! Enikő Győri! Volinik! Kokkuleppe
põhiväärtus on, et see pakub mõnel määral õiguslikku selgitust, nagu kaasparlamendiliikmed
öelnud on. Siiani vastutas just Euroopa Liidu Kohus nende küsimuste eest, mis on õigusliku
ebakindluse peamine põhjus, mida praegu kõrvaldame, ja arvan, et peaksime olema väga
tänulikud raportöörile Françoise Grossetête’ile, variraportööridele ning ka John Dallile
tehtud töö eest. Õigusakt parendab patsientidele suunatud teavet, tervishoiuteenuste
kvaliteeti, kulusid ja kulude hüvitamise korda.

Olen samuti rahul eelneva loa andmise korraga kallima ravi, sealhulgas haiglaravi,
spetsialiseeritud ravi või patsientidele erilist riski kujutava ravi puhul. Eesmärk on ilmselgelt
mitte takistada patsiente saamast ravi välismaal, vaid ennetada meditsiiniturismi ja samuti
riske sotsiaalkindlustuse süsteemidele.

Mul on aga vastakad tunded korra rakendamise tingimuste suhtes, mis võivad tekitada
liikmesriikide patsientide seas ebavõrdse kohtlemise ohu.

Esiteks, mida tähendab mõistlik aeg? Peame kandma hoolt tagamaks, et termin „mõistlik”
ei seaks ohtu patsientide vajadusi.

Peame samuti hoolitsema selle eest, et liikmesriikides kehtestatakse rahastamise kord,
millega tagatakse, et patsiendid, eriti kõige vasemad, ei pea liiga palju ette maksma. Ei oleks
vastuvõetav, kui haldusprobleemid vähendaks patsientide õigusi.

Lõpuks võivad ka liikmesriikide otsused tervishoiuteenustega seotud kulude hüvitamise
kohta viia ebavõrdsusteni patsientide vahel, kui hüvitamine on ühest küljest minimaalne
ja teisest küljest midagi muud.

Austatud juhataja! Volinik! Need on punktid, mida esitada soovisin.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! John Bowis!
Direktiiv loob selged läbipaistvad õigused. Kui tahan sõita välismaale, on olukord selge ja
otsused ei ole enam meelevaldsed, nagu see oli mõnedes riikides. Lisaks on kättesaadav
parem teave, kui valin teise riiki minemise. Direktiivi peavad aga rakendama riikide
valitsused. Direktiiv on takistanud sündimast midagi, millest komisjoni ja võib-olla
parlamendi mõned liikmed on unistanud ja milleks on piiride avamine riiklike
tervishoiusüsteemide parendamiseks. Tunnen uhkust asjaolu üle, et kahe raportööri,
seahulgas Françoise Grossetête’iga, on meil õnnestunud säilitada tasakaal. Oleme avaldanud
vastuseisu terviseturismile ja toetust selle tagamiseks, et riiklikke süsteemidele ei tehta
hinnadumpingut. Direktiiviga ei lahendata arstiabi kvaliteedi erinevuste probleemi. Seda
saab saavutada ainult investeeringute piisava tasemega igas liikmesriigis.

John Dalli ja komisjon! Mul oleks hea meel, kui nüüd, kui meil direktiiv on paigas,
keskenduksite pingsamalt sotsiaalkindlustust käsitlevale määrusele, mis on süsteem, millel
kõik rajaneb ja millega tehakse selgeks, kellele makstakse ja kus kõik on hästi korraldatud.
Peaksite avaldama liikmesriikidele enam survet tagamaks, et määrust rakendatakse
tõhusamalt, selle asemel et tulla välja uute ideedega reguleerimata jätmise ja konkurentsi
kohta.

Kay Swinburne (ECR).   – Austatud juhataja! Direktiiviga on astutud konkreetseid samme
patsientide õiguste tugevdamiseks juurdepääsul tervishoiuteenustele kogu ELis. Olen
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hakanud tundma direktiivi vastu huvi, kuna rakendamisel on eriline mõju minu
valijaskonnale Walesis, kus vaatamata Ühendkuningriigi valitsuse läbirääkimistele ELiga
tervishoiu küsimustes on tervishoiuteenuste edaspidine juhtimine ja osutamine jagatud
pädevus, mida teostatakse Walesi valitsuse kaudu.

Minu esialgne mure Walesi tervishoiusüsteemile avalduva võimaliku mõju pärast kulude
hüvitamise ja eelneva loa puhul on vähenenud, kuna ettepanekud on muudetud veidi
paindlikumaks. Liikmesriikide ja regionaalsete paaride võime otsustada abikõlblike
raviteenuste üle, mis nõuavad eelnevat luba, ja ülempiiri seadmine kulude hüvitamisele
aitavad oluliselt leevendada muret juba pingul ja ülekoormatud tervishoiusüsteemide üle.

Endiste ja praeguste kolleegide, eriti John Bowise töö tulemusena parlamendis võime olla
rahul edasimineku üle patsientidele vajaliku selguse, tervishoiuteenuste parema valiku ja
ELi eri tervishoiusüsteemide suurema koostöö tagamisel. See peaks viima patisentide
valikute kaudu standardite tõusuni kogu ELis.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Austatud juhataja! Direktiiviga kavatsetav on olnud
algusest peale selge: lisada teenuste liberaliseerimise eesmärkide sekka tervishoiuteenused
ning niiviisi rahuldada äri- ja finantsgruppide huve, laiendades nende tegevusalasid
tervishoiuvaldkonda Euroopa Liidu kõikides riikides ning koheldes tervishoiuteenuseid,
justkui need oleksid veel üks börsikaup ja nende kasutajad pelgalt tarbijad.

Ettepanek süvendab ebavõrdsusi eurooplaste vahel, tehes kahju neile, kellel ei ole vahendeid,
et võtta appi erasektori või ELi teise liikmesriigi tervishoiuteenuseid. Isegi lisatud muudatuste
puhul oleks kasutuselevõtul ja võimalikel väga kõrgetel seonduvatel kuludel rasked
tagajärjed mõnede riikide, sealhulgas Portugali ja selle riikliku tervishoiuameti seisukohast.

Tegelikult ei tunne sama Euroopa Liit, mis kehtestab ränki piiranguid riikide eelarvetele,
kui tegemist on avalike teenuste (nt tervishoid) rahastamisega, muret samade eelarvete
ülekoormamise pärast, kui tegemist on riikide raha suunamisega tervishoiuteenustega
tegelevasse erasektori äri- või finantsgruppi või meditsiiniturismi soodustamisse.

Tegelikult ei ole ettepanek oma majandustegevuse soodustamise innus taganud
nõuetekohaseid kaitsemeetmeid kasutajate ohutuse ega tervishoiuteenuste kvaliteedi
seisukohast, iseäranis haiglaväliste tervishoiuteenuste puhul. Erinevalt sellest, mida mõned
inimesed on öelnud, ei nähta eelneva loa andmise korras ette piisavalt eraldisi nendeks
juhtumiteks. Seetõttu on vajalik, et blokeeritaks ka need kavatsused nagu 2007. aastal, kui
tervishoiuteenused jäeti välja kurikuulsast Bolkesteini direktiivist.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Sooviksin alustuseks öelda, et olen veidi
pettunud nõukogu seisukohas patsientide õiguste kohta piiriüleses tervishoius, kuna
nõukogu on jätnud esimesel lugemisel vastu võtmata palju häid muudatusettepanekuid
Euroopa Parlamendilt.

Euroopa Parlament rajas esimesel lugemisel hea aluse piiriülese tervishoiuteenuste osutamise
eeskirjade õigeks kohaldamiseks liikmesriikides, nii et patsientidel oleks võimalik, kui see
on õigustatud, vastavalt kehtestatud eeskirjadele ja kohtuid koormamata saada neile
vajalikku ambulatoorset või haiglaravi teises liikmesriigis.

Seetõttu on hea, et raporti koostamisel komisjonis teiseks lugemiseks oli võimalik jätkata
parlamendi seisukohta väljendavat esimesest lugemisest pärit algset filosoofiat, ning
piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise praegusest segasest olukorrast alates liikuda edasi
probleemi väärika lahenduseni.
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Kompromisstekst, mida toetab Euroopa Kohtu praktika ja mis esitati tänaseks aruteluks,
tagab meie kodanikele uued võimalused ja uue kvaliteedi tervishoius, ning seetõttu peame
– minu arvates – taotlema, et direktiivi kohaldataks argielus võimalikult ruttu.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Aastaid väldanud
kohtuprotsessi järel hääletame homme lõpuks raporti üle, millega seatakse Euroopa
kodanikud, kes on sunnitud iga aasta kohase arstiabi saamiseks välismaal käima, õiguslikult
kindlale alusele.

See võimaldab kõikidel patsientidel – ja mitte ainult parimat teavet omavatel või rikkaimatel
– saada kasu õigustest, mida on juba aastate jooksul tunnustatud Euroopa Liidu Kohtu
otsustes. Riiklike kontrollpunktide avamise tõttu ei kujuta piiriülene juurdepääs
tervishoiuteenustele enam pimesi uskumist, mille alusel siiani haigustest juba kurnatud
patsiendid on kahjuks liigagi tihti pidanud lahendama bürokraatia-, keele- ja rahaprobleeme.

Haiglaravi puhul võib kindlustajariik nõuda patsientidelt, kes otsustavad taotleda ravi
välismaal, eelnevat luba, mis on ilmselgelt vajalik tema tervishoiusüsteemi stabiilsuse
kaitsmiseks. Ehk oleks olnud võimalik mõnes punktis teha enam patsientide kaitsmiseks,
näiteks eelneva teavitamise korra puhul, mis võimaldab liikmesriikidel arstiabikulusid ette
maksta, kuid ainult vabatahtlikul alusel.

Lõpuks sooviksin rõhutada oma entusiasmi osalejana arutelul, mida on peetud täielikult
seinast-seina ainult ühe ühise nimetajaga, nimelt prioriteediga, et lõpetada tuhandete
patsientide katsumused kogu Euroopas, ja see hetk näib olevat viimaks kätte jõudnud.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Austatud juhataja! Enikő Győri! John Dalli! Minu
arusaam on, et poliitika ülesanne on aidata kaitsta ja parendada meie kodanike elukvaliteeti.
See ei ole praegu tervishoiuvaldkonnas lihtne ülesanne. Eelkõige vastutavad liikmesriigid
tervishoiuteenuste osutamise ja parimale ravile juurdepääsu tagamise eest hoolimata
patsientide sissetulekust ja piirkonnast, kus nad elavad.

Siiski on isegi parimate võimalike riiklike tervishoiusüsteemide korral juhtumeid, kus
patsiendid vajavad või soovivad abi, tuge ja ravi teisest riigist. Direktiiviga kehtestatakse
õiguslikud alused ja tagatised, et patsiendid pääsevad nendele teenustele ligi täiendava
bürokraatiata, õigusliku ebakindluseta ja ilma, et nad peaksid tegema suuri ettemakseid.

Pika läbirääkimiste protsessi järel näen direktiivi tõelise õnnestumisena, ehkki selle
rakendamine nõuab olulist jõupingutust tervishoiusüsteemidelt konkreetsetes
liikmesriikides ja kindlustusseltsidelt. Loodan väga, et jätkate sel puhul surve avaldamist,
sest isegi parimad direktiivid saavad olla tõhusad ainult juhul, kui neid nõuetekohaselt
rakendatakse. Kutsun ka teid üles püsivusele püüdlustes laiendada ennetusabinõusid ja
tervishoiuteenuste osutamist. Arvan, et tahame, et Euroopa kodanikud jääksid võimalikult
kaua terveks ja et neil oleks parim võimalik juurdepääs kvaliteetsele arstiabile madalaima
võimaliku hinna eest.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Austatud juhataja! Enikő Győri! Volinik! Sooviksin ka
tänada ja õnnitleda meie raportööri Françoise Grossetête’i, kes on teinud ära hiilgava töö
teatepulga ülevõtmisel, mille ulatas talle meie endine kolleeg John Bowis. Arvestades kõiki
tänusõnu, mida ta saab, näib veidi, et tunnustame täna John Bowist!

Arvan, et on tähtis tõsta esile olulist rolli, mida etendas eesistujariik Belgia, kes tegi, mis
oli vajalik selle keerulise kompromissi saavutamiseks parlamendi ja iseäranis teatud
liikmesriikidega, kelle seisukoht oli – kuidas võiksin seda kirjeldada – mõnel juhul tõrjuv.
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See piiriülest tervishoidu käsitlev direktiiv on oluline, isegi kui puudutab ainult 1% riikide
tervishoiueelarvetest, sest peale arvnäitajate peaksime suunama tähelepanu just sümboli
jõule, milleks on iga Euroopa kodaniku seaduslik õigus ravile välismaal ja kõikide õigete
andmete olemasolul kulude hüvitamisele saadud ravi eest.

Samuti on oluline kehtestada selgelt kaitseabinõud, et ennetada mis tahes kujul
meditsiiniturismi, kuid ka lisada teksti piisav paindlikkus, et soodustada diagnoosi ja ravi
mõlemal pool piiri. Pean siinkohal silmas kindlaid haigusi, nagu harvaesinevad haigused.

Austatud juhataja! Lõpetan öeldes, et tegemist on olulise esimese sammuga, kuid et meil
on tarvis minna kaugemale ja võidelda veel, et liikuda edasi terve Euroopaga, keda me kõik
nii kalliks peame.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Ideaalseid seadusi ei ole. Nendel
kõikidel on puudusi ja lisaks ka eeliseid, kuid direktiiv tekitab rohkem lootusi kui hirme.
Vaatamata toimuvatele kiiretele muutustele on Euroopa ikka suurte erinevuste ja isegi
kontrastidega maailmajagu. See puudutab nii tervishoiu taset kui ka ulatust ning on ilmne,
et hirme väljendavad enam vaesed riigid, kes on teisenemisjärgus ja püüavad järgi jõuda
jõukamatele. Rahastamise ja eraldiste tase arstiabivajadusteks teisenevates riikides on aga
kaugelt-kaugelt madalam.

Direktiiv kujutab seetõttu tohutut võimalust ja lootuse allikat kõikidele patsientidele riikides,
kellele viitan. Valitsused on silmitsi tohutu katsumusega, kuid paradoksaalne on, et tegelikult
kiirendab direktiiv paljusid reforme ja juhib tähelepanu tervishoiu alarahastamise ulatusele,
sest alarahastamine ei ole ainult nende riikide piiratud finantsvõimaluste tulemus, vaid ka
praeguse poliitika vigade ja selle tohutu olulisuse alahindamise tagajärg, mis tervishoiul
Euroopa kodanike seisukohast on.

Teid tähelepanu eest tänades palun toetust direktiivile hoolimata kaitsesätteks nimetatava
lõplikust kujust. Kaitsesäte on kompromissi väljendus ja sõna „kompromiss” on see, mida
meil on heameel kuulda.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Austatud juhataja! Patsientide liikuvust käsitleva direktiivi
projekt võib viia ELis kiiresti tervishoiu taandamiseni kõige madalamale ühisnimetajale
teenusepõhise lähenemise teel. Minu fraktsioon on tugevalt vastu, et maksevõimest saaks
kriteerium tervishoiuteenuste osutamisel ja et patsiendid muudetaks klientideks.

Väljapakutud direktiiv võimaldab tervisekindlustusseltsidel saata patsiendid odavamaks
raviks välismaale. See toob kaasa tiheda konkurentsi ja surve tervishoiuvaldkonna hindadele.
Kui konkreetne ravi on kättesaadav odavamalt mõnesaja kilomeetri kaugusel ja kui
tervisekindlustusseltsid saadavad patsiendid sinna, on tagajärg see, et konkreetne ravi ei
ole enam kohapeal kättesaadav. Seetõttu järgib tervishoiuvaldkond patsientide heaolu
esmatähtsaks seadmise asemel lihtsalt turu neoliberaalset loogikat.

Sooviksin teilt küsida, head kolleegid, kas tahate näha selles tundlikus valdkonnas
tervishoiuturismi. Olen selle poolt, et patsiendid saaksid tervishoiuteenuseid elukoha
lähedal. Tegemist on avalik-õigusliku pädevusega üldhuviteenuste osutamise raames, mis
peavad olema kättesaadavad kõigile oma kohalikus piirkonnas.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Austatud juhataja! Mitte keegi, kes on haige, ei taha minna
võõrasse riiki, kui koduriigis on ravi sama hea. See öeldud, kujutab ettepanek parimat,
mida meil on võimalik saavutada. Tagame, et muudetakse rahastamismudelit ja et ei
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õõnestata riiklikke tervishoiusüsteeme, tagades samal ajal, et patsiendid saavad paremaid
võimalusi raviks teistes ELi riikides.

Patsientidel on hõlpsam taotleda ravi teises riigis, kui näiteks pakutavaid eriteadmisi ja ravi
nende koduriigis ei leidu. See on oluline väga harva esinevate haiguste puhul, mis nõuavad
väga spetsialiseeritud teadmisi. Kui saame koondada nende harvaesinevate haiguste ravi
paari kohta ELis, on patsientide taastumisväljavaated palju paremad, kuna arstidel, kes
kasutavad oma erioskusi sagedamini, õnnestub heade tulemuste saavutamine paremini.
See ei peaks aga tähendama, et liikmesriigid nõrgestavad oma tervishoiusüsteeme –, mis
on ka tekstis kirjas. Tänan teid, austatud juhataja, ja sooviksin tänada volinik Dallit ning
raportööri! Tänan teid oivalise töö eest!

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Kõigepealt sooviksin
õnnitleda raportööri Françoise Grossetête’i, kes on teinud ära väga keerulise töö! Töö ei
olnud lihtne Euroopa Liidu liikmesriikide ja eri riikide erinevate tervishoiusüsteemide tõttu.
Ootuste ja võimaluste kompromissi saavutamine nõudis peale läbirääkimisoskuste ka
eelkõige teadmisi valdkonnast. Oleme kõik teadlikud, et meetmed, mis sisalduvad direktiiv
patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius – ja raportöör on nende meetmete kohta
põhjalikult sõna võtnud –, on just see, mida Euroopa Liidu elanikud tahavad, eriti nendes
riikides, kus juurdepääs spetsialistidele ja nüüdisaegsetele protseduuridele on piiratud.

On oluline, et direktiivi tekstiga tehtava töö ajal ja tänu saavutatud kompromissidele oli
võimalik muuta liikmesriikide hoiakut, kes esialgu selle sätteid blokeerisid. Direktiivi
olulised tunnused on tervishoiuteenuse kättesaadavus, hõlpsus ja kindlus ning ka patsiendi
õigus kasutada teise liikmesriigi tervishoiuteenuseid ning saada kindlate kulude eest hüvitust.
Direktiiv põhineb patsientide vajadustel, mitte rahalistel vahenditel.

Sooviksin juhtida tähelepanu, et direktiivi sätted tähendavad mitte ainult patsientide tervise
seisundi paranemist, vaid usun, et see on aluseks tervishoiusüsteemide täiustamisele
mõnedes Euroopa Liidu riikides. Tuleks rõhutada, et direktiiv on esimene ja põhjapanev
samm patsientide liikuvuse, patsiendiõiguste tugevdamise ja teenuste taseme ebavõrduste
kõrvaldamise suunas eri liikmesriikides.

Andres Perello Rodriguez (S&D).    – (ES) Austatud juhataja! Arvan, et on õige tänada
raportööre, eriti Françoise Grossetête’i ja Dagmar Roth-Behrendtit minu fraktsioonist, töö
eest, mida nad on teinud tardunud õigusakti kasulikuks muutmisel, kuna see on
võimaldanud lisada õiguse rahvatervisele õigusliku alusena ja andnud uue suuna, mis
võimaldab meil rajada aluse kodanikele ohutuse ning kvaliteedi tagamiseks, mida nad alati
valivad. Mis veelgi olulisem, nende töö on tähendanud ka, et päritoluliikmesriike, mis
peavad maksma, ja liikmesriike, kus ravi saadakse, saab selgelt reguleerida.

Ma ei arva aga, et peaksime rahulduma ainuüksi sellega, vaid see peaks kujutama algust
palju suuremale sammule edasi, nii et – nagu Dagmar Roth-Behrendt ütles – direktiiv
muutuks vaid formaalsuseks, kuna kõikides liikmesriikides saavutatud võrdsuse tase
tähendab, et ei ole vaja igat kodanikku oma riiki tagasi saata.

Selles võitluses on meil tarvis õigusakte, mis tagavad kodanike õigused arstiabile – kasu ja
ohutuse suhtes –, mida nad saama peaksid, mitte lihtsalt õiguse, mis neil juba on liikuvusele
liikmesriikide vahel. Just kvaliteet tekitab liidu, vastasel juhul astume väga väikseid samme.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Austatud juhataja! Need meist, kes on olnud Euroopa
Parlamendis kauem, mäletavad kindlasti, kuidas see standard tekkis. Lugu on peaaegu
naeruväärne. Alguses oli Evelyne Gebhardti raport, mis pidi võimaldama teenuste vaba
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liikumist ELis. Eraldasime osa raportist ja otsustasime, et tervishoiuteenused väärivad
eristandardit. Kui komisjon direktiivi lõpuks esitas, eemaldati järk-järgult tervishoiuteenuste
vaba liikumine, jättes meile osa, milles kirjeldatakse patsientide õigust liikuda
tervishoiuteenuste ja tervishoiuteenuste osutamise otsimisel Euroopa Liidus vabalt ringi.

Tahan rõhutada, et meie euroopalikkus tähendab mõnikord rohkem neid loosungeid ja
sümboleid kui praktiliste vabaduste rakendamist, millel liit eeldatavalt rajaneb. Direktiiv
on tekitanud konkreetsete liikmesriikide seas arvukaid muresid ülekasutamise ja riikide
eelarvete lõhkumise suhtes.

Sooviksin lõpuks öelda, et see ei ole päris see, mida tahtsime, kuid tegemist on õige sammuga
ja kahtlemata õiges suunas. Soovin raportööridele parimat ja tänan neid töö eest!

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Toetan väga asjaolu, et direktiiv
lõpuks jõustub! Sooviksin meenutada parlamendile, et üks hetk näis, et kogu õigusloome
protsess äpardub. Arvan, et just raportööri ja läbirääkimiste meeskonna ning eesistujariigi
Belgia osavuse tõttu on meil tulemus, millega saame väga rahul olla. Mul on iseäranis hea
meel, et on määratletud selgemini liikmesriikide õigust seada piiranguid ravile teises riigis.
Liikmesriikide esitatud ettepanekus see nii ei olnud. Arvan, et meil on nüüd otsus, mis
lubab ravi taotluse tagasilükkamise protsessi kindlaks teha ja kontrollida. Tegemist on
olulise sammuga edasi.

Keda me konkreetselt aitame? Arvan, et aitame 60 000 inimest, kes on elundisiirdamiste
ravijärjekorras. Oleme muidugi juba võtnud vastu elundisiirdamisi käsitleva direktiivi, kuid
tegemist on veel ühe meetmega, mis vähendab ooteaegu. Aitame miljoneid inimesi, kellel
on üks 30 000 harvaesinevast haigusest. Neil on võimalik saada sihtotstarbelisemat ja
kvaliteetsemat ravi, kui nad sõidavad teise riiki.

Ma ei arva aga, et direktiiv põhjustab terviseturismi arengut Euroopas. Arvan, et parlamendi
vasakpoolsete väljendatud hirmud on täielikult alusetud. Tegemist ei ole küsimusega, mida
meil on tarvis käsitleda.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Austatud juhataja! Tekst on suure töö ja läbirääkimiste
tulemus, mistõttu sooviksin tänada John Bowist, Françoise Grossetête’i ja Dagmar
Roth-Behrendtit! On vaid õiglane tunnustada tehtud edusamme, sest uues versioonis
sätestatakse enam tagatisi ohutuse ja teenuse kvaliteedi suhtes. Ehkki artiklite 7 ja 8 sõnastust
on täiustatud, arvan, et nende suurema võrdsuse tagamiseks oleks saanud teha enam.

Enamik patsiente, eriti neid, kes on pärit nõrgematest sotsiomajanduslikest rühmadest, ei
taha ravi välismaal keelebarjääri ja pere toe puudumise tõttu. Kõrgema sissetulekuga
eurooplased nende takistustega silmitsi ei seisa. Seetõttu kardan, et riikides, kus on
kahetasemelised ja peamiselt tasuta tervishoiusüsteemid, võib uus õigusakt osutuda
stiimuliks vähendada investeeringuid riiklikesse süsteemidesse ning soodustada
tervishoiuteenuste turu loomist rikastele. Sellest hoolimata loodan, et direktiivi kohaldamine
soodustab ebavõrdsuse vähendamist tervishoius.

Mairead McGuinness (PPE).   – Austatud juhataja! Nagu teisedki, toetan arutelu ja direktiivi
ning tänan raportööri!

Olen ehk selle suhtes veidi ettevaatlikum kui mõned parlamendiliikmed. Arvan, et oleks
vale, kui parlamendist leviks uudis, et nüüdsest on piiriülese tervishoiuga kõik korras. Meil
on veel palju arutada ja ellu rakendada, et see toimima hakkaks. Kas võin vaid tsiteerida –
ja loodan, et teen seda täpselt – voliniku enda sõnu? Ta ütles, et on selge, et „kõikidel
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liikmesriikidel on kohustus investeerida riigisiseselt et tagada oma kodanikele vajalikud
tervishoiuteenuseid”. Näen, et ta noogutab nõustudes, seega tsiteerisin õigesti.

On hea, et meil on see sõnum tagasiviimiseks liikmesriikidele, kes seda ei tee, ja nendele,
kellel on pikad ravijärjekorrad. Siia hulka mahub minu kodumaa Iirimaa. Tõde on, et
inimesed eelistaksid ravi kodu lähedal. Just seepärast on meil Iirimaal lõpmatu protest –
ja väga põhjendatud protest – kohalike haiglate ning kohalike teenuste sulgemise vastu.
See öeldud, võib direktiiv toimida, kui sellega sunnitakse liikmesriike ja nende
tervishoiuteenuste osutajaid vaatama üle oma teenuseid kodus ja parendama teenuste
osutamiste neile, kes neid vajavad. Neil tuleb nende eest maksta niikuinii, kui kodanikud
kasutavad õigusi, mis direktiiv neile annab.

Kokkuvõttes on inimestel juba õigus reisida piiriüleste tervishoiuteenuste saamiseks
lähtuvalt määrusest nr 883/2004, kuid nad ei ole sellest teadlikud. Kui nad oleksid, näeksime
teenuste saamiseks liikumas rohkem piiriüleseid patsiente. Seega teavitagem oma kodanikke
sellest, millele neil õigus on, ja lootkem, et meil ei tule üle piiri sõita, kuid kui meil tuleb,
saame sõita vabalt ja saame teenuseid, mida vajame.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Austatud president! Toetan eesistujariigi Ungari esimest
arutelu! Esiteks sooviksin märkida, et tasus arutada küsimust väljaspool teenuste direktiivi
raamistikku, kuna piiriülese tervishoiu küsimusel on arvukaid iseloomulikke omadusi.
Sooviksin kiita raportööri ja variraportööre ning lisaks ka Johni rõdul! On aga ülioluline
mitte seada kahtluse alla liikmesriikide kohustust osutada vältimatut arstiabi. Liikmesriigid
vastutavad arstiabi osutamise eest oma kodanikele. On väga oluline kinnitada, et direktiiv
ei ole privileeg jõukatele, vaid vahend parema arstiabi osutamiseks harvaesinevate haigustega
patsientidele. Lähtume oma töös sellest eesmärgist. Väga oluline on ka kaalutlus, et direktiiv
võimaldab meil paremini ära kasutada looduslikke tingimusi. Viitan näiteks Ungari
kuurortidele, mis võivad ravida teatud haigusi tõhusamalt, kuid on liikumatud. On ilmselge,
et just patsiendid peavad meie juurde tulema. On väga oluline seda teed pidi jätkata, nii et
terved, haiged Euroopa kodanikud tunneksid, et nemad on Euroopa Liidu mõte ja otstarve.

David Casa (PPE).   – (MT) Austatud juhataja! Paljud meist pööravad oma tervisele vähe
tähelepanu, kui me veel terved oleme ja arstiabi ei vaja. Siis aga, kui meie tervislik seisund
on ohtlik, hakkame automaatselt mõistma, kui tähtis see meile tegelikult on ja kui eluliselt
oluline on nõuetekohase tervishoiusüsteemi, mitte lihtsalt hea, vaid efektiivse ja tõhusa
süsteemi olemasolu.

Euroopa Liidu kodanikel on võimalik saada ravi eri liikmesriikides, kui nende terviserike
ei ole nende oma riigis ravitav. Peame silmas pidama, et see peaks olema viimane abinõu
ja et seda ei tohiks soodustada, kuna see on kulukaim variant, mis on lisaks ebapraktiline.
Peaksime selle appi võtma ainult siis, kui ei ole jäänud teist võimalust. Kui tegemist on
siiski viimase võimalusega, tuleb meil tagada, et kaasnev bürokraatia vähendataks
miinimumini ja et täiustaksime juurdepääsu kvaliteeti ja kindlust.

Liikmesriikidele tuleb anda ka vajalikud vahendid oma tervishoiusüsteemide kaitsmiseks
ja toimetulekuks täiendava juurdevooluga teistest riikidest, mida neil võib-olla teenindada
tuleb. Seetõttu oleks ideaalne, kui liikmesriikidele antaks eelnevalt volitused. Siinkohal
tuleb selgelt välja, et praegused kehtivad eeskirjad ei ole piisavad – vastupidi, nad on segased
ja vastuolulised. Nagu aga nägime elundidoonorluse puhul, peame püüdma tulla välja
lahendustega, nii et Euroopa saaks minna valdkonnas edasi ja pakkuda oma kodanikele
parimaid tervishoiuteenuseid.
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Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Austatud juhataja! Sooviksin tunnistada tohutu
kergendusega ajaolu, et parlament on lõpuks saavutanud poliitilise kokkuleppe patsientide
õiguse üle piiriülestele tervishoiuteenustele tingimustes, mida aastaid on kaitsnud
kohtumenetluste alusel ainult Euroopa Liidu Kohus. Mul on hea meel, et tänase
kompromissiga sõnastatakse sama liiki maksetingimused, mida mõned meist nõudsid
teenuste direktiivile seitse aastat tagasi. Sooviksin avaldada siirast tänu kolleegidele Françoise
Grossetête’ile ja John Bowisile, keda tunnustan selle vastuvõetava kokkuleppe saavutamise
ja samuti selle õiguse jõustamise oluliste kaitseabinõude koostamise eest! Arvan, et õigus
liikuvusele muudab raskete tervisehäirete ravi juurdepääsetavaks kõikidele eurooplastele
ja viib lõpuks operatsioonide lühemate ooteaegadeni kogu ELis. Üks minu eluaegseid
isiklikke eesmärke tervishoiu valdkonnas on seega täitunud. Sooviksin lisada, et oleme
ikka veel silmitsi hulga küsimustega, näiteks e-tervishoiuteenuste lahendamine,
tervishoiutöötajate liikuvus ja muud.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Austatud juhataja! Sooviksin alustuseks
õnnitleda Enikő Győrit volituste puhul, mis tal praegu on, ja soovin temale ning
eesistujariigile Ungarile ainult edu! Sooviksin tänada kõiki, kes aitasid kaasa raporti
projektile, mida täna arutame!

Nagu võib-olla olete teada saanud, kuulub Rumeenia riikide sekka, mis suhtuvad
ettevaatusega mitmesse kompromissi, mis nõukogus on saavutatud. See ettevaatus ei osuta
Rumeenia vastuseisu piiriülesele tervishoiule. Sellega andis Rumeenia valitsus edasi mure
piiriülese tervishoiu rahalise stabiilsuse ja mõõtmete pärast, mis see võib võtta, kuna –
nagu väga hästi teate – mõnel liikmesriigil on väga väike rahvatulu.

Teisest küljest pakuvad investeeringud vahendit selle riski vähendamiseks. Samal ajal aga
arvan, et liikmesriikide tervishoiusüsteemide reformid on ülimalt olulised. Praegusel juhul
leian, et Euroopa Komisjon peaks olema rohkem kaasatud nendesse tervishoiusüsteemide
reformidesse.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Patsientide liikuvus kujutab suurt sammu
kodanike Euroopa suunas ja direktiivil on selge ülesehitus. Tal ei ole mitte ainult isa, kes
on John Bowis, vaid ka ema: Françoise Grossetête. Sooviksin neid kõikide jõupingutust
eest väga tänada!

Meil on kulunud kaua aega õige raja valiku arutamisele ja nüüd teame, et me ei ole veel
kiirteel. Meil on aga ehitamiseks kindlad hästi projekteeritud alusmüürid. Olukord on
keeruline. Kõigil meie 27 liikmesriigil on erinevad lähtepositsioonid nii tervishoiuteenuste
ülesehituse kui ka kindlustussüsteemide poolest. Eelnev luba teises liikmesriigis haiglas
viibimiseks ja iga riigi tervishoiuõigusaktide eetika- ja moraalipõhimõtete tunnustamine
on õige meetod. Ühest küljest võimaldab see toetada kindlustusseltse ja soodustada riiklikku
vastutust ning teisest küljest kõikidele kodanikele juurdepääsu teistes liikmesriikides
pakutavatele teenustele.

See on oluline samm edasi, iseäranis harvaesinevate haiguste puhul. Igas liikmesriigis on
võimalused erineval tasemel. Kõik neist aga saavad nüüd kasu teadusuuringute tulemustest
ja mujal juba toimivatest struktuuridest. Lisaks on spetsialistidel võimalus arendada oma
oskusi edasi suurema nõudluse tõttu, mis tuleneb sellest, et rohkem inimesi pääseb
teenustele juurde. Inimeste seisukohast minu piirkonnas, mis on Luksemburgi, Belgia ja
Prantsusmaa piiri lähedal, on piiriülene juurdepääs tervishoiuteenustele oluline eelis ja
rikastab nende argielu.
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José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Direktiiviga
antavad õigused – õigused, mida oli tegelikult juba tunnustanud Euroopa Liidu Kohus –
võimaldavad kõikidel patsientidel liidus tervishoiuteenuseid kasutada.

Ettepanekuga täpsustatakse ja hõlbustatakse juurdepääsu piiriülesele tervishoiule ning
õigust, mida kindlustajariik teostab kulude hüvitamise saamiseks. See on samm edasi
Euroopa integratsiooni protsessis, solidaarsuse tugevdamisel ja kodanike Euroopas.

Saame lühemad ravijärjekorrad, tervishoiuteenuste parema kvaliteedi, konkurentsi ja
stiimuli teadusuuringuteks. Harvaesinevad haigused on esmatähtsad ning diagnoosi ja ravi
saab nüüd teostada selleks sobivaimas liikmesriigis. Direktiiv on kõikidele eurooplastele,
kes vajavad tervishoiuteenuseid.

Portugali tervishoiuminister eksib seetõttu üsnagi, kui ütleb, et see võimalus on parema
haridusega inimestele, kellel on suuremad rahalised vahendid: just see toimub praegu ilma
direktiivita. Portugalil on oivalised tervishoiuteenused ja tervishoiutöötajad ega saa jääda
selle olulise projekti veerisele. See riik peab kasutama direktiivi ära, et veelgi moderniseerima
ning konkureerima võime poolest pakkuda selles valdkonnas teenuseid kõikidele
eurooplastele, kes neid vajavad.

Tänan imelist raportööri, kes on teinud oivalise töö: Françoise Grossetête!

Juhataja.   – Alustame nüüd registreerimata sõnavõttudega. Sõna on soovinud võtta
17 isikut. Arvestades meetme olulisust ja tähendust, kavatsen anda kõigile sõna, kuid peate
piirduma ühe minutiga – pärast seda lülitatakse mikrofon välja.

Lubatagu mul vaid öelda meetme vanematele ehk John Bowisele külalisterõdul ja Françoise
Grossetête’ile ning kõikidele variraportööridele: patsientide võim on kõnelnud; Euroopa
Parlament on kuulanud. Suur tänu teile!

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! See, mida me selles direktiivis toetame,
on patsiendiõiguste selgem määratlus, lõputute ravijärjekordade lõpp ning väljapakutud
lahendus probleemile, et oma riigis ei ole meditsiinitöötajaid saadaval. Olen kindel, et
oleme kõik mõistvad ja osavõtlikud tagasihoidliku finantssuutlikkusega uute liikmesriikide
tervishoiusüsteemide suhtes, nagu oleme pidanud ka arvestama kvalifitseeritud tööjõu
väljarändamise ohuga.

Kui hääletame poolt, nõuame tohutut jõupingutust tagasihoidlikumate vahenditega
liikmesriikide tervishoiusüsteemidelt, ent kui hääletame vastu, tagame kaudselt, et
patsiendiõiguste kohaldamine nendes samades riikides jääb piiratuks. Olen veendunud,
et suudame leida võimalused ebavõrdsete võimalustega liikmesriikide tervishoiusüsteemide
toimimise tasakaalustamiseks. Minu riik Ungari näiteks võiks pakkuda konkurentsivõimelisi
kümblusravi-, füsioteraapia- ja hambaraviteenuseid.

Richard Howitt (S&D).   – Austatud juhataja! Olen sügavalt häiritud, et meie
muudatusettepanek nõuda ühe riigi tervishoiu järelvalveasutustelt oma ELi ametivendade
teavitamist, kui meditsiinitöötaja suhtes võidakse algatada distsiplinaar- või
kriminaalmenetlus, kukkus läbi parlamendi komisjonis ja seda ei viida lõpphääletusele
piiriülest tervishoidu käsitleva uue ELi seaduse üle.

Lubage mul rääkida teile Saksa arsti Daniel Ubani juhtumist, kes tappis seadusevastaselt
David Gray, minu valija Cambridgeshire’s, andes valuvaigistit soovituslikust kümme korda
suuremas annuses. Talt võeti Suurbritannias tegevusluba, kuid ta jätkab nüüd praktiseerimist
Saksamaal.
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Siis on dr Marcos Ariel Hourmanni juhtum, kes mõisteti süüdi tapmises tahtlikult surmava
süsti tegemise eest Hispaanias, kuid kes töötab West Suffolki haigla traumatoloogia
osakonnas, samuti minu valimisringkonnas, hoolimata Hispaaniale esitatud selgest
taotlusest tema kutsesobivuse kohta.

Nendest näidetest ilmneb, et Euroopa õiguses on tohutu möödahiilimisvõimalus, mis
võimaldab ühes meie riikidest kutsealaselt sobimatuteks tunnistatud meditsiinitöötajatel
töötada ja seada patsiente ohtu teises. Paluksin volinikul selgitada, miks.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Austatud president! Palun, et eesistujariik Ungari ja lisaks
ka nõukogu kasutaksid seda poolaastat, eesistujariigi Ungari kuuekuist perioodi, uute
liikmesriikide, Ungari-taoliste kommunismijärgsete riikide iseloomulike probleemide
lisamiseks nendesse aruteludesse. Kui arutame nüüd peaaegu standarditud üleeuroopalise
piiriülese tervishoiusüsteemi kasutuselevõttu, ei tohi me unustada küsimust, et Ungaris
näiteks töötavad kvalifitseeritud ja hea väljaõppega õed ligikaudu 250-eurose ja arstid 500-
või 600-eurose kuupalga eest. Kas Euroopa Liidu arvates ei ole väga ebaeetiline, ebamoraalne
ja vastuvõetamatu tunnustada mingisugust standarditud Euroopa tervishoiusüsteemi,
pööramata tähelepanu palkadele…

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Austatud juhataja! Me astume edasi olulise sammu patsientide
huvides. Sellest rääkisid täna siin paljud esinejad. Kuid mis minu kõrva riivas, oli see, et
taas toonitati ka kartust meditsiiniturismi soodustamise pärast. Nendes sõnavõttudes
kumas läbi hirm, et madalama elatustasemega ning väiksema tervishoiueelarvega
liikmesriikide patsiendid ummistavad rikkamate riikide arstide kabinetid, tõrjudes kõrvale
nende oma koduriigi patsiendid.

Mõelgem nüüd – see hirm ei ole ju eluline. Makstakse välja koduriigi hindades, vahe tuleb
tasuda patsiendil ise. Haigel inimesel pole liigset raha, et kahe- või kolmekordseid
hinnavahesid kinni maksta. Mul on piinlik kuulda, et me nüüd ja ikka veel kardame nii-öelda
Poola torumehe müüti.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Austatud juhataja! Tervishoiu ja selle direktiivi olulisust
ei ole võimalik üle rõhutada. Sellel võib olla sügavaid tagajärgi liikmesriikide
tervishoiusüsteemidele.

Mul on hea meel öelda, et vastuolulised ja murettekitavad küsimused on lahendatud, ning
tulemuseks on tugev määratlev direktiiv, mis tugevdab liikmesriikide positsiooni tervishoius.

Ülesanne oli kaitsta tervishoiusüsteemide terviklikkust, pakkudes samas patsientidele
rohkem valikuid. Liikmesriikide vajadus säilitada võim oma tervishoiuteenuste
poliitikasuuna ja eelarvetingimuste üle rahuldati eelneva loa sätte ning asjaoluga, et
liikmesriigid valivad, milliseid teenuseid teostatakse.

E-tervishoidu käsitleti samuti väga mõistlikul viisil, nii et seda pakutakse paindlikkuse
tagamiseks, ning liikmesriigid võivad võtta selle kasutusele sel juhul ja siis, kui nad soovivad.

Üldiselt on meie ees teos, millega tagatakse liikmesriikide tervishoiusüsteemide autonoomia,
pakkudes samal ajal patsientidele parimat teenust. Kiidan John Bowist hästi tehtud töö
eest!

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Austatud juhataja! Olete lahkesti kõigile sõnavõtuks võimaluse
andnud. Seetõttu pean korrast kinni ja kõnelen vaid ühe minuti.
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Tegemist oli väga huvitava ja minu isiklikust seisukohast väga õpetliku aruteluga. Mul on
iseäranis hea meel, et Euroopa Liit seab esikohale meie patsiendid, olgu nad rikkad või
vaesed. Ja lisaks aitab meie patsiente oluliselt see, et teave on kättesaadav ühes kohas, igas
riigis. Direktiiv avaldab samuti survet kõikidele riikidele, et nad pakuksid kvaliteetset
teenust, sest selle puudumisel eelistavad meie kodanikud sõita teise riiki, kus see teenus on
kättesaadav. Lõpuks ei ole palju öeldud e-tervishoiu kohta, kuid see on ka väga oluline
vahend, ja me kuuleme sellest teemast tulevikus veel.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Austatud president! Enikő Győri! Volinik Dalli!
Tänan Françoise Grossetête’i oivalise raporti eest! Sooviksin tõsta esile raporti neli teemat.
Esiteks on riiklike kontaktpunktide loomine ülioluline teabe hankimisel – see tähendab
teabe hankimisel patsientide poolt. On ülioluline teada, millal täpselt peaksid tingimused
sisaldama eelnevat luba. See on väga oluline harvaesinevate haiguste puhul. Üldjuhul on
samuti ülioluline, et patsientidelt ei saa nõuda ettemakseid. Lõpuks sooviksin juhtida
tähelepanu piiriülese tervishoiu piirkondadele, mis on väga olulised Ungarile ja
Kesk-Euroopale, kuna Saksa-Austria või Ungari-Slovakkia või Ungari-Rumeenia piiri ääres,
kus keelepiirid riigipiiridega ei kattu, on palju vähearenenud, üleliigseid või kasutamata
tervishoiusuutlikkusi, samas kui keelebarjäärid on olematud. Tänan veel kord!

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Juurdepääsu tagamine
piiriülestele tervishoiuteenustele on põhieeldus, et võimaldada patsientidele parimat
võimalikku ravi. Seda on võimalik saavutada kõige selgemate ja praktilisemate eeskirjade
määratlemisega. Patsiendiõiguste täiustamist, eriti liikmesriikidevahelise teabe pakkumist
ja koostööd, on võimalik saavutada e-tervishoiu arendamise ning teabe jagamisega piiriülese
tervishoiu kohta.

Tutvustuskampaaniad, mida toetavad piiriülesed koostööprogrammid, saavad pakkuda
patsientidele teavet tasemel, mis võimaldab neil süsteemi kasutada vastavalt kinnitatud
eeskirjadele väikseima võimaliku arvu kuritarvitustega. Just seepärast arvame, et e-tervishoid
ja piiriüleste tervishoiusüsteemide efektiivne soodustamine on direktiivi soovituste
rakendamiseks vajalikud põhimõisted.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Soovin kiita kõiki raportööre selle
tähtsa dokumendi koostamise eest! Mis puudutab teistes Euroopa Liidu liikmesriikides
osutatavate tervishoiuteenuste kättesaadavust, nende kulude katmist ja vastutust arstliku
järelkontrolli üle, on inimesed praegu väga ebakindlad. Ühes liikmesriigis väljaantavad
retseptid ei pruugi alati teistes riikides kehtida. See direktiiv on meie inimeste jaoks väga
tähtis, kuna praegune süsteem on keeruline ning asjakohase teabe saamine raskendatud.
Lisaks sellele on teaduslik arengutase väga ebavõrdne ja seega pakuks direktiiv patsientidele
võimalust saada neile praegu kättesaamatut eriravi mõnes teises liikmesriigis. See võimaldaks
patsientidel ühtse turu eelistest tõelist kasu saada ning mõjuks hästi kõigi liikmesriikide
tervishoiusüsteemide edasistele võrdsematele reformidele.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! See meede on kindlasti
kõikehõlmav ning nii raportöör kui ka teised kaasaaidanud isikud on ära teeninud meie
siira tänu.
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Piiriülene tervishoid tähendab piiride kaotamist ja patsientidele valikuvabaduse pakkumist,
mis on täielikult kooskõlas Euroopa Liidule omase liikumisvabadusega. See liikuvus
tervishoiu vallas kehtib nüüd nii harvaesinevate kui ka ülispetsiifiliste haiguste puhul, mis
vajavad kiiret ravi.

Õigeaegsed ja asjakohased tervishoiuteenused muudavad võimalikuks tagada õiguse
tervisele. Tervishoiuteenuste osutamine on muutumas elektrooniliseks ja see ühtlustab
Euroopa Liidu kodanike ebavõrdsed ravivõimalused. Pikemas perspektiivis võib see meede
osutuda isegi Euroopa akrediteerimisviisiks, mis tagab kõrged tehnoloogilised ja isiklikud
standardid.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Austatud juhataja! Pärast kaks aastat kestnud arutelusid
on selle direktiivi kompromisseelnõu põhieesmärk piiriüleste tervishoiuteenustega seotud
patsientidele õiguskindluse tagamine. See tulemus on kindlasti positiivne. Arutelude
komplitseerituse tõttu on siiski selgeks saanud, et erinevusi ei esine mitte üksnes eri
liikmesriikide tervishoiusüsteemide vahel, vaid ka rahastamistingimustes, mille alusel
Euroopa kodanikele tervishoiuteenuseid pakutakse. Sellest kui väga tundlikust probleemist
annab tunnistust ka praegune pettunud arstide ulatuslik lahkumine Tšehhi haiglatest.
Siinjuures on ohud ja kahtlused selle direktiivi mõjude suhtes, näiteks odavama hinna eest
kvaliteetseid tervishoiuteenuseid otsivad terviseturistid. Ainult aeg näitab, kas sellest saab
marginaalne probleem või osutub ülekaalukamaks selle direktiivi vaieldamatult positiivne
mõju.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Soovin tänada oma kolleegi ja
raportööri Françoise Grossetête’d ning selle direktiivi algatajat John Bowist tohutu töö eest
selle direktiiviga, mille eesmärk on ohutu ja kvaliteetne piiriülene tervishoid.

Sooviksin rõhutada selget vajadust selle määruse järele, pidades silmas senini kehtivaid
ebaselgeid kokkuleppeid välisriikides patsientide ravimiseks, mis on põhjustanud
ebakindlust, eriti just raskelt haigete patsientide jaoks. Mul on väga hea meel, et see määrus
sisaldab eraldi meetmeid just nende patsientide jaoks.

Ma toetan arvamust, mida raportöörgi rõhutas, et see õiguslik kokkulepe on mõeldud
patsientidele, kes seda vajavad, mitte ainult nendele, kes selle eest maksta suudavad. Määrus
esindab seega olulist sammu ELis patsientide liikuvuse saavutamisel. Nõukoguga saavutatud
kokkulepe kujutab tasakaalu liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi seisukohtade vahel…

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Siiani on piiriüleste
tervishoiuteenuste kättesaadavust Euroopas mõjutanud mitmesugused puudused, nagu
pikad ootejärjekorrad ja keerulised hüvitissüsteemid, ning ka probleemid vastutusega
piiriüleses tervishoius arstliku järelkontrolli üle.

Direktiiv, mille üle Euroopa Parlament peagi hääletama asub, on oluline edusamm, kuna
see lahendab haldusprobleeme ja parandab liikmesriikidevahelist koostööd, tõstes tervishoiu
kvaliteeti ja ohutusstandardeid.

Riiklike kontaktpunktide loomisega on patsientidel võimalik saada teavet teistes ELi
liikmesriikides tervishoiuteenuste kättesaadavuse, haldusprotseduuride, kaebuste ja
apellatsioonide kohta. See võimalus ei põhine enam maksevõimel, vaid teadlikuma valiku
õigusel.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Soovin õnnitleda
raportööri ja kõiki teisi selle tähtsa dokumendi koostamisele kaasa aidanud isikuid. Teekond
lõpliku kokkuleppe saavutamiseni oli väga pikk. Esialgu võib tunduda, et seda dokumenti
aktsepteeriti üksmeelselt, kuid siin on ka mõned skeptikud, kes kardavad ehk ebavõrdseid
teenuste hindu või liigseid bürokraatlikke nõudeid ning võimalikku terviseturismi, kuid
minu arvates sisaldab see direktiiv tõepoolest tasakaalustatud meetmeid selle dokumendi
võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks. Sellest olenemata on kõige tähtsam luua
tingimused patsientide liikuvuse võimaldamiseks, et pakkuda võimalust olla Euroopa Liidu
kodanik, s.t et kõige tähtsam on Euroopa Liidus vabalt ringi liikudes ka hõlpsalt teenuseid
saada. Praegu takistavad neid võimalusi kasutamast keelebarjäärid ja puudulik teave.
Seepärast annavad kavandatavad kontaktpunktid patsientidele kogu vajaliku teabe, toovad
rohkem selgust, kindlust ning parema eneseravi. Tervis on meile kõigile tähtis ning jõudude
ühendamine aitab tagada edusamme selles suunas.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Austatud juhataja, volinik! Arutleme praegu direktiivi üle,
mis aitab tõepoolest teistes liikmesriikides tervishoiuteenuste kasutamise probleemi
lahendada. Kuigi neid teenuseid kasutatakse juba praegugi, ühtlustab ja reguleerib see
direktiiv nende teenuste kasutamise tingimusi. Nõustun oma kolleegide väidetega, et
tervishoiuteenused peavad olema kõrgetasemelised ja kodanikele elukoha läheduses
kättesaadavad. Siiski on sageli vaja kasutada piiriüleseid tervishoiuteenuseid, eriti just
harvaesinevate haiguste ja uute ravivõimaluste puhul.

Mul hea meel ka asjaolu üle, et siin on eraldi välja toodud tervishoiuteenused
kuumaveeallikates ja spaades. Selliste teenuste kasutamine aitab meil odavalt eri haiguste
ennetamist ja ravi parandada ning võib tulla kasuks ka meie kindlustusfondidele.

Volinik, pöördun teie poole palvega toetada neid teenuseid edendavat algatust.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Austatud juhataja, Enikő Győri, volinik!
Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad ohutute ja kvaliteetsete piiriüleste tervishoiuteenuste
kättesaadavuse hõlbustamiseks ning edendatakse liikmesriikidevahelist koostööd, pidades
samal ajal täielikult kinni riiklikest kokkulepetest.

See sisaldab universaalsuse, kvaliteetse tervishoiu kättesaadavuse, õigluse ja solidaarsuse
põhiväärtusi. Siin on olemas selged eelised patsientide, eriti harvaesinevate või keeruliste
haiguste käes kannatavate patsientide jaoks, kuna nad pääsevad oma haigusele
spetsialiseerunud raviasutustesse.

Direktiiv on veel üks näide selle kohta, kuidas Euroopat oma kodanike teenistusse seatakse.
Me kõik, eriti aga volinik, nõukogu ja meie kolleeg Françoise Grossetête, oleme ära teeninud
kiidusõnad suurepärase töö ja selle direktiivi täide viimise eest…

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Austatud juhataja! Piiriülene tervishoid on
tänapäeval hädavajalik. See direktiiv loob eeltingimused meditsiinisektoris piirideta Euroopa
tekkeks. Raskete krooniliste haigustega patsiendid võivad nüüd saada eriravi, parema
liikuvuse, kontaktpunktidest laialdasemat teavet ning katta hõlpsalt oma kulud ilma
suuremate sekeldusteta. See uus ühenduse direktiiv toob kaasa ka uusi ülesandeid, surve
kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi tervishoiusüsteemi nüüdisajastamiseks ning kahtlemata
ka vajaduse kõigi 27 liikmesriigi meditsiinisüsteemi vahel pideva ühenduse pidamiseks ja
koostööks eesmärgiga vahetada parimaid tavasid, edendada e-tervishoidu ja saavutada
püsivaid edusamme piiriüleses tervishoius. See on ülesanne, millega peame tegelema…
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(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Lubage ma kiidan parlamenti veel kord
selle suure saavutuse eest, mille nad selle direktiivi lõplikule kokkuleppele jõudmisega
korda saatsid! Mul on väga hea meel näha, et see direktiiv vastu võetakse.

Pean ütlema, et ei saa nõustuda arvamustega, nagu edendaks see algatus terviseturismi või
võimaldaks tervisekindlustusfirmadel kulusid vähendada. Pigem on see kinnituseks, et
tervishoiuteenuseid vajavad kodanikud on nüüd palju paremas olukorras, olles vabastatud
bürokraatlikest ahelatest, mis takistavad neil mõnikord vajalikku ravi saada.

Ma usun, et see direktiiv on patsientide jaoks ja tervisliku Euroopa tugevdamise seisukohast
tõeline läbimurre. Ma pean nõustuma Dagmar Roth-Behrendti, Mairead McGuinnessi ja
teistega, kes arvavad, et see peaks ajendama liikmesriike omaenda tervishoiusüsteemi
investeerima, sest nagu ma olen selle direktiivi puhul mitmeid kordi avalikult öelnud, ei
taha me ju oma kodanikke rändlejateks muuta. Soovime, et meie kodanikud saaksid
koduriigis parimat võimalikku ravi.

Selle direktiiviga on patsientide õigused piiriüleses tervishoius nüüd ka ELi õigusaktides
tähtsustatud, kuid ega meie töö veel siin ei lõppe. Siinkohal viitan Antonyia Parvanova
küsimusele, mis puudutas võimalikke eraldiseisvaid ettepanekuid koostalitlusvõime kohta.
Tuleb öelda, et koostalitlusvõime on ka selle algatuse – direktiivi – toimivaks ja
rakendatavaks muutmisel põhitegur, sest ma ei kujuta ette, kuidas saaksime seda direktiivi
ilma korraliku koostalitlusliku e-tervishoiusüsteemita edukalt rakendada. Teisest küljest
on koostalitlusvõime väga tähtis tervishoius võrdsuse suurendamisel ja tervishoiu
jätkusuutlikkuse parandamisel.

Ootan nüüd huviga koostööd liikmesriikidega, et näha selle direktiivi korralikku
rakendamist ja täitmise tagamist kogu ELis. Palju on veel vaja ära teha, nii Euroopa kui ka
liikmesriikide tasandil, et tagada Euroopa tervishoiusüsteemide koostöö toimimine. Te
võite kindlad olla, et ma jätkan otsustuskindlalt selle ülesandega tegelemist ning pühendan
sellele kogu oma energia.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja, volinik! Auväärsed
parlamendiliikmed, John Bowis! Tänan teid väga selle kasuliku arutelu eest! Minu arvates
tõi see väga hästi välja punktid, mida on viimaste aastate aruteludes osalejatel kõige raskem
olnud käsitleda, seda nii nõukogus kui ka siin täiskogul, ning lisaks on mul väga hea meel
märkida, et parlamendiliikmete ülekaalukas enamus oli üksmeelel.

Jah, see direktiiv loob tõesti Euroopa kodanike jaoks selgema olukorra ja läbipaistvama
süsteemi. Nagu homsel programmi esitlusel selgub, kavatseb eesistujariik Ungari seada
inimesed selle programmi keskmesse. On muutunud ka arusaadavaks, et siin loodu ei ole
ideaalne. Selle teema puhul on veel palju ruumi edasisele tööle, nagu ka John Dalli just
mainis.

Ma leian, et arutelu ühtse turu ja teenuste direktiivi üle ning see, kuidas see kõik patsientide
õigustega seostub, oli väga huvitav. Usun, et oli hea mõte seda teemat mitte teenustest
lähtuvalt käsitleda, sest eks kõik mäletavad, millist kära teenuste direktiiv tekitas, kui see
algselt vastu võeti. Oli õige samm koostada see direktiiv just patsientide õigustest lähtuvalt.
See võimaldab patsientide vaba liikumist ning lubab neile siiski juurdepääsu kvaliteetsetele
ja õigeaegsetele teenustele. Seepärast usun, et vaatamata erinevale lähenemisviisile,
saavutasime siiski oma eesmärgi. Eriti tähtis on, et see direktiiv tugevdab lisaks varem
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mainitud võrdsete võimaluste, kvaliteetse ravi saamise õiguse ning võrdsuse ja solidaarsuse
põhimõtetele ka valikuvabaduse põhimõtet.

Austatud juhataja, head parlamendiliikmed! Mul on väga hea meel, et see direktiiv loodi
just Ungari eesistumise ajal. Tunnustus selle eest ei kuulu aga siiski meile, vaid meie
eelkäijatele Belgiale ja Hispaaniale, kuid ka selle täiskogu liikmetele. Olen tänulik, et nõukogu
ja parlamendi suurepärane koostöö Euroopa kodanikele nii palju kasu toob.

Juhataja.   – Soovin loomulikult kasutada seda võimalust, et tänada Françoise Grossetête’d
tema ja eri fraktsioonide variraportööride suurepärase töö eest selle väga delikaatse ja
keerulise probleemiga, millest peaksime minu arust ulatuslikult teavitama, kuna see on
üks nendest teemadest, mis puudutab tõepoolest kõigi 27 liikmesriigi kodanikke. Suur
tänu, Françoise Grossetête!

Françoise Grossetête,    raportöör. – (FR) Austatud juhataja! Nõustun täielikult teie
seisukohtadega ning esmalt soovin tänada neid paljusid parlamendiliikmeid, kes on selle
arutelu kaudu sellele direktiivile oma poolehoidu väljendanud. Soovin veel kord tänada
iga fraktsiooni variraportööre – näen praegu Dagmar Roth-Behrendti –, kuid pean silmas
kõiki oma kaasparlamendiliikmeid, keda ma ei saa praegu ükshaaval loetleda. Tahan neid
tänada, kuna neil kõigil oli väga aktiivne roll ning nad kõik aitasid oluliselt kaasa
jõupingutustele, mida tehti, et jõuda 21. detsembriks nõukoguga poliitilisele kokkuleppele,
mis homme edukalt lõpplahenduse saab.

Teistele kaasparlamendiliikmetele, kes on väljendanud teatavaid kahtlusi, muu hulgas
meditsiiniturismi kohta, ütlen ma nii: „Ei! Me hoolitseme selle eest.” See direktiiv sisaldab
liikmesriikide jaoks kaitseklauslit ning võimaldab neil kontrollida oma tervishoiu ja
infrastruktuuri kavandamist, just nimelt meditsiiniturismi ärahoidmiseks.

Aga neile, kelle arvates ei ole see direktiiv piisavalt põhjalik, ütlen ma, et neil on õigus, ka
mulle oleks meeldinud, kui see oleks veidi sisukam olnud. Peame täna aga arvesse võtma,
et meil on käsil alles selle direktiivi esimene etapp, ning mulle näib, et meid selles väga
palju aidanud volinik John Dalli on minuga nõus.

Üheskoos tagame kõigepealt, et selle direktiivi ülevõtmine toimuks parimatel võimalikel
tingimustel. 30 kuu pärast on see direktiiv täielikult kohaldatud ning peame liikmesriikides
väga valvsad olema tagamaks, et see edendab tõepoolest ikka patsientide õigusi.

Lõpetuseks ütlen, et homne hääletus on väga oluline. Ootan teilt, et kindlustaksite selle
direktiivi edu, sest see oleks justkui kingitus patsientidele, kuna lõpuks ometi tunnustame
patsientide õigust kvaliteetsele tervishoiule.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

János Áder (PPE),    kirjalikult. – (HU) Selle piiriüleste patsientide õigusi käsitleva direktiivi
eelnõu üle toimunud komisjoni arutelus olid mõned osalised, kes sarnaselt minu kolleegi
Peter Liese’iga, ei näinud selles mitte ohtu, vaid hoopis võimalusi. Meie, ungarlased, jagame
seda arvamust. Kuigi praegune lahendus, mida võib pidada mõistlikuks kompromissiks
patsientide õiguste ja liikmesriikide kahtluste vahel, erineb oluliselt eelmisest raporti
projektist, on selles need võimalused siiski säilinud. Me võime öelda, et see on väike samm
õiges suunas. Millised need võimalused siis on? Kui varem kujutasid paljud ette, et see toob
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kaasa ebareaalselt arvuka välispatsientide äkilise sissevoolu ja riiklike tervishoiusüsteemide
kokkukukkumise, siis minu arvates on see hoopis võimalus edaspidi oma riigi loomulikke
varasid paremini ära kasutada. Siinkohal ei viita ma üksnes meie terviseveeallikatele, vaid
ka geograafilisele asukohale ja kvalifitseeritud tööjõu maksumusele. Tervishoiutöötajatel
on viimaks ometi võimalus oma ametioskusi ja kõiki teisi võimalikke lisavõimeid paremini
ära kasutada. Sellest saavad kasu ka need teiste liikmesriikide patsiendid, kellel on nüüd
avatud juurdepääs tervishoiuteenustele, mis nende enda riigis mõnede loodustingimuste
tõttu saadaval ei ole. Seega on see kasulik nii tervishoiutöötajatele kui ka patsientidele ning
ka liikmesriigid võivad tänu direktiivis sisalduvatele paljudele piirangutele end kindlalt
tunda. Tänan raportööri ja kõiki selle direktiivi edule kaasa aidanud kaasparlamendiliikmeid!

Giovanni Collino (PPE),    kirjalikult. – (IT) Kui tahame ühtset turgu tervishoiu seisukohast
lähtuvalt täiendada, peab Euroopa tervishoiu ühtlustamine arvestama pakutavate teenuste
kvaliteediga, mis peab olema ühtlane kõigi 27 liikmesriigi kodanike jaoks olenemata
rikkusest ja maksejõust.

Kutsun juhatajat ja Euroopa Parlamendi liikmetest kolleege üles tagama, et Euroopa
sekkumine selle algatuse vastuvõtmisega veel ei lõppeks, vaid et see kutsuks üles tegutsema
ka riiklikul tasemel, eelkõige just nende meetmete kohaldamiseks üksikutes liikmesriikides.

Vähemtähtis ei ole ka kogu süsteemi toimimiseks vajalike piiriüleste meetmete
vastuvõtmine. Selline piiriala nagu Friuli-Venezia Giulia vajab näiteks sobivat
andmekogumismehhanismi, et optimeerida koostööd nii riigi territooriumil – eriti nüüd,
kui Itaalias on peagi fiskaalne föderalism – ja ka piirnevate aladega, nagu mõned Sloveenia
naaberalad, millega oleme nagunii juba mõnda aega pidanud tõhusat dialoogi
tervisehoiuteenuste haldamise üle.

Peame tagama ka korraliku väljaõppe töötajatele, kelle patsiendid ja oskused peavad selles
enam mitte üksnes Euroopa kontekstis üha globaalsemaks muutuma.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Pika menetlusprotsessi järel oleme täna võtnud vastu
direktiivi teksti, mis käsitleb patsientide õiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius. See
on küll edu parlamendi jaoks, kuid eelkõige on see võit just kodanike jaoks. Uus
õigusraamistik võimaldab kõikide liikmesriikide kodanikel saada tervishoiuteenuseid
mõnes teises liikmesriigis – seda samadel tingimustel nagu oma riigiski. See liikuvus
võimaldab patsientidel täiesti seaduslikult riiklikke ootejärjekordi vältida ning kasutada
teistes Euroopa riikides pakutavaid meditsiiniteenuseid. Samuti avab see võimalusi
spetsialiseerumisele, eriti harvaesinevate patoloogiate puhul, kui terviseteenuseid ei ole
vaja enam lokaalselt pakkuda, vaid seda saab teha just vastavale ravile spetsialiseerunud
kohtades. Meie eesmärk ei ole meditsiiniturismi edendamine, vaid pigem eurooplaste jaoks
võrdsetel tingimustel täieliku liikuvuse tagamine Euroopas, mis tähendab, et nüüdsest
saame kõik valida just selle koha, kus on ravi kõige kiirem, tõhusam ja kvaliteetsem, ning
kulud hüvitab kindlustajariik oma riigis kehtivatel tingimustel.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    kirjalikult. – (PL) Selle n-ö piirideta patsientide direktiivi
jõustumine on suurepärane võimalus kõikide Euroopa Liidu patsientide jaoks, kuid eelkõige
just vähemarenenud riikidest, kus tervishoiuteenused jätavad kõvasti soovida. Need
patsiendid võivad nüüd saada paremat ravi, kui see varem võimalik oli. On lootust, et need
uued meetmed stimuleerivad muutusi ka riiklikes tervishoiusüsteemides. See käib eriti just
teatavat liiki haiglaravi ootejärjekordade lühenemise kohta. Oht, et suur osa patsiente
suundub mõne teise riigi haiglasse, sunnib pikimate järjekordadega riikides just
haiglakohtade ja protseduuride parimatest kasutusvõimalustest lähtuvalt haldusotsuseid

18-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET136



tegema. Igas ELi liikmesriigis kontaktpunktide loomise kohustus on patsientide jaoks tähtis.
See pakub neile rohkem teavet välisriigis ravi saamise kohta ning samuti teistes riikides
asuvate haruldaste või väga tõsiste haiguste raviga tegelevate haiglate registrit. Pärast uue
õigusakti jõustumist on oluline teostada täpset järelevalvet selle tagajärgede ja mõjude üle
teenuste kvaliteedi, aga ka eri Euroopa piirkondades eri patsiendirühmade jaoks selle
kättesaadavuse paranemise üle. Eriti tähtis on koguda teavet selle kohta, kes neid teenuseid
kasutavad – kas ainult paremini informeeritud ja jõukad sotsiaalsed rühmad või kõik, kes
ravi vajavad.

Alajos Mészáros (PPE),    kirjalikult. – (HU) Tööjõu vaba liikumine ja turismi areng muudab
vajalikuks leida lahendus ka piiriülese tervishoiu probleemidele. Teenuste kättesaadavuse
ja hüvitamise reeglid peavad olema liikmesriikide kodanike jaoks selged ja üldtuntud.
Eesmärk on võimaldada kodanikele ilma eelneva loa hankimiseta ja kõikides liikmesriikides
juurdepääsu nendele haiglavälistele ning haiglaravi teenustele, millele neil oleks olnud
õigus ka omaenda riigis. Samuti soovime, et nende teenuste teatavas ulatuses hüvitamine
toimuks nende enda riigi süsteemide kohaselt. Võimalik kuritarvitamise oht – viitan siin
meditsiiniturismile – ei tohi sel juhul takistuseks saada, vaid loomulikult peame tegema
kõik, mis meie võimuses, et seda võimalikult minimaalsena hoida.

Ma pean rõhutama, et ettepanek käsitleb patsientide vaba liikumist Euroopa Liidus, mitte
nn teenuste vaba liikumist. Ära tuleb ka märkida, et hästi sisseseatud süsteem võib ka
lisaväärtust luua, rakendades kasutamata võimalusi ja vältides logistilisi kulusid. Mõnel
juhul võib kiire piiriülene meditsiiniabi elusidki päästa. Lisaks on piiriülene tervishoid väga
oluline ka juhtudel, kus teatavate haiguste jaoks ei ole ühes liikmesriigis vajalikul tasemel
ravi olemas, kuid see on saadaval mõnes teises liikmesriigis. Usun, et see ettepanek on
tasakaalus ning esindab kompromissi liikmesriikides kahtluste ja Euroopa Parlamendi
eesmärkide vahel.

Rovana Plumb (S&D),    kirjalikult. – (RO) Praegu valitseb piiriüleses tervishoius liiga suur
segadus tervishoiuteenuste kättesaadavuse, hüvitamise ja arstliku järelevalve vastutuse
küsimustes. See direktiiv võimaldab kõikidel patsientidel – mitte ainult paremini
informeeritud ja jõukamatel – kasutada mitmeid tervishoiuteenuseid, mida Euroopa Liidu
Kohus juba tunnustanud on. Liikmesriigid säilitavad kogu vastutuse
sotsiaalkindlustussüsteemide korraldamise ja haldamise üle. See ettepanek käsitleb patsiente
ja nende liikuvust ELis, mitte pakutavate teenuste vaba liikumist. Samuti näeb see ette
liikmesriikide koostöö, eriti teistes riikides antud arstlike soovituste (ravi, retseptide jne),
e-tervishoiu ja tervishoiutehnoloogiate hindamiste tunnustamise seisukohalt. Riiklike
kontaktpunktidega loodud tugivõrgustik hõlbustab üldsuse juurdepääsu sellele teabele.
Tõepoolest, ka Rumeenia võimud peavad tagama oma kodanike juurdepääsu sellele teabele.
Selle raporti vastuvõtmine aitab kindlustada ELi patsientide parima ravi saamise õiguse
ning riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide rahastamise jätkusuutlikkuse tagamise hea
tasakaalu.

Bernadette Vergnaud (S&D),    kirjalikult. – (FR) Võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga,
mis hõlbustas patsientide liikuvust turu seisukohast lähtuvalt, toetan selles kokkuleppes
väljenduvaid edusamme. Meie sotsiaalkaitsesüsteemide kaitsmiseks oli oluline rakendada
eelnev lubade andmise süsteem haigla- või kuluka ravi puhul. Lisaks oli vastavalt
asutamislepingu artiklile 168 vaja tagada liikmesriikide eelisõiguste austamine nende
riiklike tervishoiusüsteemide korraldamise mõttes. Viimaks on kiiduväärseid edusamme
tehtud ka koostöö ja patsientidele suunatud teabe teemal.
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Siiski on siin veel suuri puudusi: arvesse ei ole võetud spetsialistide liikuvust, meditsiinilist
demograafiat ja vananevat rahvastikku. Teised õigusaktide ettepanekud – eriti
kutsekvalifikatsioone käsitlev ettepanek – peaksid selle korvama ning nendes ettepanekutes
on oluline veel kord kinnitada, et tervishoid on eriomane sektor, mitte nagu üksnes
turuseaduste alusel toimiv tarbesektor, vaid pigem kõige hinnalisem vara, mis kodanikel
on.

Lisa – komisjoni seisukoht

Muudatusettepanekud

Vastuvõetavad ilma muudatusteta: muudatusettepanek nr 107 (kogu tekst, plokk nr 1,
kompromissmuudatusettepanek). Komisjon on kaasseadusandjate kompromissi teksti
vastuvõtmise poolt.

14. Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus –
Astmainhalaatorid (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on veider ühisarutelu järgmiste raportite üle:

– Marisa Matiase keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel esitatud raport
Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitleva Euroopa algatuse kohta
(2010/2084(INI)) (A7-0366/2010) ning

– Erminia Mazzoni petitsioonikomisjoni nimel esitatud suuliselt vastatav küsimus
astmainhalaatorite kohta (O-0182/2010 – B7-0666/2010).

Marisa Matias,    raportöör. – (PT) Austatud juhataja! Soovin alustuseks tuua ühe selge näite
selle algatuse kiireloomulisuse kohta. Alustasime siin parlamendis tööd täpselt kuus kuud
tagasi: kuus kuud on kulunud alates selle raportiga töötama asumisest kuni hääletamiseni,
mille jooksul on üle 700 000 inimese haigestunud Alzheimeri tõppe või mõnda muusse
dementsuse vormi. Ainuüksi see arv näitab, kui oluline ja kiire on, et selles valdkonnas
tegutsema asuksime. Seepärast ongi komisjoni teatis õigeaegne.

Kõiki Alzheimeri tõve ja muu dementsuse vormi all kannatajaid tuleb Euroopas ühtemoodi
ravida. Alzheimeri tõbi on umbes seitsmel miljonil inimesel ja kokku kannatab eri
dementsuse vormide all peaaegu kümme miljonit inimest.

Arvuliselt rääkides on see umbes ühe keskmise suurusega riigi jagu. Me ei tohi
diskrimineerida haiguse põhjal, just nagu me ei või seda teha ka riigi põhjal. Peame neid
kõiki võrdselt kohtlema. Just sellel põhjusel ongi vaja kiirelt mitmes valdkonnas tegutsema
asuda. Uuringutest oleme teada saanud, et selle haiguse all kannatajate arv kahekordistub
iga 20 aasta järel.

Me teame, et üle 65aastaste hulgas kahekordistub see arv iga nelja aasta järel, mispärast
peamegi üritama välja selgitada ja leidma selle põhjused, sest kui puudub hea teave
probleemi kohta, siis ei ole võimalik seda teisiti lahendada. Selleks on meil vaja lisauuringuid,
paremat koostööd ja rohkem epidemioloogilisi andmeid.

Peame saama lisateavet selle kohta, kuidas toimida ohutegurite ennetamise ja kontrollimise
puhul. Meil on vaja varajast diagnoosimist, eriravi ja hooldajate väljaõpet. Peame pakkuma
tuge perekondadele ega tohi haigeid hukka mõista; peame andma neile õigused ja väärikuse.
Kõikidel riikidel peaks olema riiklikud tegevuskavad, et saaksime Euroopa tasandil koostööd
teha. Peame võitlema ebavõrdsuse vastu nii liikmesriikidevaheliselt kui ka liikmesriigisiseselt.
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Me ei tohi aktsepteerida patsientide klassifitseerimist: kõik nad peavad olema võrdsed
olenemata nende soost, vanusest, elukohast või mis tahes muust kriteeriumist.

Austatud juhataja! Just seepärast ongi ülioluline, et meie tervishoiuteenused oleksid
maksimaalselt kaetud. Me ei tohi vältida nendest kiireloomulistest vajadustest rääkimist
vaid seepärast, et meil on kriis ja räägime pidevalt haiguse kuludest. Selle probleemi
lahendamata jätmise korral on sotsiaalsed ja majanduslikud kulud oluliselt suuremad kui
need, mis lahendamisele kuluvad. Seepärast peamegi selle probleemi lahendama ja
investeerima: investeerima inimestesse, ennetusse ning sageli tagaplaanile jäävate
perekondade ja hooldajate toetamisse.

Me teame, et iga Alzheimeri tõbe põdeva inimese kohta on vaja kolme inimest, kes teda
hooldaksid. Alzheimeri tõve all kannatavat inimest ei tohi ühekski tunniks järelevalveta
jätta. Olgu see meile õppetunniks: me ei saa jätkata ilma liikmesriikide ühinemiseta selle
probleemi lahendamisel, ilma koostööta ega – mis veelgi tähtsam – ilma solidaarsusel
põhineva koostööta.

Seepärast soovingi öelda, et koostöö puhul teame kõik, et seda tööd ei saa teha
individuaalselt, ja ka siin parlamendis võeti see ette koostöös kõikide fraktsioonide
variraportööridega, kolme naise toel, kes aitasid mind keskkonna-, rahvatervise ja
toiduohutuse komisjonis, minu fraktsioonis ja minu delegatsioonis.

Seepärast soovingi tänada kõiki neid naisi ja ehk ei ole see juhus, et selle raportiga töötasid
ainult naised: seda põhjusel, et naised on kõige rohkem sellest mõjutatud, tegeledes nii
raportitega Alzheimeri kohta kui ka selle haiguse alla kannatajatega, sealhulgas ka meestega.
Seepärast soovin juhtida tähelepanu diskrimineerimisviisidele, mida varjutavad ravi või
nendele probleemidele lahenduste puudumine.

Lõpetuseks tahan öelda, et soovin volinik John Dallilt otse küsida, et milliseid raportis
sisalduvaid ettepanekuid on komisjon valmis aktsepteerima ning millal on see valmis
aktsepteerima ja tegutsema praegusel tasemel hädaolukorraga.

Erminia Mazzoni,    autor. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma pean tunnistama,
et ka mina murdsin pead selle üle, miks on see küsimus eelneva raportiga kokku pandud,
kuid minu arvates on siiski tähtis, et täiskogu keskenduks täna minu petitsioonikomisjoni
nimel esitatud küsimuses sisalduvale probleemile.

See küsimus viitab juhtumile, kus Euroopa väikeettevõtjale ei võimaldatud õigusemõistmist
tegevusetuse tõttu, mis on komisjonile kahjuks juba 1997. aastast alates omane. Seda
otsust toetab ka õiguskomisjon, kellelt minu juhatatav komisjon arvamust küsis.

See probleem on seotud meditsiiniseadmega, täpsemalt astmainhalaatoriga, mis patenteeriti
ja toodi seaduslikult turule 1990. aastal. See seade kuulub direktiivi 93/42/EMÜ
reguleerimisalasse, mis seab tingimuseks, et tootja ülesanne on tõestada seadme vastavust
direktiivi nõuetele, ning volitab riiklikke ametivõime järelevalve ja pistelise kontrolli abil
seda tõestust kinnitama.

Toote, mis oli kuus aastat edukalt turul – see tähendab 1996. aastani – ning mille kohta ei
registreeritud üle 15 aasta jooksul mitte ühtegi konkreetset kaebust või kriitilist märkust,
esitas Ülem-Baieri valitsus kontrollimiseks, paludes Magdeburgi komisjonil sellele ettevõtjale
antud luba uuesti läbi vaadata.

Sama aasta detsembris tegid komisjon ja Saksi-Anhalti tervishoiuministeerium selle kontrolli
ning sedastasid menetluse lõpus, et toode vastas täielikult kehtivatele õiguslikele nõuetele.

139Euroopa Parlamendi aruteludET18-01-2011



Menetluse lõpus kahtlesid nad ka Ülem-Baieri valitsuse esitatud taotluse seaduspärasuses
ning kutsusid seda jätkuvate kahtluste korral üles eespool nimetatud direktiivile vastavalt
kaitseklausli menetlust kohaldama.

Järgneval aastal oli mitmeid dokumenteerimata toiminguid, millest me ainult kaudselt
teadlikud olime, ja siis, 1997. aastal, kehtestas tervishoiuasjade liiduminister äkitselt ja
ilma tootjaga nõu pidamata seadmele müügikeelu.

Ministeerium algatas eelpool nimetatud direktiivi artiklile 8 vastavalt menetluse 1997. aasta
lõpus, kuid see jäi tulemusetuks, kuna ei esitatud mitte mingit teavet ega konsulteeritud
tootjaga. Keset valitsevat vaikust, 2003. aasta keskel, tõi tootja toote tagasi turule, arvates,
et vaikuse põhjuseks on Saksamaa ametivõimude seletamatute märkuste selge
kummutamine.

2005. aastal kehtestasid Saksamaa ametivõimud sellele tootele kahjuks jälle müügikeelu
ning tegid seda taas ilma kellegagi konsulteerimata. Selgituseks tuleb veel öelda, et hoolimata
korduvatest taotlustest ei ole tänaseni saadud ühtegi selgitust sellele tootele müügikeelu
kehtestamise kohta.

Seega ei ole toimunud mingit teabevahetust või uurimist ning tootjal ei ole olnud mitte
mingit võimalust vastaspoole otsust õiguspäraselt vaidlustada. See on avaldanud väga
suurt majanduslikku mõju tootjale, kuna ta on oodanud vastust juba üle 15 aasta ega ole
saanud oma toodet turustada.

Lisaksin ka, et selle kuue aasta jooksul kui see toode müügil oli – ja selle kohta on olemas
ka dokumendid, sealhulgas ka komisjoni väljastatud –, leiti, et selle toote madalast hinnast
tulenevalt saavutati riigi tervishoiukuludes märkimisväärne kokkuhoid, ning et sellel tootel
oli positiivne mõju ka astmahaigetele.

2008. aastal, olles tõdenud, et kõikide teiste asutustega ei ole võimalik tulemusi saavutada,
pöördus Christoph Klein selle seadme tootjana petitsioonikomisjoni poole. Komisjon
algatab menetluse selle seadusandliku perioodi ajal. Lisaks sellele, pidades silmas kui kaua
on petitsioonis sisalduv probleem juba ajaliselt kestnud, käivitab see ka mitteametliku
konsultatsiooni volinikuga, taotledes vastuse andmise tähtaja lühendamist, kuna petitsiooni
esitaja taotleb kinnitust oma toote Euroopa õigusaktidele vastavuse või mittevastavuse
kohta, et saada vähemalt kohtus vaidlustatav otsus ja õiglus seeläbi jalgele seada.

Seda ei ole veel juhtunud ning petitsioonikomisjonis peetud arutelul vältis Euroopa
Komisjon kahjuks taas kord meie küsimustele vastamist. Seega on petitsioonikomisjon
võtnud vastu ühehäälse otsuse pöörduda parlamendi poole ja paluda komisjonil täiskogul
selgeid vastuseid anda, kuna see juhtum äratab kindlasti suuri kahtlusi põhiõiguste harta
rikkumise kohta. Seda mitte üksnes komisjoni tegevusetuse puhul, vaid ennekõike just
seepärast, et petitsiooni esitajal Christoph Kleinil ei ole võimalik õiguslikke meetmeid võtta.

Juhtum tekitab selgeid kahtlusi turueeskirjade ning väikeettevõtjatele pakutava kaitse
rikkumise puhul, mispärast nõuamegi siin meie küsimuses tõstatatud punktidele vastamist.

Juhataja.   – Erminia Mazzoni, ma tänan teid, eelkõige selle eest, et jagate minu hämmeldust
nende kahe teema võimaliku kattumise üle! See ei tähenda muidugi, et ma ei hooliks sellest
tähtsast küsimust, mille olete petitsioonikomisjoni – kuhu ka mina kuulun ja mille
tegevusest ma seepärast väga huvitatud olen – juhatajana veel pealegi oma ülesandeks
võtnud.
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Nii voliniku kui ka sõnavõtjate jaoks on nende niivõrd erinevate teemade kombineerimine
väga keeruline, mistõttu on kaheldav, kas seda arutelu on ikka mõttekas päevakorras
kavandatud moel pidada.

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Esmalt
lubage mul avaldada kiitust parlamendile, eriti raportöör Marisa Matiasele Alzheimeri tõve
ja muude dementsuse vormide probleemile pühendumise eest!

Komisjon jagab täielikult teie muret. Dementsus tähendab suuri kannatusi miljonite
eurooplaste ja nende perekondade jaoks. Kiiresti vananeva rahvastikuga Euroopal on aeg
tegutsema asuda.

Seepärast esitaski komisjon 2009. aastal teatise Alzheimeri tõve ja muude dementsuse
vormide kohta, et parandada ennetustööd, diagnoosimist, teadusuuringuid ja parimate
tavade vahetamist.

Mul on väga hea meel, et parlament toetab selles küsimuses tehtavat tööd ning on esitanud
ulatusliku soovituste kogu. Raport ja selles sisalduvad soovitused on praegu väga ajakohased,
kuna komisjon on just aprillis käivitamas koos liikmesriikidega Alzheimeri-teemalist
ühismeedet ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe).

Ma olen veendunud, et see ühismeede viib paljud täna siin vastuvõetavad soovitused ellu.

See ühismeede keskendub just ennetustööle – valdkonnale, mida ka parlament selles
raportis rõhutab – ning samuti teadmiste ja andmete parandamisele ja heade tavade
vahetamisele. Lisaks käsitleb see veel ühte valdkonda, milles kutsub ka parlament üles
tegutsema: dementsuse all kannatavate inimeste õigused. Nõustun sellega, et vajame
täielikult kooskõlastatud teadusuuringuid, et mõista paremini, kuidas dementsuse tekkimist
ennetada või edasi lükata. Seepärast ongi komisjon käivitanud ühise kavandamise algatuse
neurodegeneratiivsete haiguste, eeskätt Alzheimeri vastu võitlemiseks.

23 riiki teevad esmakordselt koostööd Alzheimeri tõve küsimuse lahendamiseks. Euroopas
on olemas head tavad Alzheimeri tõve diagnoosimiseks ja ravimiseks ning komisjon
edendab teadmiste ja nende heade tavade vahetamist.

Nagu parlament ka soovitas, kinnitan minagi, et Euroopa 2020. aasta strateegia raames
toimuv juhtalgatus „Innovatiivne liit” võtab oma Euroopa innovatsioonipartnerluse
esimeseks katsevaldkonnaks täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva teema.

Selle kontekstis võidakse välja töötada dementsuse all kannatavaid inimesi toetav meede.
Hea näide võib olla parlamendi käimasolev algatus hooldajate kohta. Loodetavasti saame
toetada siin valdkonnas võetavaid edasisi uuenduslikke meetmeid, mis võivad käsitleda ka
Alzheimeri tõve ja muude dementsuse vormide probleemi.

Lõpetuseks suhtub komisjon soosivalt ka mitmetesse teistesse soovitustesse, sealhulgas
2014. aasta ajule pühendatud Euroopa aastaks nimetamisse. Ma kinnitan teile, et komisjon
on pühendunud oma kohustuste täitmisele dementsuse probleemi lahendamisel.

Ma asun nüüd selle arutelu teise teema juurde, milleks on astmainhalaatori Effecto looja
ja tootja Christoph Kleini esitatud petitsioon.

Selle seadme turuletoomine keelati algselt 1997. aastal Saksamaal. Seda otsust ei kaevanud
edasi ei komisjon, Saksamaa ametivõimud ega ka tootjad. Toonane turustaja väitis siis, et
teeb enne toote uuesti turuletoomist lisauuringud.
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Toode lasti 2002. aastal uue nime alt taas turule. Kui Saksamaa ametivõimud toote müügi
2005. aastal uuesti keelustasid, analüüsis komisjon seda juhtumit väga hoolikalt ning saatis
menetluse lõpus, 2007. aasta juulis, ametlikud kirjad nii Saksamaa ametivõimudele kui ka
tootjale.

Komisjoni analüüsist selgus, et Saksamaa ametivõimude kehtestatud keeld oli õigustatud,
kuna tootja esitatud kliinilised andmed ei olnud seadme ohutuse kinnitamiseks piisavad.

Meditsiiniseadmete direktiivi kohaselt peab tootja CE-märgise kasutamise loa saamiseks
seadme ohutust tõestama. See tähendas, et selle juhtumi puhul kohaldati õigusliku alusena
artiklit 18, mis käsitleb juhtumeid, kus toode lastakse turule ekslikult kinnitatud
CE-märgisega. Sellisel juhul ei ole olemas mingit ametlikku komisjoni otsust.

Kuna komisjoni arvates ei ole selle juhtumi puhul kaitseklausli menetlus kohaldatav, ei ole
sellel ka mingit põhjust taotleda teatist 2005. aastal Saksamaa ametivõimude kehtestatud
müügikeelu kohta.

Petitsiooni esitaja seisab toote turuletoomisel silmitsi takistusega, milleks on Saksamaa
ametivõimude otsus (2005. aastal kehtestatud keeld), mitte komisjoni otsus. Tal olid olemas
selged õiguslikud võimalused, mida ta võis riiklikul tasandil taotleda ja mida ta on tõepoolest
ka kasutanud. Saksamaa kohtud lükkasid aga tema hagid tagasi.

Soovin rõhutada, et komisjon on alates 2007. aastast kutsunud petitsiooni esitajat üles
viima oma seadet direktiivi nõuetega kooskõlla, esitades selleks vajalikud puuduvad
kliinilised andmed, ning on seepärast hõlbustanud ka kontakti tema ja Saksamaa
ametivõimude vahel. Komisjoni teada ei ole petitsiooni esitaja aga senini midagi ette võtnud.

Elena Oana Antonescu,    fraktsiooni PPE nimel. – (RO) Austatud juhataja! Võtan sõna
Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitleva teema kohta. Soovin tänada raportööri
Marisa Matiast hästi tehtud töö eest! Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsiooni variraportöörina selles küsimuses, soovin tänada ka kõiki
kaasparlamendiliikmeid, kes kaasa on aidanud. Sellele teemale pööratav suur tähelepanu
viitab selle tähtsusele, aga samas ka selle nähtuse tõsidusele.

Dementsuse all kannatavate inimeste arv ulatub kuni 9,9 miljonini, millest suurema osa
moodustavad Alzheimeri tõve all kannatajad. Praegusel ajal, kui see haigus on Euroopa
Liidus ikka veel aladiagnoositud, prognoosime selle tohutut kasvu 2020. aastaks. Ennetustöö
ning ravi ja hoolduse kättesaadavuse puhul valitseb liikmesriikide vahel ebavõrdsus. Selle
haiguse vastu võitlemiseks ja uurimiseks võetavad meetmed on katkendlikud ning
reageeringud ebaühtlased.

Raport on tähtis samm selle haiguse vastases võitluses Euroopa Liidus ning oluline
liikmesriikide vahel uue koostöövormi sisse seadmisel, võimaldades kooskõlastatud
meetmete võtmist, et võidelda kogu Euroopat mõjutavate probleemidega. See raport toetab
riikidevahelist solidaarsust ja heade tavade vahetamist, et vältida kahekordseid jõupingutusi
ja ressursside kulutamist. Soovin rõhutada eeldiagnoosi ja varajase sekkumise tähtsust selle
haiguse algfaasis. Usun, et see on lahendus selle haiguse vastases võitluses edusammude
saavutamiseks.

Lisaks sellele soovin meenutada ka mitut valdkonda hõlmava lähenemisviisi tähtsust
teadusuuringute puhul. Valdkondadevaheline jagunemine ning nõrk primaarsete ja kliiniliste
teadusuuringute, rahvatervise ja sotsiaaluuringute seos mõjutavad seda, kuidas toimub
teaduslike avastuste ülekandmine meditsiinipraktikasse ja hooldusteenuste pakkumisse.
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Tõsiasi, et kõike seda teostatakse riigi tasandil, suurendab killustatust veelgi. Seepärast
peamegi keskenduma mitut valdkonda hõlmavale lähenemisviisile ning avastuste ja
teadmiste ELi tasandil praktikasse rakendamisele.

Nessa Childers,    fraktsiooni S&D nimel  .  – Austatud juhataja! Praegu kannatab peaaegu
kümme miljonit eurooplast dementsuse all ning Alzheimeri tõbi on neist kõige levinum
vorm. Selle statistika alla kuulus ka mu enda ema, kes eelmisel aastal suri. Seepärast on see
dementsust käsitlev Euroopa algatus minu jaoks vägagi tervitatav.

Peaksime olema tõsiselt mures selle pärast, et hinnanguliselt on diagnoositud vaid pooled
haigusjuhtumitest. Samuti peaks meile muret valmistama, et dementsuse all kannatavaid
naisi on kaks korda rohkem kui mehi ning et Euroopa vananeva rahvastiku puhul
kahekordistub see arv järgneva 20 aastaga.

Arvestades, et kui Alzheimeri tõve teket viis aastat edasi lükata, väheneb levimuse määr
50%, on mul hea meel, et komisjon keskendub just haiguse ennetamisele ja varajasele
diagnoosimisele. Mul on hea meel Euroopas parematele teadusuuringutele keskendumise
üle, eriti kui teame, et 85% teadusuuringutest on hetkel ilma ELi kooskõlastuseta. Mul on
hea meel näha ka keskendumist heade tavade vahetamisele ning haigete ja nende
perekondade õigustele.

Mina ja minu sotsiaaldemokraatidest Euroopa Parlamendi kaasliikmed keskendusime oma
muudatusettepanekutes dementsuse sotsiaalsetele aspektidele ning meie palve on järgmine:

kutsume üles pöörama meditsiini- ja sotsiaaluuringutes, tervishoius, tööhõives ja
sotsiaalpoliitikas erilist tähelepanu naiste erivajadustele, sest naiste osakaal haigete seas on
poole suurem ning hooldajate arvu suhtes ebaproportsionaalne.

Kutsume komisjoni veel kord üles oma töötervishoiu ja tööohutuse vastutuse raames
koostama õigusakte töökohal vaimse tervise poliitika kohta, et psüühikahäiretega inimesi
parimal võimalikul viisil tööturule kaasata.

Soovitame uurida väljaspool Euroopa piire väga vajalike elutestamentide kasutamist.

Viimasena rõhutame ka kõikides teavituskampaaniates dementsuse sümptomite
äratundmisoskuse tähtsust.

Lõpetuseks soovin kiita raportööri Maria Matiast ning tänada teda ja kaasvariraportööre
töö eest selle raportiga!

Frédérique Ries,    fraktsiooni ALDE nimel  .  – (FR) Austatud juhataja! Võitlus Alzheimeri
tõve vastu on muutunud viimaste aastate jooksul Euroopa prioriteediks. Ja oli ka aeg! Lisan
veel, et toetan kõiki algatusi, mida volinik Dalli just tutvustas.

Selline aju vananemise vorm on nii Euroopas kui ka ülemaailmselt plahvatuslikult levimas:
Alzheimeri tõbe põeb üle seitsme miljoni inimese ja kui arvestada ka teisi
neurodegeneratiivseid haigusi, tõuseb see arvu kümne miljonini. Saame ja peaksimegi
toetama ELi 32 teadusuuringuprojekti rahastamist, kuid peame tegema veel palju rohkem,
eriti Alzheimeri tõve teadusuuringute kooskõlastamise puhul teadusuuringute kaheksandas
raamprogrammis juba 2014. aastal. See on meie resolutsiooni punktis 21 selgelt välja
toodud.

Ülioluline on keskenduda ka mitut valdkonda hõlmavale lähenemisviisile, mis käib
diagnoosimise, ennetustöö, ravi ning hooldusaluste ja nende perekondade toetamise kohta.
Seda käsitletakse punktides 2 ja 20, mis on väga olulised. Lisaks sellele paljastab äsja
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Prantsusmaal avaldatud hiljutine uuring selle haigusega seotud märkimisväärsed
sotsiomajanduslikud kulud: ühes kuus kulub ainuüksi patsientide ravile ja hooldusele üle
kümne miljoni euro. Ja see ei hõlma patsientide lähedaste ja perekondade tohutut andumust,
pühendades iga päev üle kuue tunni patsientide hooldamisele.

Nende patsientide aitamine tähendab ka õiget diagnoosi. Teadusmaailm ütleb meile, et
rahvusvahelised kriteeriumid vajavad muutmist, kuna sageli iganenud kriteeriumite range
kohaldamisega arvestatakse sinna hulka tihti ka muude dementsuse vormidega patsiente.

Euroopa tasandil, mida käsitleb meie resolutsiooni punkt 64, on väga tähtis, et parlament
vastaks lõpuks uuringute teostajate apellatsioonile. Kui me loodame ühel heal päeval sellele
haigusele ka ravi leida – ja see on tõesti väga vajalik –, siis on kliiniliste uuringute jaoks
rohkem vabatahtlikke vaja. Kliiniliste uuringute direktiivi peagi saabuv läbivaatamine on
seega suurepärane võimalus anda konkreetne vastus ja lootust sellest haigusest mõjutatud
perekondadele.

Gerald Häfner,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud juhataja! See, kes otsustas
need arutelud ühendada, küll parlamendile teenet ei teinud – need teemad ei ole küll eriti
seotud.

Ravimite ja tervisekindlustuse hinnad tõusevad kõikjal Euroopas ning kõik püüavad leida
viise, kuidas neid alandada. Meditsiinilised edusammud muudavad ravimid ikka üha
kallimaks. Aga meie praegune juhtum on erinev. Euroopas on 30 miljonit astmaatikut
ning meil on olemas väiketootja, kes on töötanud välja seadme, mis muudab inhaleerimise
– astmaatikute jaoks elupäästva ja nende ravis väga tähtsa toimingu – paremaks, kiiremaks,
tõhusamaks ja ennekõike odavamaks. Sellel tootjal on juba 14 aastat keelatud oma toodet
turustada. Ta pöördus komisjoni poole 1996. aastal ja petitsioonikomisjon tegeleb selle
juhtumiga alates 2006. aastast. Volinik Dalli, komisjoni töö on aidata tagada seaduste
täitmist ja seista kodanike poolel. Praegusel juhul seda küll tehtud ei ole; selle asemel keeldub
komisjon hoopis konkreetse otsuse tegemisest, mis oleks petitsiooni esitajale abiks.

Volinik Dalli, pöördun teie poole üsna isiklikult, kuna teile ehk meenub, et kutsusime teid
petitsioonikomisjoniga kohtuma ja seda küsimust arutama. Vastasite, et teil ei ole selleks
aega, kuid leiaksite aega isiklikuks jutuajamiseks. Me siis tulime ja rääkisimegi teiega
isiklikult. Ja te ise lubasite mulle, et tegelete selle probleemiga ning leiate kiire lahenduse.
Kuni praeguseni on olnud aga täielik vaikus. Kirjutasin teile veel ühe kirja, kuid ei ole sellele
vastust saanud. Samuti olete üritanud takistada järgmise arutelu toimumist. Komisjon ei
tohiks küll nii käituda.

Soovin öelda väga selgelt, et Euroopa Parlament ootab komisjonilt seaduste ja kodanike
toetamist ning et hääletame homme koos selle resolutsiooni üle. Ootame, et tagaksite
kaitse väiketootjatele nende eest, kes soovivad neile müügikeeldu kehtestada. Siin on kaalul
väga suured summad, kuid veelgi olulisem on inimeste tervis. Me oleme kõikidest
probleemidest teadlikud. Me ei mõista aga teie tegevust, volinik Dalli. Me teame kõiki teie
argumente. Ma olen läbi vaadanud virnade viisi kaustu, kuid ei ole leidnud veel selget
argumenti teie seisukoha põhjendamiseks. Räägime siin meditsiinitootest. Neid on kasutusel
tervelt 30 000 – inimesed on neid miljoneid kordi kasutanud, ning seda suurepäraste
tulemustega. Oleme saanud kindlustusfirmadelt kirju, kus meil palutakse anda sellele
tootele turustamisluba, et säästa kulusid. Ootan, et komisjon teeks lõpuks ometi oma tööd
ja jõuaks selles küsimuses positiivsele otsusele.

(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel)
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William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Austatud juhataja! Sooviksin küsida
Gerald Häfnerilt, kas ta on nõus, et varem kõlanud voliniku kommentaarid BronchoAiri
juhtumi kohta on olnud täielikult möödahiilivad ning selle ettevõtja ja astmaatikute jaoks
kasutud?

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Kui te lubate mul anda lühikese,
kuid personaalse vastuse, siis mulle tundub, et volinik ei ole kasutanud veel võimalust end
selle probleemiga isiklikult kurssi viia ja oma arvamust kujundada. Volinik Dalli, see on
aga teie jaoks ideaalne võimalus sellele probleemile värske pilk heita ja kõikide nende
edasilükatud aastate järel uuele otsusele jõuda, ning soovitan siiani nende viivituste eest
vastutavate meeskonnaliikmete asemel teiste liikmete abi kasutada. Mul oleks hea meel
teiega seda arutada või – mis veelgi parem – sooviksin näha, et saate petitsiooni esitajaga
kokku ja jõuate mingile lahendusele.

Nõustun täielikult oma kaasparlamendiliikmega.

Marina Yannakoudakis,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Ühendkuningriigis
kannatab dementsuse all 750 000 inimest. Üle pooltel neist kujuneb välja Alzheimeri tõbi.
Selle mõjud on küll sarnased, kuid igaühe kogemused on erinevad. Meil puudub ravi
seisundile, mis hoiab sageli pantvangis nii patsienti kui ka tema hooldajat, ning seda vanusest
olenemata. Kuid mida on võimalik ELis ära teha? Selle ennekõike kohalikul tasandil toetust
vajava probleemi puhul on õigusaktid teisejärgulised.

Tõstatades aga selle teema esmalt siin istungisaalis, saame sellele tähelepanu tuua, tekitada
diskussiooni ja suurendada üldsuse teadlikkust. Seejärel võivad liikmesriigid otsustada
oma prioriteetide ja parimate tavade vahetamise üle. Teiseks võib teadlikkuse suurenemine
viia sümptomite parema äratundmiseni ja seega ka varasema diagnoosimiseni. On olemas
ravimid, millest võib siinkohal abi olla, ning õigeaegselt võetuna võivad need aidata seda
protsessi aeglustada. Oluline punkt on, et haiguse all kannatajad saaksid abi, perekondadel
oleks olemas teave ja toetus ning lõpptulemusena aidataks patsientidel selle keerulise
haiguse jooksul väärikust säilitada.

William (The Earl of) Dartmouth,    fraktsiooni EFD nimel  .  – Austatud juhataja! Näib, et
väike Saksa firma BronchoAir Münchenist on loonud inhalaatori, mis aitab tõepoolest
sellistest seadmetest sõltuvate astmaatikute elu parandada. Seda toodet on juba üle 14 aasta
turult eemal hoitud ning voliniku seletus selle kohta on väga erinev arutelu algatanud
petitsioonikomisjoni juhataja omast. Edastan siinkohal õiguskomisjoni seisukoha, kes
ütleb, et see ettevõtja on langenud komisjoni jultunud õigusemõistmise takistamise ohvriks.

Miks soosib komisjon suuri ravimifirmasid ja nende lobitöö tegijaid? Praegusel juhul toetab
Ühendkuningriigi iseseisvuspartei, mida mul on au esindada, viivitamatut uurimist selle
kohta, kuidas komisjon küsimust käsitleb.

Diane Dodds (NI).   – Austatud juhataja! Nagu selles istungisaalis on täna juba mainitud,
kannatab Ühendkuningriigis praegu peaaegu kolmveerand miljonit inimest mõne
dementsuse vormi all. 16 000 neist elavad minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal.

Alzheimer on halastamatu tõbi. See jätab haiguse all kannatajad ilma oma isiksusest, võtab
ära nende iseseisvuse ning lõpuks röövib neilt suhte oma perekonna ja sõpradega. See on
laastav haigus, mis paneb tohutu koorma perekondadele ja hooldajatele, kes on selle tõttu
sageli üksi ja kehva tervise juures. Nagu siin juba mainitud, on suur osa hooldajatest just
naised.
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Hinnanguliselt tõuseb Ühendkuningriigis dementsuse all kannatajate arv 2050. aastaks
umbes 1,7 miljonini. 2018. aastaks on prognoositav tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande
kulu 27 miljardit Suurbritannia naelsterlingit. Need on jalustrabavad arvud, mis muudavad
teadusuuringud ülioluliseks ning teevad meditsiinis ja sotsiaalhoolekandes ressursside
hoolika suunamise väga pakiliseks. Arvan aga ka, et meil tuleks tunnustada ka vabatahtlike
ja ühiskonnasektori osalust.

Volinik, olete tähtsustanud tervislikku ja aktiivselt vananemist ning mul on au rõhutada
tööd Mullen Mewsi projektiga Belfastis, mis on võitnud rahvusvahelisel konkursil auhindu
dementsuse alla kannatavate inimeste, nende perekondade ja hooldajate elude parandamise
ja sotsiaalse kaasatuse eest.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Volinik Dalli! Ka minu arvates on ärritav, et
peame nende kahe teema vahel n-ö hüplema. Mulle oleks meeldinud, kui neid teemasid
oleks käsitletud vähemalt üksteise järel.

Pöördun nüüd Christoph Kleini petitsiooni juurde. Mul on hea meel, et meil on võimalus
seda arutada, kuna petitsioonikomisjon on selle petitsiooniga juba päris kaua tegelenud.
Mis on siis selle aja jooksul toimunud? Oli üks uuenduslik tootja, kes töötas välja
astmainhalaatori. See oli patsientidele sobiv, sest oli lihtsalt kasutatav. See oli hea ka
kindlustusfirmade jaoks, kuna oli soodsam. Ja tootja võitis täiesti õigustatult selle eest isegi
auhinna. Siis tuli aga ootamatu hoop: Saksamaa ametivõimud keelustasid selle inhalaatori
müügi, mille tulemusel alustas Euroopa Komisjon kaitseklausli menetluse kohaldamist.

Uuesti kõikidesse üksikasjadesse laskumata olen veendunud, et 1996. aastal kehtestatud
esmane müügikeeld ei olnud õiguspärane. Et tootjapool oleks saanud apellatsiooni esitada,
oleks komisjon pidanud kaitseklausli menetluse lõpetuseks konkreetse otsuse tegema.
Selle tulemusel on Christoph Klein meie enda õiguskomisjoni hinnangul olnud jultunud
õigusemõistmise takistamise ohver. Volinik, minu eesmärk ei ole kellegi süüdistamine.
Siin on oluline leida võimalikult kiire lahendus, et see probleem lõplikult ära klaarida. Ma
palun teil vaid austada meie petitsioonikomisjoni ühehäälset hääletustulemust! Ma loodan
teie koostööle ja abile – mitte üksnes petitsiooni esitaja huvides, vaid ka kogu Euroopa
Liidu patsientide huvides.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Alzheimeri tõve puhul on
tänapäeval veel väga palju ebamäärasust ja asju, mida me selle kohta ei tea. Kahjuks muutub
koos Euroopa vananeva elanikkonnaga ka see olukord aina halvemaks. Meil on ilmselgelt
vaja teha teadusuuringuid ja rohkem uuringuid dementsuse tekkepõhjuste ja ravi kohta.
Nagu ikka mittenakkuslike haiguste puhul, on aga olemas tõendeid selle kohta, et paljud
lihtsad meetmed elustiilivalikute puhul võivad aidata erinevaid tervisehäireid ära hoida.
Seepärast palungi esitatud muudatusettepanekutes tähtsustada rohkem teadusuuringuid
selle kohta, millist mõju avaldab toitumine Alzheimeri tõve tekkele.

Paljud meist teavad kindlasti vähemalt ühte inimest, kes selle haiguse või mõne muu
dementsuse vormi all kannatab. Me teame, et tegelikult on isiklik kulu palju suurem kui
sotsiaalne või rahaline. Me kõik oleme mures dementsuse laialdase ja hävitava mõju pärast
nii paljudele inimestele. Selle tulemusel on meil olemas väga ulatuslik raport, mis hõlmab
kõiki põhiküsimusi. Ootame head reaktsiooni sellele mitte üksnes komisjonilt, vaid ka
liikmesriikidelt.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Austatud juhataja! Ka mina pean nende kahe arutelu
ühendamist kahetsusväärseks: see on sama hea, kui pidada ühisarutelu laevanduse ja
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kalanduse teemadel, sest mõlemad neist toimuvad ju merekeskkonnas. Soovin aga tänada
raportööri Marisa Matiast! On tõepoolest ülitähtis, et Euroopa Liit käsitleks Alzheimeri
tõve probleemi kindlalt ühe oma tervishoiu prioriteedina.

Selle haiguse praegune meditsiiniline ja sotsiaalne koorem kujutab endast tõsist ohtu meie
tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkusele. Ka mitmete teiste krooniliste haiguste
osakaal suureneb järgnevate aastatega ning on väga tähtis, et käsitleksime ka neid ulatuslikult
ja asjakohase valmisolekukavaga. Loodan siiralt, et komisjon võtab Alzheimeri tõbe
puudutava Euroopa algatuse korraldamise ohjad enda kätte ning toetab liikmesriike meie
vananevast elanikkonnast tulenevate rahvatervise probleemide käsitlemisel. Eriti tervitatav
on mitut valdkonda hõlmav käsitlusviis.

Lõpetuseks soovin rõhutada vajadust keskenduda teadusuuringutele ja sihipärastele
investeeringutele selles vallas, pidades silmas ühte prioriteeti: mitte teenida ärihuve, vaid
pakkuda patsientidele ja kodanikele konkreetseid rahvatervist käsitlevaid lahendusi.

Suuliselt vastatava küsimuse puhul arvan, et oleme siin tunnistajateks lobitööle, mille
eesmärk on suurendada survet Saksamaa ametivõimudele ning panna proovile ELi
ohutusnõuded ja määrused. Ei ole oluline, kas asjaomased ettevõtted on suured või väiksed,
meie jaoks on ainus tähtis küsimus patsientide ohutus.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Austatud juhataja! Head kolleegid! Väljendan oma siirast
tänu raportöörile Marisa Matiasele suurepärase töö eest Alzheimeri tõbe käsitleva raportiga!
Alzheimeri tõbi ja muud dementsuse vormid on ühiskonna väga suur probleem. Sellega
seotud inim- ja finantskulud on meeletud. Hinnanguliselt kulub Alzheimeri tõve ravile
aastas üle 100 miljardi euro. Seda on rohkem kui kuluks komisjoni hinnangul
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgile, milleks on 30%. Arvatakse, et
Alzheimeri tõve all kannatavate patsientide arv kahekordistub iga 20 aasta järel.

Ma soovin rõhutada varajase diagnoosimise ja ennetustöö prioriteediks seadmise tähtsust.
Eriti loodan, et hakatakse tegema rohkem uuringuid selle kohta, kuidas närvisüsteemi
arengut takistavad keemilised ained võivad mõjutada Alzheimeri tõve esinevust ja teiste
närvisüsteemi halvendavate haiguste riski. Igal juhul tuleks ettevaatusprintsiibi järgi
vähendada nende kemikaalide pestitsiididena kasutamist meie aedades ja põldudel.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Austatud juhataja! Ka mina soovin rääkida Alzheimeri
tõvest. Teame, et sellel raportil ei ole kindlat õiguslikku mõju ja et see ei ole ka erilisi vaidlusi
tekitav. Ma loodan, et see meie istungit ei lõhesta. Teame aga, et see on väga raske tervislik
seisund koos väga tõsiste rahaliste tagajärgedega, mistõttu on see ka väga keeruline
sotsiaalne probleem. See on väga tihedalt seotud Euroopa elanikkonna vananemisega ning
selle kasv Euroopas hakkab sarnanema juba mingile neuroloogilise epideemia vormile.
Mida saame meie selle probleemi suhtes ette võtta? Me võime pöörata suuremat tähelepanu
ennetustööle, mis säästab ressursse ja parandab tervist, võime parandada eurooplaste
söömisharjumusi, võime ühtlustada oma teaduslikku baasi Euroopas ja kooskõlastada
üksikute liikmesriikide tööd, võime toetada vabatahtlikke organisatsioone ja pereliikmetele
mõeldud organisatsioone ning saame aidata Euroopas spetsialiseerunud keskuste
sisseseadmist.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Austatud juhataja! Head kolleegid! Alzheimeri tõve kohta
on nii palju öelda,

kuid lubage ma keskendun kahele aspektile. Esimeseks on koduse toetuse küsimus raskelt
haigete patsientide puhul. Teame, et meditsiinipõhjustel on oluline, et patsiendid oma
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elukeskkonnas mingeid suuri muutusi ei kogeks, mis võivad nende haigust ja sümptomeid
raskendada ning asju palju keerulisemaks muuta.

Üks meie prioriteet peab olema patsientidele võimalikult kaua oma tavakeskkonnas
viibimise võimaldamine. Selleks tuleb meil aidata patsiendi eest hoolitsevaid perekondi ja
pereliikmeid. Teisisõnu, perekondi ei tohi üksinda jätta. See on minu esimene punkt.

Mu teine punkt käsitleb teadusuuringuid. Miks? Kuna me loodame lõpuks siiski Alzheimeri
tõvele ravimi leida ja selleks on vaja tõhusaid teadusuuringuid. Ma olen kuulnud inimesi
väitmas, et teadusuuringute jaoks on vaja rohkem ressursse. See on kahtlemata tõsi! Kuid
eelkõige, enne nendest ressurssidest rääkimist, on meil vaja arutada nende ressursside
kasutamist.

Siiani on olnud teadusuuringud liiga killustunud ja liiga ebaühtlased. Paika ei ole pandud
ühtegi prioriteeti. Inimesed ei tee omavahel koostööd ega räägi üksteisega. Edaspidi peab
rakubioloog arutama asja ka füsioloogiga, radioloogiga ja neuroloogiga. Peame saama
inimesed paremini koostööd tegema. Seepärast pöördun komisjoni poole palvega panna
Prantsusmaa eesistumisajal käivitatud teadusuuringute ühisprogramm kehtima.

Lõpetuseks soovin öelda patsientidele ja nende perekondadele, et asjad edenevad. Nad
peavad säilitama usu, nad ei ole üksi. Nad ei ole enam üksi!

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Glenis Willmott (S&D).   – Austatud juhataja! Tahaksin tänada raportööri ja variraportööre
selle raportiga tehtud hea töö eest!

See raport Alzheimeri tõve kohta on küll väga tähtis, kuid teame, et poliitika rakendamise
volitused on peamiselt liikmesriikidel. Vananev elanikkond on aga üks pakilisemaid
tulevikuprobleeme ning teame, et dementsus on eakate invaliidsuse ja teistest sõltumise
üks peamisi põhjusi.

Praegu vastutavad dementse patsiendi hooldamise eest peamiselt abikaasa või lapsed ning
see on väga raske ja emotsionaalselt kurnav. Just seetõttu on nii tähtsad meie
muudatusettepanekud, kus kutsutakse komisjoni kaaluma ELi 2020. aasta strateegia
võimalusi luua töökohti hooldussektori tugevdamiseks. Samuti on oluline, et me ei
keskenduks ainult haigusi ravivate uute ravimite rahastamisele, vaid käsitleksime ka lihtsaid
ennetavaid meetmeid, mida igaüks võtta saab, nagu muutused toitumises ja elustiilis. Üha
rohkem tuuakse Alzheimeri tõve ja muude dementsuse vormide arenemise olulise tegurina
esile toitumist ning meil tuleb pühendada osa oma rahalistest vahenditest lisauuringutele.

Dementsuse vormidega seotud kulud ELis olid 2005. aastal 130 miljardit dollarit ning
selline seisund mõjutas 19 miljonit inimest – haigeid ja nende hooldajaid. Seega on nii
moraalselt kui ka majanduslikult mõistlik tagada, et lisaksime võitlusse selle kohutava
haigusega rohkem rahalisi vahendeid.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Austatud juhataja! See teatis ja raport on väga
head ning tahaksin seetõttu avaldada tänu volinik Dallile ja raportöör Matiasele.

Alzheimeri tõbi on meie ajastu katk ning meie suurim probleem on see, et me teame selle
haiguse kohta lihtsalt liiga vähe. Just seetõttu vajame teadusuuringuid, teadusuuringuid ja
veel kord teadusuuringuid. Peame ühendama oma jõud, mistõttu toetan komisjoni
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ettepanekut luua tervisliku vananemise uuenduslik partnerlus. Alzheimeri tõbi sobib
suurepäraselt sellise partnerluse raamesse.

Palju aastaid tagasi tegi USA valitsus vähivastasest võitlusest projekti, mis näitab teed. Vähki
nad seljatanud ei ole, kuid selle projekti tulemusel on võetud kasutusele palju uusi ravimeid
ja raviviise. Just seda vajame ka meie, mistõttu olen nõus asjaoluga, et peame keskenduma
Alzheimeri tõvele. Me peame teadma, kuidas ennetavalt tegutseda. Mida saame tulevikus
Alzheimeri tõvega võitlemiseks teha? Just seetõttu ei saa me Euroopa teaduspoliitikas vastu
võtta kõikehõlmavat lähenemisviisi. Peame keskenduma konkreetsetele valdkondadele.
Alzheimeri tõbi võiks olla üks põhiteemadest, millega tegelema hakata.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Austatud juhataja! Euroopa Parlamendi Alzheimeri
tõve liidu asepresidendina on mul väga hea meel Marisa Matiase raporti üle. Raportis
käsitletakse kõige tähtsamaid küsimusi, millega esmajärjekorras tegeleda tuleb. Tahan selle
lühikese ajaga keskenduda kahele punktile.

Esiteks ennetamise ja varase diagnoosimise tähtsus. Vajalikud on teadlikkuse tõstmise
kampaaniad esimeste sümptomite kohta, et patsiendid ja nende hooldajad saaksid kõige
varasemas võimalikus etapis kasutada kõiki juba saadavalolevaid ravi- ja toetusvõimalusi.
Üle rõhutada ei saa aga ka teadustegevuse ressursside ühise kavandamise tähtsust. Paljud
sõnavõtjad on juba maininud, et 85% avalikest investeeringutest teadustöös tehakse
tänapäeval Euroopa Liidu tasandil kooskõlastamata ning see viib kahtlemata killustumise
ja kattumiseni. Seega võiks ühine strateegiliste teadusuuringute kava tagada ressursside
tõhusama kasutamise ning selliste haiguste nagu Alzheimeri tõbi põhjuste, ravivõimaluste
ja sotsiaalse mõju parema mõistmise.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Komisjoni teatisega Alzheimeri
tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlevate Euroopa algatuse kohta edendatakse praeguseid
üksikuid meetmeid ja olemasolevaid erinevusi ravi kättesaadavuse puhul ning liigutakse
paremate tervishoiu- ja ühiskondlike tingimuste tagamise suunas üha suurenevale arvule
selliseid haiguseid põdevatele patsientidele, kelle osakaal kasvab ka Euroopa rahvastiku
vananemisega.

Direktiivis käsitletakse ka selle valdkonna tervishoiutöötajaid ning pakutakse erikoolitust,
mille üle mul on väga hea meel, ja toetust pereliikmetele. Meil juba on probleemid, nimelt
igal aastal kuni 1,4 miljonit uut haigestumise juhtumit mis tahes dementsuse vormi, ning
peame energiliselt tegutsema, et haigusi õigel ajal diagnoosida ja ennetada, ning tegelema
ka muude teemadega, nagu patsiendi väärikus.

Ka siin on mõjutatud inimesi, eriti pereliikmeid, kes seisavad silmitsi olulise ühiskondliku
häbimärgistamisega. Ka ühiskond peaks aitama ja rahaliselt toetama neid, kes dementsuse
all kannatavate patsientide eest kodus hoolitsevad.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Tahan tänada raportööre, kes
on teinud suurepärast tööd! Tuleb tunnistada, et Euroopa rahvastiku vananemisega levivad
Alzheimeri tõbi ja muud dementsuse vormid ohtliku kiirusega. Tihti diagnoositakse nende
haiguste sümptomid valesti või avastatakse liiga hilja ning patsiendid ei saa asjakohast ravi.
Üleskutse kuulutada dementsuse vormid tervishoiu üheks prioriteediks on õige. Ainult
võimalikult laialt teabe levitamise ja ühiskonna teadlikkuse tõstmisega Alzheimeri tõve,
selle sümptomite ja varase diagnoosimise viiside kohta on võimalik dementsuse vormide
üha sagenemisega toime tulla. Kahjuks on paljudes Euroopa Liidu uutes liikmesriikides,
sealhulgas Leedus, dementsuse vorme põdevate patsientide hooldamine väga ebarahuldav.
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Suurim koormus jääb tavaliselt patsientide sugulastele ja pereliikmetele. Liikmesriigid
peaksid nende tööd tunnustama, käsitledes sugulaste eest hoolitsemisele pühendatud aega
nii palju kui võimalik tööga hõivatud olemisena ning andes sotsiaaltagatised.

Gay Mitchell (PPE).   – Austatud juhataja! Tahaksin tähelepanu juhtida lihtsalt sellele, et
räägime Alzheimeri tõvest ja eakatest inimestest, kuid minul on ametiaja jooksul kogemus
48aastase mehega, kelle eest hoolitses tema eakas lesestunud isa, sest noor mees põdes
Alzheimerit. Ma ei kuritarvita oma kõneaega, vaid tänan teid ja tahan öelda, et toetan
vananemisega seotud uuendustegevust. Tegemist on peamiselt vananemisega seotud
küsimusega, kuid mitte ainult.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Austatud president, lugupeetud volinik, head
kolleegid! Minu kommentaarid puudutavad petitsiooni. Olen seda teemat lähemalt uurinud
alates 2007. aasta kevadest. Sama aasta sügisel esitasin komisjonile küsimuse. Vastus oli
rohkem kui ebarahuldav.

Olen pidanud palju arutelusid Saksamaa tervishoiuministeeriumi ja teiste ametiasutustega.
Kõik oli alati väga ebamäärane ja formeerimata. Teie vastusest, volinik Dalli – mille te
valjusti ette lugesite –, oletan, et teil ei ole mingit kavatsust seda teemat üksikasjalikumalt
käsitleda. Teie ametiaja jooksul seda ei tehtud, kuid on olemas selline asi nagu kollektiivne
kohustus, ja ma palun teil – ka õiguskomisjoni ja petitsioonikomisjoni nimel – teha meile
kättesaadavaks kõik dokumendid, millel teie otsus põhines. Veelgi enam, seda seadet
vaadeldes sooviksin teada – kuigi võin vastust juba ette kujutada –, miks teatud ettevõtetel
ei ole huvi erineva toote turuletuleku vastu. Selle plastosa paigaldamine inhalaatorisse on
suhteliselt odav, kuid marginaalid on seotud üldise müügimahuga.

Vaadates lobitööd, kus osaleb ravimitööstus, ja vaadeldes põhjalikult mõne osapoole
finantshuvisid ettevõtete turult eemalhoidmise vastu, on vastused mõnikord liiga ilmselged.

Nõuan tungivalt, et teeksite siin ja praegu selgeks oma seisukoha, kas teete meile
kättesaadavaks dokumendid ja kas olete valmis pidama meiega petitsioonikomisjonis ja
õiguskomisjonis asjakohast arutelu, selle asemel et seda küsimust lihtsalt kõrvale lükata.
Meie kodanikel on õigus asjakohasele ravile ning nende hulka kuuluvad ka need, kes ei ole
väga jõukad ega suured kogukonnad.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   − (PL) Austatud juhataja! Euroopa Liidu
rahvastik vananeb ning vananemisega seotud haigusi põdevate inimeste protsent kasvab.
Statistika andmetel kannatab üle 80aastaste hulgas iga viies inimene Alzheimeri tõve all.
Mitte kõik ei ole teadlikud, et see on ravimatu haigus, kuid asjakohaste ennetavate meetmete
ja varase diagnoosimisega saab selle mõjusid edasi lükata. 2009. aasta ülemaailmse
Alzheimeri tõve aruande kohaselt on kõikidest dementsuse all kannatavatest inimestest
Euroopas 28%, mis tähendab, et Euroopa on teisel kohal Aasia järel. Poolas ehk riigis, mida
ma esindan, põeb praegu Alzheimeri tõbe ligikaudu 250 000 inimest ning spetsialistid
prognoosivad, et 2040. aastaks on see arv kolmekordistunud. Nagu te hinnata võite, on
selline statistika laastav.

Dementsusel ei ole mitte ainult sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed, vaid see mõjutab
ka patsiente ja nende peresid. Just seetõttu on mul hea meel, et arutame täna seda tähtsat
teemat. Ainult koostöö, kõrgelt kvalifitseeritud teadusuuringud ja laiaulatuslik
teabekampaania võimaldavad kiiret diagnoosimist ja paremat ennetamist.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Nõustun Alzheimeri tõbe käsitlevas
algatuses esitatud konkreetsete meetmetega, et on vajalik edendada varast diagnoosimist
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ja elukvaliteeti, toetada liikmesriikide koostööd parimate tavade ja kliiniliste uuringute
jagamise kaudu ning austada selle raske haigusega elavate inimeste õigusi. Kuna Euroopa
Liidul puuduvad praegu piisavalt täpsed arvandmed Alzheimeri tõve kohta, on vaja teha
uuringuid ühiste ja üksikasjalike näitajate põhjal. Veelgi enam on vaja investeerida
teadusuuringutesse ja leida tõhusaid lahendusi hooldussüsteemide jaoks. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata tervishoiutöötajatele ja tervishoiuteenuste osutajatele ning nende perede
koolitamisele ja toetamisele, kes Alzheimeri tõvega iga päev toime tulema peavad. Tahaksin
rõhutada, et selle raske haigusega võitlemisel on ülioluline pöörata palju tähelepanu
ennetamisele ning kohandada jõupingutusi võimalikult varase diagnoosimise saavutamiseks.
Seetõttu on vaja koostada ennetav strateegia Alzheimeri tõve kohta, mis on seotud
tervislikumatele eluviisidele julgustamisega, inimeste teavitamisega haigusest ja
meditsiinitavade vahetamisega.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   − (GA) Austatud juhataja, volinik! Ma tänan teid
võimaluse eest Alzeimeri tõve teemal sõna võtta!

Alzheimeri tõbi on dementsuse kõige levinum põhjus, mõjutades 44 000 inimest Iirimaal
ja peaaegu kümmet miljonit inimest kogu Euroopas. See on progressiivne haigus, mis
tähendab, et aja jooksul kahjustub üha rohkem ajuosasid ja see põhjustab sümptomite
tugevnemise.

Kahjuks on tõenäoline, et Euroopa vananeva rahvastiku tõttu mõjutab see haigus tulevikus
üha rohkem ja rohkem inimesi. Seetõttu on vaja paremat riikidevahelist kooskõlastamist
dementsuse põhjuste teadusuuringute alal ja parimaid tavasid hooldussüsteemis.
Hoolduskoormus jääb tihti lähedaste pereliikmete õlgadele ning Iirimaal hoolitseb
dementsust põdevate inimeste eest iga päev 50 000 inimest.

Kokkuvõtteks soovin avaldada erilist lugupidamist sellistele hooldajatele ja Iirimaa
Alzheimeri tõve ühingule, kes pakub dementsusest mõjutatud inimestele uskumatut tuge.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Austatud juhataja! Soovin pöörduda volinik Dalli
poole. Siin näete plastseadet, mille ümber kogu jutt käib. Saksamaa juhtumi puhul on suur
rahvusvaheline ravimitööstus otsustanud, et see plastseade ja ravim kuuluvad kokku. Siin
on ravim. See peab läbima ulatuslikud katsed. Plastseadet kasutatakse samamoodi nagu
süstalt. On aga ilmselge, et ravimitööstus teenib tohutut kasumit selle pealt, et neid kahte
toodet tuleb alati koos müüa. Teisest küljest säästab ühiskond palju raha, kui midagi ikka
ja jälle kasutada saab. Minu arvates on täiesti skandaalne komisjoni jätkuv seisukoht, et
see lihtne toode peab läbima sisuliselt sarnase katseprotseduuri kui ravim, nagu kuuluks
toode tingimata samasse katsesüsteemi. Tean, et see katseprotseduur ei ole täpselt sama
nagu ravimi oma, kuid siiski katsetatakse toodet ravimi juurde kuuluvana. Lihtsalt kohutav,
et me selles küsimuses selget vastust saanud ei ole. Paljud inimesed, sealhulgas mitu ühingut
ja tervisekindlustajat, kannatavad seetõttu, et seda plasttoodet juba pikka aega tagasi heaks
ei kiidetud. See ei ole tekitanud muid probleeme kui rahalised...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid! Neurodegeneratiivsed
haigused ja eelkõige Alzheimeri tõbi on ELi tervishoiu prioriteet.

Selle haiguse tagajärjed selle põdejatele on rasked ja seda mitte ainult tervise kontekstis.
Haigete vahetu ja mitteametliku hoolduse kulud on tegelikult suured. Seega ei mõjuta
Alzheimeri tõbi mitte ainult selle põdejaid, vaid ka nende eest hoolt kandvaid inimesi.
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Seega vajame sellele probleemile Euroopa tasandil reageeringut, kõigi liikmesriikide
kooskõlastatud reageeringut, sünergiat ühtlustatud meetmetest, mis puudutavad eelkõige
teadustegevust ja -uuringuid ning vastutavad ennetamise ja diagnoosimise tõhustamise
eest, et parandada olemasolevaid ravivõimalusi – sealhulgas uuenduslikku ravi – ning
liikmesriikidevahelist teabevahetust riiklikul tasandil saavutatud tulemuste kohta, tõstes
nii avalikkuse teadlikkust selle haiguse kohta.

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed! Tänan
veel kord parlamenti ja sõnavõtuga esinenud liikmeid nende pühendumise eest Alzheimeri
tõve ja muude dementsuse vormide olulise põhjuse käsitlemisele!

Komisjon toetab parlamendi raportit ja soovitusi. Kasutan võimalust ja rõhutan, et komisjon
on võtnud endale täieliku kohustuse teha omalt poolt kõik Alzheimeri tõve ja muude
dementsuse vormide käsitlemiseks. Kahjuks kuuluvad need haigused paljude Euroopa
kodanike vananemise juurde.

Ma usun, et meie kollektiivne vastutus on teha koostööd, et vähendada selliste kodanike
koormat ning investeerida nende haiguste ennetamise, diagnoosimise, ravi ja ohjamisega
seotud uuendustesse.

Ootan väga, et saaksime toetada liikmesriike nende jõupingutustes teha Alzheimeri tõve
ja muude dementsuse vormide käsitlemisel parlamendiga tihedat koostööd.

Kleini petitsiooni n-ö efekti kohta pean ütlema kõigepealt seda – viidates Erminia Mazzoni
avaldusele, et komisjoni ülesanne on kodanike eest seista –, et võin kinnitada teile, et minu
ülesanne on seista patsiendi eest. Minule kui tervishoiu eest vastutavale volinikule on väga
tähtis mitte teha kompromisse patsiendi ohutuse puhul ning mitte lühendada olemasolevaid
protsesse ja toiminguid, et tagada kõigi mis tahes viisil ravimiseks kasutatavate seadmete
nõuetekohane katsetamine ja nende ohutus.

Nagu öeldud, ei ole siin küsimus selles, kuidas ravimit plasttükiga edasi anda. Küsimus on
selles, et me vajame toote ohutuse tõestamiseks kliinilisi uuringuid ja selleks on petitsiooni
esitaja, praegusel juhul Christoph Klein, nõudnud kliinilisi uuringuid 24 patsiendil. Sellises
ulatuses nõutigi kliinilisi uuringuid.

Miks nende uuringute vastu ollakse? Mis sellise vastuolu põhjustab? See on midagi, mida
ma endalt küsin. Peame näiteks teadma, kas seda toodet saab kasutada universaalselt, kas
seda toodet tuleb kasutada ühe konkreetse ravimiga, kas seda toodet saab kasutada eri
ravimitega. Kui jah, siis kas eri ravimite puhul on vaja erinevaid annuseid? Kas seadmel on
reguleerimismehhanism annuse kohandamiseks? Kui ma peaksin võhikuna sellist seadet
kasutama, siis need on küsimused, mida ma endalt küsiksin. See on midagi, mida
ametiasutused endalt küsinud on. Nad on küsinud tõendeid selle kohta, et seade on laiema
hulga patsientide käsutuses olles ohutu.

Nagu juba ütlesin, on olemas nõuetekohane ohutuse hindamise protseduur ning mina
seda ei lühendaks. Sõnavõtjad viitasid sellele, et lubasin juhtumiga tegeleda. Lubasin seda,
aga ei teinud. Selle juhtumi kohta on mul palju üksikasju. Loomulikult pidin neid üksikasju
õppima teistelt, kes on siin komisjonis olnud alates 1987. aastast. Kui Christoph Klein
minu ja mu valitsuskabinetiga kohtumist soovis, olin ma kohe nõus. Minu kabinetiülem
teavitas teda, et oleme valmistunud ette selgitavaks kohtumiseks. Saime Kleinilt vastuseks
e-kirja paljude tingimustega, sealhulgas sellega, et Euroopa Komisjon peab täielikult katma
kõik kohtumisega seotud kulud. Sinna hulka kuulusid ka Kleini ja tema kaaskonna
lennupiletid ja ööbimised Brüsselis ning sellist teenet ma osutada ei saanud.
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Marisa Matias,    raportöör. – (PT) Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Tahaksin
alustuseks väljendada oma tänu kõigi sõnavõttude eest raporti kohta, mille parlament
Alzheimeri ja muude dementsuse vormidega võitlemiseks esitas. Me kõik teame, et oleme
väga traagilises olukorras ning need haigused jäävad sageli diagnoosimata – seda on siin
juba ka mainitud.

Tahan rääkida ainult ühest teemast, mis läbis kõiki sõnavõttusid, kuid mida tõenäoliselt
piisavalt ei rõhutatud. See on patsientide väärikuse ja nende õiguste küsimus, kuid see ei
puuduta ainult patsiente, vaid ka nende pereliikmeid, haigete ametlikke või mitteametlikke
hooldajaid ja seda tüüpi haigusega seotud ametiisikuid.

Mul on tõesti väga hea meel voliniku öeldu üle, et talle teevad muret samad asjad mis
parlamendilegi ja et komisjon näeb kõiki parlamendi raportis esitatud soovitusi positiivselt
ning teeb kõik enda võimuses oleva nende rakendamiseks.

Me teame, et iga möödunud päev on hilisem kui viimane päev selles valdkonnas, arvestades
meie lahendamist ootavate küsimuste kiireloomulisust. Seetõttu teame ka seda, et parlament
esitab homme selleteemalise teatise. Austatud volinik, ootame ära hääletuse tulemuse, kuid
teame, et Euroopa üldsus ootab meilt palju rohkem kui solidaarsust ja moraalse toe
taaskinnitamist. Austatud volinik, Euroopa elanikud ootavad konkreetseid ja asjakohaseid
meetmeid ning ma tõesti loodan, et teie ja komisjon – kellel on algatusõigus, mis parlamendil
kahjuks puudub – muudate selle küsimuse nii prioriteetseks, nagu öeldud, ja teete sellest
seadusandliku algatuse, nii et Euroopa elanike ja nende perede õigusi austataks ning et
kõiki neid koheldaks võrdselt ja väärikalt, sest nad on seda väärt.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme, kolmapäeval (19. jaanuaril 2011).

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult. – (GA) Neurodegeneratiivsete haiguste, nagu
Alzheimeri tõbi, all kannatavate inimeste arv Euroopas on hinnanguliselt 9,9 miljonit.
Euroopa rahvastiku vananemist arvestades prognoosib Eurostat, et 2050. aastaks kannatab
neurodegeneratiivse haiguse all kaks korda rohkem inimesi kui 1995. aastal. Veelgi enam,
kuna hooldamise koorem on pereliikmete õlgadel, prognoositakse, et Alzheimeri tõbi
mõjutab patsiendi kolme pereliiget. Selles suhtes tuleb tagada ELi tasandil võetavad
meetmed, et aidata liikmesriikidel patsientidele ja nende peredele asjakohast abi anda.

Nõustun täielikult sellega, et dementsus tuleb kuulutada ELi tervishoiu prioriteediks.
Patsientide ja nende hooldajate organisatsioone tuleb kohaselt tunnustada ning need
organisatsioonid tuleb kaasata teabekampaaniatesse ja teadusprogrammide
ettevalmistamisse. EL eraldab märkimisväärse summa – 159 miljonit eurot – 34-le
neurodegeneratiivsete haiguste teadusprogrammile, kuid kuna nendesse haigustesse
haigestumine järsult suureneb, siis tuleb laiendada kaheksanda raamprogrammi
teadusprojekte, kaasates sinna käitumis- ja kognitiivse teraapia ning alternatiivsed raviviisid.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Liidu riikides on saadaval
andmed Alzheimeri tõve ja muude dementsuse vormide esinemise kohta ning selliseid
andmeid on kogunud ka Alzheimer Europe. Alzheimeri tõbi on jätkuvalt kõigis riikides
dementsuse peamine põhjus. Selle arvele saab kanda 74,5% dementsuse juhtudest
Põhja-Ameerikas, 61,4% Euroopas ja 46,5% Aasias. Euroopa Liidus on aga ka diagnoosimata
Alzheimeri tõve juhtumeid. Viimaste saadavalolevate epidemioloogiliste andmete kohaselt
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on praegu tuvastatud vaid pooled Alzheimeri tõve all kannatavatest inimestest. Selle taustal
leian, et liikmesriigid peavad arendama välja pikaajalise poliitika ja tegevuskavad, et
kiirendada dementsust ja Alzheimeri tõbe käsitlevate teadusuuringute, sealhulgas
ennetamisuuringuid, rahastamise kättesaadavust sellisel tasandil, mis on kooskõlas nende
haiguste majandusliku mõjuga ühiskonnale. Samuti tuleb ette näha ja ennetada
ühiskondlikke ja demograafilisi suundumusi ning keskenduda patsiente hooldavate perede
toetamisele, võimaldades nii dementsuse all kannatavatele kaitsetutele inimestele
sotsiaalkaitse.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Esitatud resolutsiooniga aitame veel rohkem
kaasa võitlusele selle raske haigusega, mis mõjutab endiselt ühte viiest üle 85aastasest
inimesest. Leian, et vaja on tõhusaid kooskõlastatud üleeuroopalisi meetmeid, et teha
edasisi jõupingutusi teadustegevuses ja epidemioloogiliste andmete kogumises selle haiguse
kohta. Liikmesriikide asjakohane koostöö võib aidata kaasa patsientide ravimise parimate
tavade jagamisele ning kodanike teadlikkuse suurendamisele ennetamise ja varase sekkumise
tähtsusest. Investeeringud ja koostöö selles valdkonnas on vajalikud mitte ainult selleks,
et vähendada nende haiguste kulusid ühiskonnale, vaid eelkõige selleks, et tagada nende
haiguste all kannatavatele inimestele lootus üha väärikamaks eluks. Samas vaimus jätkates
tahaksin rõhutada, et dementsuse vormid ei mõjuta loomulikult mitte ainult nende all
kannatajaid, vaid ka haigeid ümbritsevaid inimesi, nagu pereliikmed ja tervishoiutöötajad.
Seetõttu peaks Euroopa tasandil strateegia eesmärk olema tagada tõhusam ja praktilisem
toetus neile, kes peavad seisma silmitsi selliste haigete igapäevase hooldamisega, täites
ametikoolituses eksisteerivad lüngad ning käivitades kampaaniad, millega tõstetakse
teadlikkust Alzheimeri tõvega elamise tegelikkuse kohta.

Louis Grech (S&D),    kirjalikult. – EL ei ole kuni praeguseni Alzheimeri tõvele asjakohaselt
reageerinud ning ühtki ennetuspoliitikat ei ole lõpuni viidud. Veelgi enam paneb muretsema
see, et sellised riigid nagu Malta ei kompenseeri mingil viisil ravimeid, mida sellise haiguse
all kannatavad patsiendid vajavad. Vaatamata sellele, et komisjon ei saa sekkuda riiklike
tervishoiusüsteemide korraldusse, peaks see tugevdama oma jõupingutusi liikmesriikidele
surve avaldamiseks, et tagada kõigile Alzheimeri tõve all kannatavatele inimestele vajalik
ravi. Kutsun komisjoni üles kuulutama dementsusevastast võitlust tegelikult Euroopa
tasandi prioriteediks ning tegema mõistliku aja jooksul järeldusi eespool nimetatud
ettepanekutest: 1) edendada südame-veresoonkonna tervishoidu ja investeerida tervematesse
töötajatesse; 2) edendada algatusi, mis tagavad eakate ühiskondliku ja intellektuaalse
kaasamise; 3) julgustada liikmesriike rakendama süstemaatilisi rutiinseid läbivaatuseid,
mis võimaldavad haigust vara diagnoosida, ning lihtsa juurdepääsu tagamist ravimitele ja
ravile kohe pärast haigestumist; 4) tagada korrapärased epidemioloogilised uuringud
Euroopa tasandil; 5) ergutada liikmesriike kasutama paremini tugitehnoloogiat.

Jim Higgins (PPE),    kirjalikult. – Toetan seda raportit kui olulist arengut dementsusevastases
võitluses. Praegu kannatab dementsuse all üks 20st üle 65aastasest inimesest ja üks viiest
üle 80aastasest inimesest. Hinnanguliselt kannatab neurodegeneratiivsete haiguste all üle
kaheksa miljoni 30–99aastase eurooplase ning teadlased ennustavad, et see arv võib iga
20 aastaga kahekordistuda. Pooltel sellistel juhtudel on tegemist Alzheimeri tõvega.
Dementsuse all kannatab tänapäeval peaaegu kümme miljonit Euroopa elanikku ning
levinuim dementsuse vorm on Alzheimeri tõbi. Iirimaal põeb dementsust 44 000 inimest.
Nende eest hoolitsevad 50 000 inimest ja hinnanguliselt on dementsusest vahetult
mõjutatud inimeste arv 100 000. Arvestades, et Alzheimeri tõve väljakujunemise
edasilükkamine viis aastat tähendab haigusjuhtumite vähenemist pooleni, toetan
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keskendumist ennetamisele ja Euroopa Komisjoni varasele sekkumisele. Toetan
keskendumist paremale teadustegevusele Euroopas, eriti teades, et 85% praegustest
teadusuuringutest on ELi tasandil kooskõlastamata. Mis tahes Euroopa tasandil strateegia
toimimiseks selles valdkonnas on vaja, et eri riigid kuulutaksid esmatähtsaks riiklike
tegevuskavade koostamise. Euroopa strateegias tuleb püüelda ka olemasolevate teenuste
kindlustamise poole, mis tagavad suurima võimaliku katvuse ning võrdse tingimused ja
ravi kõigile patsientidele.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    kirjalikult. – (FI) Mälukaotust põhjustavad haigused on
kogu Euroopa probleem. Praegu kannatab nende all umbes kümme miljonit eurooplast.
Enamikul neist on Alzheimeri tõbi. Inimeste suutlikkust asju meeles pidada ja uusi asju
õppida mõjutavad paljud tegurid. Nende hulka kuuluvad stress, depressioon, kurbus,
alkoholi kuritarvitamine, halb toitumus ja ravimid. Alates täiskasvanuikka jõudmisest
tuleb rohkem tähelepanu tuleb pöörata nende haiguste ennetamisele. Mälukaotust
põhjustavate haiguste väljaarenemist takistavad füüsiline koormus, vaimne aktiivsus,
tervislik toiduvalik ja uimastitest hoidumine. Tegeledes nende haiguste riskiteguritega,
tegeleme samal ajal ka südame-veresoonkonna haiguste riskiteguritega. Edaspidi tuleb
rõhutada teabe ja valitsusväliste organisatsioonide olulisust mälukaotusevastases võitluses.
Organisatsioonid teevad tänuväärset tööd. Neid tuleks rohkem toetada, et võimaldada
nende haiguste all kannatavatele inimestele rahuldavam abisaamine. Tulevikus tuleks ka
rohkem tähelepanu pöörata ravikeskustele ja nende kvaliteedile. Kahjuks ei vasta
olemasolevad ravikeskused nõudmistele. Soomes on puudus näiteks omataoliste toetusest
ning sobivatest keskustest, mis pakuvad päevahooldust või pikemaajalist hooldust.
Lõpetuseks tahan juhtida kõigi tähelepanu sellele, kui tähtis on toetada mälukaotustega
seotud haiguste ravile spetsialiseeritud ametipersonali, nende asjakohast koolitamist ning
oskuste ja pädevuse väljaarendamist. Tänan teid!

Sirpa Pietikäinen (PPE),    kirjalikult. − (FI) Tahan tänada Marisa Matiast tema kiiduväärt
algatusraporti eest Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitleva Euroopa algatuse
kohta! Iga viies Euroopa elanik põeb mälukaotust põhjustavat haigust. Need haigused
avaldavad jätkuvalt suuremat survet tervishoiusüsteemidele, mis püüavad toime tulla
vananeva rahvastikuga, kuid ka haiguste all kannatajatele ja nende sugulastele, kui nad
nende jaoks uue olukorraga vastamisi seisavad. Nende haiguste patogeneesi suhtes ei ole
konsensust saavutatud, kuid väga oluliseks on peetud selliste haiguste kulgemisse varast
sekkumist. See raport aitab muuta mälukaotusega seotud haigused üheks ELi tervishoiu
prioriteetidest. Hääletuse tulemus annab edasi õige sõnumi, mis on, et nende haiguste
kohta tehtavad teadusuuringud ja ravi nõuavad üleeuroopalisel tasandil koostööd. Kuigi
selliste haiguste all kannatavad peamiselt vanemad inimesed, siis võimaldaks diagnoosimise
parandamine üha sagedamini avastada nende haiguste varaseid sümptomeid tööealiste
inimeste seas. Koostöö tõhustamiseks Euroopas on vaja ka riiklikke programme, mis mõnes
liikmesriigis juba käivitatud on. Sellistel programmidel on märkimisväärne roll teadmiste
ja parimate tavade levitamises ning üksteist katvate meetmete vähendamises.

Richard Seeber (PPE),    kirjalikult. – (DE) Euroopas kannatab dementsuse all
kümme miljonit inimest, kellest pooltel on Alzheimeri tõbi. Eluea oodatava pikenemise
tulemusena need arvud suurenevad. Selle algatusraportiga liigutakse õiges suunas, kutsudes
üles tõhusamatele lahendustele dementsuse ja eriti Alzheimeri tõve ravi puhul. Erilist
tähelepanu tuleb siinkohal pöörata ennetamisele. Selles on peamine osa varasel
diagnoosimisel, riskirühmade tasuta kontrollimisel ja inimeste paremal teavitamisel, sest
üldiselt diagnoositakse Alzheimeri tõbi ELis liiga hilises staadiumis. Dementsuse jätkuv
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levik kutsub üles looma Euroopa tasandil strateegiat, mille võimalikult laiaulatuslik
ülesehitus pakub patsientidele võrdset juurdepääsu teabele ja ravivõimalustele. Ei tohi
unustada, et selle osa on ka sugulaste ja hooldajate toetamine. Veelgi enam, dementsuse
vormide vastases võitluses on olulised tegurid laiaulatuslikud epdemioloogilised ja kliinilised
uuringud ning paremad teadusuuringud dementsuse ja Alzheimeri tõve kohta.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjalikult. – (CS) Dementsus ja konkreetselt Alzheimeri tõbi ei
ole mitte ainult keerulised meditsiinilised probleemid, vaid ka väga tundlik eetiline ja
ühiskondlik probleem, mis muutub Euroopa rahvastiku vananemisega jätkuvalt raskemaks.
Esitatud dokumendis on tähelepanu üsna õigesti keskendatud selle haiguse eri aspektidele
ja eelkõige varase diagnoosimise, teadustegevuse ja patsiendi tegeliku hooldamise
parandamise toetamisele. Minu arvates ei ole aga vähemtähtis ka dementsuse all kannatajate
perekondade toetamine ning oluline on rõhutada mittediskrimineerivat juurdepääsu
kvaliteetsele tervishoiule ja sotsiaalhooldusele. Siin on kõige tähtsam roll nii omavalitsus-
kui ka piirkondliku tasandi kohalikel ametiasutustel ja ka vabatahtlike organisatsioonidel,
mis suudavad selliste teenuste kasvavale vajadusele tegutsedes reageerida. Alzheimeri tõbe
ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus on väga tähtis ka Alzheimeri tõbe
käsitleva keerulise ja avatud ühiskondliku arutelu algatamisel maailmas laiemas tähenduses.
Seetõttu on mul selle algatuse üle väga hea meel ja toetan seda.

15. Infotund (küsimused komisjonile)

Juhataja.   − Järgmine päevakorrapunkt on infotund (B7-0001/2011).

Komisjonile esitatakse järgmised küsimused.

Esimene osa

Küsimus nr 14, mille esitas Rares-Lucian Niculescu (H-0629/10)

Teema: Euroopa rahaliste vahendite kasutamine

Financial Timesis hiljuti avaldatud artikli kohaselt on Euroopa Liit kasutanud ära ainult
10% 347 miljardist eurost, mis on eraldatud kuni 2013. aastani vaeste piirkondade arengu
toetamiseks.

Samas artiklis väidetakse, et VKEdele eraldatud vahendeid kasutavad lõpuks rahvusvahelised
ettevõtted (Coca-Cola, IBM, Nokia, Siemens) ning mõned suurettevõtted (Twinings, Valeo)
kasutavad ELi vahendeid oma tegevuse üleviimiseks odavama tööjõuga riikidesse, ehkki
selline tegevus on eeskirjadega selgesõnaliselt keelatud.

Milline on komisjoni seisukoht artiklis avaldatud teabe küsimuses ning milliseid lahendusi
komisjon pakub, et edaspidi selliseid olukordi vältida?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Komisjon toetab Financial Timesi
põhjalikku uurimistööd, sest see aitab väga hästi kaasa ühtekuuluvuspoliitika tõhusust ja
tulemuslikkust käsitleva avaliku arutelu avamisele ja laiendamisele.

Komisjon on teadlik tavapärasest aeglasemast tegutsemisest programmiperioodi alguses.
Kõige värskemad andmed näitavad aga, et 2010. aasta neljandas kvartalis tegi komisjon
ühtekuuluvuspoliitika raames rohkem makseid kui kunagi varem. Enamik tehtud maksetest
olid vahemaksed, st liikmesriikides juba tehtud ja sertifitseeritud kulutuste tagasimaksed.
Seega on eelmistest programmiperioodide näidete põhjal kindel, et kulutused
ühtekuuluvuspoliitikasse suurenevad. ELi liikmesriikidele tehtud maksete tõhususe määrad
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on hetkel 21% Ühtekuuluvusfondist, 22% Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ja
23% Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

Mis puudutab rahvusvahelistele ettevõtetele ja suurettevõtetele antavat toetust, siis rõhutab
komisjon, et ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärk on kasv ja uute töökohtade loomine
konkreetsetes piirkondades ja liikmesriikides. Kõiki toetusi tootlikule investeeringule tuleb
vaadelda selles kontekstis.

Töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamist on võimalik saavutada mitmetel viisidel,
väikeste ettevõtete asutamisest kuni suurettevõtete toetamiseni. Ühtekuuluvuspoliitika
sekkumisega toetatakse tootlikku investeeringut, mis on peamiselt suunatud väikestele ja
keskmise suurusega ettevõtjatele, nagu on kindlaks määratud ERDFi ja ESFi eeskirjades.
Komisjon rõhutas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rolli ka praeguste
programmidokumentide üle peetud läbirääkimistel. Enamik tootlikust investeeringust ja
investeeringust sisemise potentsiaali arengusse on suunatud VKEdele. Võib aga ka esineda
juhtumeid, kus eeskirjadega kooskõlas rahastatakse suuremaid ettevõtteid, mis täidavad
asjassepuutuvate rahaliste vahendite ja programmide eesmärke.

Kokku eraldati perioodil 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika raames ettevõtlustoetuseks
55 miljardit eurot, millest suur osa läks VKEde uuendustegevuse toetamiseks. Komisjon
soovib juhtida tähelepanu sellele, et rahvusvahelised ettevõtted ei saa kasu ESFi laiendatud
toetusest. Töötajad saavad kaasrahastatud väljaõppe. ESF toetab inimesi. Selle olemus on
pakkuda töötajatele väljaõpet ja ümberõpet ning parandada nende oskusi, et valmistada
inimesi ette töö leidmiseks ja aidata neil tööd leida. Selles ettevõttes töötav inimene võib
leida end seotuna teise ettevõttega. Seega loeb oskuste kapital ja see, et töötajad on suutlikud
jätkuvalt tööturul püsima, mitte väljaõpet pakkuva ettevõtte nimi ega liik.

Komisjon on seisukohal, et poliitilisest vaatenurgast ei tohiks ettevõtted saada Euroopa
tasandil rahalisi vahendeid investeeringuteks, mis viiksid töökohtade kadumiseni samas
ettevõttes Euroopa Liidu teises piirkonnas, sest sellisel juhul oleks ESFi investeeringu
netomõju null või isegi negatiivne. Juhtudel, kus ühtekuuluvuspoliitika raames toetust
saanud ettevõte viie aasta – või VKEde puhul kolme aasta – jooksul suletakse või kui projekti
toetamine lõpetatakse, tuleb saadud toetus tagasi maksta.

Lõpetuseks – kuid see on väga oluline punkt – tahan öelda, et kuigi on valdkondi, kus tuleb
veel palju ära teha, ei saa ega tohiks see jätta varju ühtekuuluvuspoliitika olulist head mõju.
Tahan teile kinnitada, et komisjon ei kohku probleemide ees tagasi. Oleme varem tõepoolest
esitanud ettepanekuid muudatusteks, millest mõned kasutusele võeti, ning jätkame
ühtekuuluvuspoliitika arengu juhtimist. Ühtekuuluvuspoliitika toob selgelt kasu Euroopa
Liidu vaesematele piirkondadele, kuid ka kogu Euroopale.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Ka mina soovin volinikku kvaliteetse teabe eest
tänada. Tahaksin lisada järgneva kommentaari. Leian et selleteemalises arutelus peaksime
keskenduma pigem edaspidistele meetmetele, mis on kavandatud samalaadsete olukordade
vältimiseks, ja – kui lubate mul nii öelda – meie jaoks võib isegi olulisem olla küsida endalt,
kas need arvud ei vähenda avalikkuse tähelepanu alla sattumisel kodanike usaldust ELi
institutsioonide tegevuse vastu.

Paul Rübig (PPE).   − (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Tänan teid väga selgituse
eest, sest see paneb aluse mõistlikule arutelule ja selgele kohustusele meie väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate puhul. Lõppude lõpuks annavad just sellised ettevõtted
kaks kolmandikku Euroopa töökohtadest ning nendelt laekub 80% maksudest. Seega on
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minu küsimus, kas te usute, et saame tulevikus oma teadustöö raamtingimusi ja
infrastruktuuri mõnevõrra rohkem tugevdada?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Mul on järgmine küsimus.
Tõukefondidest ja eriti Euroopa Sotsiaalfondist tulev raha on väga tähtis. Selle eesmärk on
parandada töötajate kvalifikatsiooni ja säilitada töökohti, et kvalifitseeritud inimesed seal
töötada saaksid. Kas usute aga, et jõukate rahvusvaheliste suurettevõtete, kes peavad
tõukefondidest või Euroopa Sotsiaalfondist raha saamiseks ka ise kaasa aitama, ning väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate, kes soovivad ka oma töötajaid välja õpetada ja
kvalifitseeritud töötajaid omada, vahel valitsevad võrdsed tingimused? Kas te ei kavanda
sel puhul mingeid ettepanekuid, arvestades, et suurettevõtete ning väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjate suhtes ei kehti samaväärsed tingimused?

Johannes Hahn,    komisjoni liige . – (DE) Austatud juhataja! Tänan teid küsimuste eest!

Mis puudutab teadustöö infrastruktuuri, siis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted
juba saavad märkimisväärseid rahalisi vahendeid Euroopa Regionaalarengu Fondist, eelkõige
uuendustegevuse ergutamise valdkonnas, kus innovatsioonitoetuste summad ulatuvad
kümnetesse miljarditesse eurodesse. Ajavahemikul 2000–2006 keskendus üle
30 000 ettevõtte selles valdkonnas fokuseeritud viisil. Pöörame tähelepanu tõsiasjale, et
olulisemalt tähtsamana tuleb käsitleda ka teadustöö infrastruktuuri ja seda eelkõige tulevikus
ning mitte vaid majanduse, vaid ka peamiste teadusuuringute valdkonnas. On võimalik,
et toetame juba sel perioodil esimest korda selliste rahaliste vahenditega teadustöö
infrastruktuuri projekti, mis on kaasatud ka ESFRI – Euroopa teadustöö infrastruktuuride
strateegilise foorumi – tegevuskavva, sest sellesse projekti tehtud investeeringud on näidanud
projekti pidevat mõju piirkonnas, kus luuakse töökohti ja mitte ainult teadusuuringutega
seotud töökohti, vaid ka muid töökohti teadusuuringuid toetavates ettevõtetes, sest isegi
teadustöö alusinfrastruktuur vajab teenuseid ja vahendeid. Teisisõnu võiks sellest saada
regiooni konkreetse piirkonna – praegusel juhul ühe Ungari piirkonna – tõeline keskus.
See peaks saatma välja sõnumi ka eesolevaks programmiperioodiks, võib-olla ülikoolidele,
kel on lõpptulemusena samuti konkreetsed mõjud. Juba praegu toimub kaks kolmandiku
ülikoolide teadustegevusest rakendusuuringute valdkonnas, mis toob lõpptulemusena
kasu majandusele ning loob püsivaid töökohti.

Kui ma tohin pöörduda lugupeetud daami küsimuse juurde, siis Euroopa Sotsiaalfondi
raames saavad toetust väljaõppeks üldiselt töötavad või ajutiselt töötud inimesed, et nende
võimalused tööturul avarduksid. Selline väljaõppe võib toimuda ettevõttes, kus nad
töötavad, või kui nad ei tööta, siis võib väljaõppe eesmärk olla parandada nende oskusi
või lihtsalt üldist kvalifikatsiooni muude võimalike töökohtade jaoks. Ma võin tuua näite,
millele te võib-olla vihjasite ja mis on põhjustanud palju kriitikat – täiendavat väljaõpet
pakutakse näiteks McDonaldsi töötajatele. Siin tuleb teha selget vahet: tegemist oli
täiendavate koolitusmeetmetega McDonaldsi töötajatele, et tõsta nende kvalifikatsiooni
tööturul ja töömaailmas. Nagu te teate – lõppude lõpuks on seda kritiseeritud –, on
McDonaldsi töökohad, kõnekeeles tihti MacJobs, üldiselt osalise tööajaga töökohad, mis
ei nõua erilist kvalifikatsiooni ning mida täidavad tihti üliõpilased. Asi on nende inimeste
oskuste tõstmises. Mis puudutab majasisest täiendavat kvalifikatsiooni, nagu selles projektis,
siis näiteks McDonalds kandis kõik kulud ise. Teisisõnu püüame tagada, et töötajate
täiendkoolitus keskendub nende isiklikele oskustele. Leian et seda teades ei ole vahet, kus
need inimesed töötavad, vaid meie eesmärk peab olema hoopis täiendada iga indiviidi
oskuste kvaliteeti, et muuta nad üha liikuvamaks muutuval tööturul paindlikemaks
töötajateks, hoides nii ära võimalikult palju töötuse juhtumeid.
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Juhataja.    – Küsimus nr 16, mille on esitanud Kinga Göncz (H-0639/10)

Teema: Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress”

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine tundub kulgevat oodatust
aeglasemalt, mis võib seada ohtu rahastu eesmärgi ja on selgelt vastuolus selle kiire
vastuvõtmisega märtsis 2010.

Mida kavatseb komisjon teha selle protsessi kiirendamiseks ja kuidas ta kavatseb tagada
selle, et Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” jõuaks kõige vähem kaitstud inimesteni,
pöörates seejuures ühtlasi tähelepanu õigele geograafilisele tasakaalule?

Mida kavatseb komisjon teha selleks, et panna liikmesriigid rahastama nõustamis- ja
koolitusprogramme ja ühtlasi tagada intressimaksete toetamine Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditest, nii nagu kokku lepiti? Millega tagab komisjon selle, et teave Euroopa
mikrokrediidirahastu „Progress” kohta jõuaks sihtrühmadeni?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – Head kolleegid! Mul on hea meel teatada, et Euroopa
mikrokrediidirahastu „Progress” mõlemad osad – nii tagatiste osa kui ka rahastatavate
vahendite osa – on nüüd täielikult toimivad. Kõigest kolm kuud pärast otsuse jõustumist
vormistas komisjon lõplikult Euroopa Sotsiaalfondi volitused alustada tagatiste andmist
mikrokrediidi pakkujatele.

Eelmise aasta novembris asutas komisjon spetsialiseeritud investeerimisvahendi. Selle
tulemusel alustatakse sellest kuust mikrolaenude andmist. Samuti on mul hea meel teatada,
et komisjon on edukalt taganud Euroopa mikroettevõtjate täiendava rahastamise. Euroopa
Investeerimispank lisab Euroopa Liidu panusele 100 miljonit eurot ja oodata on lisaaitajaid.
Selle tulemusel ulatub mikrokrediidirahastu „Progress” raames antavate laenude kogusumma
plaanitult 500 miljoni euroni. Selle rahaga toetatakse töötuid, sotsiaalselt tõrjutud või
kaitsetus olukorras olevaid inimesi, kellele on tavaliste pangalaenude saamine raskendatud.
Euroopa Investeerimispangale komisjoni antud volituste põhielemendid on nende
sihtrühmadeni jõudmine ja geograafilise tasakaalu edendamine.

Seni heakskiidetud või ettevalmistamisel olevates tehingutes soovitatakse täita mõlemad
eesmärgid. 2011. aasta algusest antakse mikrolaene Belgias asuva uue
väikerahastamisasutuse kaudu, mis keskendub ebasoodsas olukorras olevatele
linnapiirkondadele, ja Madalmaades asuva sihtasutuse kaudu, mis on suunatud inimestele,
kellel puudub juurdepääs tavalistele pangalaenudele. EIB on teatanud, et ettevalmistamisel
olevad tehingud on ka geograafiliselt tasakaalustatud. Umbes 40% nendest tehingutest
hõlmavad Lääne-Euroopas ja umbes 60% Kesk- ja Ida-Euroopas investeerivaid vahendajaid.
On hästi teada, et mikrofinantseerimine on kõige tõhusam siis, kui äritegevusega alustajatele
ja mikroettevõtetele pakutakse samas ka tugiteenuseid.

Selleks võtab komisjon meetmed, et toetada Euroopa Sotsiaalfondi juhtivaid ja vahendavaid
asutusi eraettevõtluse ja mikroettevõtete edendamise kiirendamises.

Praeguseks programmiperioodiks on liikmesriigid ettevõtluse arendamiseks eraldanud
rohkem kui 2,7 miljardit eurot. Ettevõtjaid saab toetada ka intresside tagasimaksetega.
Intresside tagasimaksmise toetamise või mittetoetamise üle otsustab aga konkreetne
liikmesriik. Praegu on selle võimalikkusele vihjanud vaid üks riik, Leedu.

Lõpetuseks, komisjon edendab teabe andmist mikrokrediidirahastu „Progress” kohta.
Mikrokrediidipakkujatele, kes kõige paremini sihtrühmadele vastavad, antakse teavet
mikrolaenude kättesaadavuse kohta. Komisjon kasutab mikrokrediidirahastu edusammudest
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teavitamiseks olemasolevaid riiklike tööturuasutuste, ESFi ja valitsusväliste organisatsioonide
võrgustikke.

Viimaseks, kampaanias „Noorte liikuvus” pööratakse erilist tähelepanu eri taustaga noorte
inimeste võimalustele oma ettevõtluse alustamiseks ja mikrolaenude saamiseks.

Kinga Göncz (S&D).   − (HU) Austatud juhataja! Mul oli hea meel voliniku sõnavõttu
kuulata ja tahaksin selgitada üht osa. Kui saime mõned nädalad tagasi komisjoni ja Euroopa
Investeerimispanga aruande, siis oli seal kogusummaks märgitud ainult 200 miljonit eurot.
Üks minu küsimustest olekski, et esialgse lubaduse või kava kohaselt pidi see summa olema
500 miljonit eurot. Mind huvitab nende täiendavate rahaliste vahendite päritolu. Leian, et
see on väga tähtis, sest tegemist on väga prioriteetse programmiga kriisi mõjude
leevendamiseks, ja osaliselt just seetõttu kiirustasime selle vastuvõtmisega. Teine oluline
küsimus on, kas liikmesriigid toetavad intressimaksete toetusi ning sotsiaalfondi koolitus-
ja mentorluselemente. Ka see oli esialgses kavas ette nähtud ja siis unustas komisjon selle
teema. Teabe levitamine ja selle jõudmise tagamine inimesteni on väga tähtis.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Tänan
teid antud teabe eest! Nõustun teiega täielikult, et täna arutlusel olev instrument on väga
tähtis. Märkida tuleb aga seda, et peame vastama ka küsimusele, millised riigid
mikrokrediidirahastut kasutavad. Mulle tegi muret teie vastuse see osa, kus ütlesite, et
peame tagama eri jaotustasemed riigiti ja geograafiliste piirkondade kaupa. Kas mõned
riigid on seda instrumenti juba kasutanud?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Kahtlemata mõjutab majandus-
ja finantskriis noori inimesi, kuid me ei tohi unustada ka üle 45-aastaseid inimesi, kes on
töötud. Kuna mainisite, et 60% Euroopa mikrokrediidirahastust „Progress” läheb Kesk- ja
Ida-Euroopale, siis huvitab mind järgmine: kas olete teinud kindlaks takistused, mis on
siiani tõkestanud selle Euroopa piirkonna riike nimetatud instrumendist piisavalt kasu
saama?

Johannes Hahn,    komisjoni liige . – (DE) Tänan teid väga ülesnäidatud huvi ja
kommentaaride eest! Mikrokrediidi teemaga tegeleb tegelikult mitu peadirektoraati ja
konkreetsemalt haldab seda teemat sisuliselt Laśzló Andor. Tegemist on aga ka
regionaalpoliitikaga seotud teemaga. Mis puudutab intressimäärasid, siis mõned liikmesriigid
on määranud piirangu ehk n-ö tingimuse, mis on umbes 8– 9,5%. Siinkohal tuleb aga
arvestada ka seda, et loomulikult on tegelike laenudega seotud üldkulud suhteliselt kõrged
ja seetõttu kerkivad esile kulutused, mis tuleb katta, ja see küsimus on alati arutlusel olnud,
ka selle instrumendi ettevalmistamisel. Tuli leida kuldne kesktee ja ma arvan, et see meil
õnnestus.

Teise küsimuse juurde liikudes võin ma teile öelda, et praegu kasutatakse algatust „Jasmine”
– mille eesmärk on pakkuda abi mikrofinantsasutustele asjakohaste ettevalmistuste tegemisel
ja sillutada teed finantsvahendajate rajamisele ning väljaõppele – 15 institutsiooni ette
valmistamiseks 15 eri riigis, millest 11 on Kesk- ja Ida-Euroopas ning neli Lääne-Euroopas.
Ma ei suuda kõiki neid riike praegu peast nimetada, kuid peamiselt on tegemist uute
liikmesriikidega ning me loodame, et tulevatel aastatel valmistatakse algatuse „Jasmine”
raames ette veel 20 finantsvahendajat.

Mis puudutab viimast küsimust, siis pean paluma teilt kannatlikkust, sest improviseeritud
vastust ma anda ei saa. Edastame vastuse kirjalikult, tuues seal üksikasjalikult ära juurdepääsu
takistavad põhjused. Siiski võin kindlalt kinnitada, et sageli esinevad
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kommunikatsiooniprobleemid ja tihti on tõkkeid ka seetõttu, et paljud potentsiaalsed
laenuvõtjad on isikud, kellele pank tavalaenu enam ei anna, ja seetõttu on selliste asutuste
poole pöördumine seotud ka teatava ärevuse või tagasihoidlikkusega. Kui selline arusaam
juurdub ja kinnistub, siis on vaja selles valdkonnas asjakohast teavet levitada.

Juhataja.    – Küsimus nr 15, mille esitas Zigmantas Balcytis (H-0636/10)

Teema: Täiendavad toetusmeetmed VKEdele turismipoliitika rakendamiseks

Nii nagu teisigi majandusharusid, mõjutab järjest suurenev globaalne konkurents ka
turismitööstust. Selleks et säilitada oma konkurentsivõimet turismisektoris, on Euroopa
Liit Lissaboni lepingus sätestanud eesmärgi edendada selle majandusharu konkurentsivõimet
ja luua ettevõtete arenguks vajalik keskkond. Et seda saavutada, tuleb täita järgmised
eesmärgid: edendada innovatsiooni turismisektoris, parandada kõigi turismiteenuste
kvaliteeti ja täiendada töötajate kutseoskusi. Kahjuks aga ei suuda turismisektori ettevõtted,
kellest suur enamik on VKEd, alati neid eesmärke täita. Põhjuseks on mitmed eri tegurid,
nagu piiratud rahalised vahendid, kvalifitseeritud töötajate nappus ja suutmatus kiiresti
reageerida muutustele. Seetõttu on neil ettevõtetel vaja täiendavaid rahalisi vahendeid.

Kas komisjon ei arva, et oleks vajalik välja töötada asjakohane strateegia ja üksikasjalik
tegevuskava, mis sisaldaksid just VKEdele suunatud toetusmeetmeid ja
rahastamismehhanisme, et aidata sellel majandusharul raskustest üle saada?

Antonio Tajani,    komisjoni asepresident. – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid! Nii nagu
teisedki majandusharud, peab Euroopa turismitööstus seisma silmitsi üha suureneva
globaliseerumisega.

See on ülesanne, mille komisjon on paljudel juhtudel juba esile tõstnud ja käsitlenud,
eelkõige oma teatisega „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika”. Veelgi enam, eelmise
aasta 30. juunil võttis komisjon vastu eriteatise turismi kohta, milles tehakse – kooskõlas
Lissaboni lepingu ja uue Euroopa 2020. aasta strateegiaga – ettepanek luua turismitööstuse
konkurentsivõime tugevdamiseks ühtne tegevuskava, et kujundada Euroopa turismisektorist
tõeliselt konkurentsivõimeline, nüüdisaegne, jätkusuutlik ja vastutustundlik tööstusharu.

See ühtne tegevuskava põhineb soodsa keskkonna loomise põhimõttel turismisektori
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arendamiseks. Selle saavutamiseks
esitasime kolm konkreetset meedet, mille eesmärk on esiteks edendada Euroopa
turismisektori konkurentsivõimet, teiseks edendada jätkusuutliku, vastutustundliku ja
kvaliteetse turismi välja arendamist ja kolmandaks tõsta Euroopa mainet ja nähtavust
säästvate ja kvaliteetsete turismisihtkohtade kogumina ning loomulikult kasutada ELi
finantspoliitikat ja -instrumente senisest tõhusamalt turismitööstuse arendamiseks.

Edendatavad algatused peaksid andma turismisektorile instrumendid, mis on vajalikud
turismiettevõtete katsumustega kohanemiseks, ning tegutsema turismitööstuse jätkusuutliku
arengu, konkurentsivõime suunas. Loomulikult võetakse erimeetmeid, et edendada
turismisektoris uuendustegevust, parandada turismiteenuste kvaliteeti ja täiendada töötajate
kutseoskusi, sest me ei tohiks turismitööstust enam käsitleda ainult pereettevõtetest
koosneva majandusharuna, vaid peame mõtlema ka sellele, kuidas seda nüüdisaegsemaks
ja konkurentsivõimelisemaks muuta.

Toon mõned näited väljaõppe ja kutseoskuste kohta: käivitatakse platvorm „IKT ja turism”,
et aidata turismisektoril ja selle ettevõtetel kohaneda uue infotehnoloogia arenguga ning
tugevdada nende konkurentsivõimet. Kõik need ettepanekud ja ideed on hõlmatud
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komisjoni teatisse, mille nõukogu heaks kiitis ja mille üle parlamendis arutelu peame –
raportöör on istungisaalis kohal.

Turismitööstuse ettevõtteid julgustatakse paremini kasutama liidu eri programme, nagu
Leonardo programm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm, programm
„Erasmus noortele ettevõtjatele”, Euroopa Sotsiaalfond ja muud programmid. Veelgi enam,
turismiteenuste mitmekesistamise edendamise ning Euroopa turismitööstuse nn virtuaalse
vaatluskeskuse loomise strateegia aitab samamoodi turismisektori ettevõtetele soodsat
keskkonda luua.

Lisaks pean rõhutama, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saavad rahastamisele
juurdepääsul kasu muudest valdkondadevahelistest meetmetest. Mainiksin komisjoni,
Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanga ühisalgatust JEREMIE, mille
eesmärk on parandada mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu
rahastamisele, eelkõige riskikapitali, laenude, tagatiste, mikrokrediidi ja muude
tagasimakstavate toetuste vormis.

Lõpetuseks tooksin välja, et turismisektori väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on
täielikult hõlmatud väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” raames esitatud
meetmetega, mille eesmärk on edendada nende ettevõtete ettevõtluskeskkonda.
Parlamendile saadetakse mõne nädala pärast uuendatud tekst.

Järelikult on väikettevõtlusalgatus „Small Business Act” ka kaitsev instrument väikestele
ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mis pakuvad turismisektori arendamise kontekstis
tohutut potentsiaali, ja ma loodan, et suudame seda sektorit järgmisel aastal tugevdada,
sest olen täiesti veendunud, et aluslepingus sätestatud Euroopa poliitikasuund võib anda
lisandväärtuse sellele suurepärasele tööle, mille Euroopa piirkonnad ja liikmesriigid juba
teinud on.

Seega võin selle küsimuse esitanud austatud parlamendiliikmele veel kord kinnitada, et
oleme komisjoniga võtnud endale kohutuse kindlustada, et turismisektori väikseid ja
keskmise suurusega ettevõtteid toetatakse ja abistatakse nende jõupingutustes ELi
majanduslikele meetmetele juurdepääsemisel ning seda poliitilise strateegia raames, mille
eesmärk on muuta turismitööstus meie majandus- ja tööstuspoliitika üheks peamiseks
sektoriks.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Tõenäoliselt loodavad kõik
siinviibijad, et teie prognoosid turismi arendamise kohta tõesti reaalsuseks saavad ja et
seda majandusharu mitte ainult ei arendata, vaid muudetakse ka investeeringutele soodsaks.
Nagu teate, on turismitööstust Euroopa Liidus siiani ebaühtlaselt arendatud ning selleks
on objektiivsed ja subjektiivsed põhjused. Mul on küsimus. Läänemere strateegias on ühe
põhieesmärgina loetletud Läänemere piirkonna atraktiivsus ja juurdepääsetavus. Mida
täpselt selles valdkonnas aastaga saavutatud on?

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid! Tahaksin
tänada Zigmantas Balčytist selle küsimuse eest, millega tuuakse meie arutelu keskmesse
küsimused, mida parlamendil järgmistel kuudel taas kord võimalik käsitleda on ning seda
oma raportis, mille eest mina vastutan.

Kõigepealt tuleb meil avaldada austust komisjoni asepresidendile Antonio Tajanile, kes on
andnud Lissaboni lepingus sätestatud Euroopa uuele turismipoliitikale tugevat hoogu
eelmise aasta juunis vastu võetud komisjoni teatisega ja sellega seotud rakenduskavaga,
mida esitleti mõned nädalad tagasi. Nendes kahes dokumendis keskendutakse eelkõige
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väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning turismitööstuse konkurentsivõimele,
pöörates erilist tähelepanu uuenduste ja väljaõppega seotud teemadele.

Rahastamise puhul tuleb meil tegutseda kahel rindel: esiteks tuleb tõsta teadlikkust juba
olemasolevate rahaliste vahendite kohta ning tagada nende parem kasutamine ning teiseks
peab parlament korraldama jõulise kampaania – austatud juhataja, sellega ma lõpetan –,
et kaasata finantsraamistikku 2014–2020 spetsiaalsed rubriigid turismipoliitika jaoks.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Mõned riigid kasutavad turismitööstuse arendamiseks
näiteks piirkondlikku konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi või rakenduskava
ning – Ühendkuningriigi või Kreeka puhul – regionaalarengu rakenduskava. Tahaksin
küsida, kas teil on kavas luua Euroopa tasandil tegevuskava, et suurendada VKEde osalust
turismitööstuse arendamiseks mõeldud Euroopa tasandi rahalistele vahenditele
juurdepääsul?

Antonio Tajani,    komisjoni asepresident. – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid! Tahaksin
tänada Zigmantas Balčytist, et ta on võimaldanud mul kõneleda teemal, mis minu kui
voliniku vastutusalas olevatest teemadest mulle endale kõige südamelähedasem on. Euroopa
esimese turismivolinikuna usun, et turismipoliitika on sarnaselt tööstus- ja
kosmosepoliitikaga prioriteet.

Konkreetse vastuse andmiseks on lisaks poliitilistele algatustele, mida ma alates volinikuks
saamisest rakendada püüdnud olen, keskne küsimus aga Carlo Fidanza sõnavõtus tõstatatu:
kuna turismipoliitika enne Lissaboni lepingu jõustumist ELi vastutusalasse ei kuulunud,
siis ei hõlma praegune finantsraamistik rahalisi vahendeid, mida EL turismitööstusele
tugeva tõuke andmiseks vajab.

Meil on huvitavad programme, nagu Calypso, mida Hispaanias on laiendatud minu arvates
mõnede väga heade piirkondlike algatustega. Mõistan aga selgelt, mida Carlo Fidanza
parlamendi esitatavas raportis öelda tahab, ja toetus on olemas, sest järgmises
finantsraamistikus turismipoliitikale mõeldud rahalisi vahendeid suurendatakse. Neid
võidakse suurendada kaheksandas raamprogrammis või erakorraliste eelarveridade
lisamisega. Tähtis on aga see, et parlament probleemi nähtavale toob, sest raske on anda
konkreetseid vastuseid, kui majanduslikud vahendid paigas ei ole.

Sellele vaatamata ei tähenda see aga, et me suure pühendumusega ei tegutseks. Nagu teate,
on võetud lõputuid algatusi, Belgia eesistumine korraldas suure ürituse Maltal ja Ungari
eesistumine on juba teatanud spetsiaalselt turismitööstusele pühendatud suure ürituse
korraldamisest – see oli meie mõned päevad tagasi Budapestis toimunud esimese kohtumise
teema.

Mul on hea meel, et Zigmantas Balčytis tõstatas Läänemere piirkonna turismitööstuse
küsimuse: see majandusharu ei ole seotud ainult Vahemere piirkonna riikide – Hispaania,
Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka ja Malta – majandusega. Turismitööstus on ülioluline
sissetulekuallikas kogu Euroopa Liidule, sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, millel
on oma vaatamisväärused ja võimalused, mida arendada.

Balti riikide kohapealt usun, et üks küsimusest – mida on muide käsitletud ka eelmise aasta
30. juunil vastu võetud tekstis – on seos uute esilekerkivate klassidega, Venemaa uue
keskklassiga. Miljonid Venemaa kodanikud plaanivad turismiga seotud tegevusi ning
soovivad seega oma riigist välja reisida.
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Meil on probleem viisadega. Usun, et sama probleem on ka Hiina puhul. Euroopa Komisjon
ja turismiministrid on võtnud endale kohustuse püüda nii Venemaalt kui ka Hiinast tulevate
potentsiaalsete külastajate probleemile lahendus leida. Tahame asju kiirendada ja nendele
külastajatele meie riikidesse sissepääsu lihtsamaks muuta. Veelgi enam, Venemaale lähemal
asuvad Balti riigid võivad samuti esilekerkiva keskklassi turistide võõrustamisest
potentsiaalset majanduslikku kasu lõigata.

See on üks meie turismipoliitika arendamise keskseid teemasid ning mind julgustab ka
tõsiasi, et paljud ministrid eri liikmesriikidest, sealhulgas Ühendkuningriik – kohtusin
mõned nädalad tagasi Londonis Ühendkuningriigi uue turismiministriga – ja Prantsusmaa,
on võtnud endale kindla kohustuse ELi turismipoliitikat toetada.

Tähtis on määrata kindlaks hulk juurdepääsuteid, sest Euroopa peab pakkuma
lisandväärtust. Mul on hea meel, et volinik Vassiliou püüdis täna vastu võetud sporti
käsitlevasse teksti kaasata punkti, et suured spordisündmused, nagu eesolevad
olümpiamängud Londonis, on suur võimalus kogu Euroopa Liidule.

Lühidalt peame tagama, et iga ELi riik saaks toimida kui värav, mille kaudu turistid saavad
riiki siseneda ja seda külastada ning seejärel külastada ka teisi Euroopa riike.

See on lisameede, mille Euroopa Komisjon võtma peab, ning nii palju, kui mina tean, on
parlamendi toetus ülioluline. Tänan teid juba ette edaspidiste jõupingutuste eest, sealhulgas
turismipoliitika alases arutelus, kuid ka kõigis aruteludes, mis puudutavad eelseisvaid
eelarvemeetmeid!

Teine osa

Juhataja.    – Küsimus nr 17, mille esitas Vilija Blinkevičiūtė (H-0625/10)

Teema: Algatused ja programmid kõrghariduse ajakohastamiseks

Mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides on viidud läbi uuringud, et teha kindlaks, kuidas
kõrgkoolid on kohanenud tööturu uute vajadustega ning millised on lõpetanute võimalused
leida tööd pärast õpingute lõpetamist. Kahjuks selgus uuringutest, et paljud ülikoolid
valmistavad ette spetsialiste juba küllastunud turu jaoks. Kõrgkoolide programme ei töötata
alati välja tööturu vajadusi silmas pidades ning seetõttu on kõige raskemas olukorras äsja
õpingud lõpetanud noored. Komisjoni 2011. aasta tööprogrammis on viidatud kõrghariduse
ajakohastamisele. Tööprogrammis täpsustatakse, et võidakse esitada ettepanekuid
kõrgkoolide tegevuse hindamist ja selle läbipaistvust käsitlevate süsteemide kohta.

Kas komisjon võiks sellega seoses täpsustada, milliseid konkreetseid programme ja
näidisalgatusi kavatseb ta vastu võtta, et ajakohastada kõrgharidust Euroopas? Kas
komisjonil on kavas töötada välja konkreetne strateegia kõrghariduse ajakohastamiseks,
et kõrgkooli lõpetanud noortel oleks võimalik leida töö võimalikult kiiresti? Kui palju
kavatseb komisjon tulevikus investeerida sellistesse noortele suunatud programmidesse
ja algatustesse?

Androulla Vassiliou,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Haridus on üks põhiteguritest,
mis määrab töö konkurentsivõime. Kõrgharidusega inimestel on 40% väiksem risk töötuks
jääda kui ainult keskharidusega inimestel. Siiski on töötute ja alla oma kutseoskuste
töötavate noorte arv tänapäeval vastuvõetamatult kõrge. Liiga paljudel õpinguid lõpetanud
noortel on probleeme üleminekuga tööturule ja enda haridusele vastava kvaliteetse töökoha
tagamisega.
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Loomulikult alustatakse jõupingutustega töö konkurentsivõime arendamiseks juba ammu
enne kõrgharidust. Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et määrata kindlaks oskused
või põhipädevused, mida noored koolis omandama peavad. Tänapäeva noored inimesed
vajavad üleilmastunud majanduskontekstis edu saavutamiseks laialdasemaid oskusi kui
kunagi varem. Paljud hakkavad tööle kohtadel, mida praegu veel ei ole. Paljud vajavad
süvendatud keelelisi, multikultuurseid ja ettevõtlusoskusi. Tehnoloogia muudab maailma
jätkuvalt selliseks, mida me ettegi kujutada ei suuda, ning seega muutub suutlikkus pidevalt
õppida ning ajaga kaasas käia töö konkurentsivõime oluliseks teguriks.

Ülitähtis on ka juhendamine. Noorte ees on järjest suurenev hulk hariduslikke valikuid.
Nad peavad olema suutelised tegema teadlikke otsuseid. Nad peavad saama paremat teavet
haridus- ja koolitusvõimaluste kohta, samuti peavad nad saama selge ettekujutuse
töövõimalustest. Tööturuasutuste kindlal osalusel tuleb edasi arendada kvaliteetset
karjäärinõustamist ja kutsesuunitlust.

Kui nüüd kõrghariduse juurde tagasi pöörduda, siis nagu teate, käivitas komisjon hiljuti
Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuse „Noorte liikuvus”, millega kavatsetakse haridus
ja koolitus noorte inimeste vajadustele vastavamaks muuta. Alustame nüüd selle strateegia
eri osade rakendamisega. Komisjon kavatseb sel aastal esitada uue teatise kõrghariduse
ajakohastamise kohta. Me hindame edusamme kõrghariduse vastavamaks muutmisel
teadmistepõhise ühiskonna vajadustele, sealhulgas töö konkurentsivõime valdkonnas.
Määrame kindlaks põhiülesanded tulevikus ja kavandame oma reageeringu.

Komisjon tugevdab nende jõupingutuste osana Euroopa alust ülikoolide ja ettevõtjate
dialoogiks eesmärgiga suurendada üliõpilaste töö konkurentsivõimet ja arendada välja
hariduse roll teadmiste kolmnurgas. Globaalsemas ja mobiilsemas maailmas võib
kõrgharidusasutuste töö läbipaistvus ergutada nii konkurentsi kui ka koostööd ning olla
edaspidise arengu ja nüüdisajastamise stiimul. Rahvusvahelised paremusloendid võivad
ülikoolide tööst aga ebatäieliku pildi anda. Sel aastal esitleb komisjon teostatavusuuringu
tulemusi, et töötada välja alternatiivne mitmemõõtmeline paremusjärjestuse süsteem, mis
kajastab kõrgharidusasutuste mitmekesisust.

Euroopas on vaja paremini ette näha neid oskusi, mida homme vajame. Just seetõttu esitas
komisjon algatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”, mis käib käsikäes meie
algatusega „Noorte liikuvus”. Algatuses „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”
vaadeldakse seda, kuidas aidata noori inimesi tööl konkurentsivõimelisemaks muuta.
Eelkõige peame inimestele andma vajalikke oskusi, et nad meie kiirestimuutuva ühiskonnaga
kohaneda suudaksid. Meie uus ülevaade oskuste kohta ELis, mis valmib 2012. aastaks,
aitab prognoosida mitte ainult neid oskusi, mis töötajatel tänapäeval olema peavad, vaid
ka selliseid oskusi, mida neilt tulevikus nõutakse.

Sel kevadel kavatseb komisjon esitada Euroopa uued teetähised õppimise liikuvuse ja
hariduse rolli kohta inimeste töö konkurentsivõime ettevalmistamises teadmistepõhisel
tööturul.

Lõpetuseks ELi programmid, millega toetatakse haridust, koolitust ja noori, sealhulgas
sellised liikuvusprogrammid nagu Erasmus, võivad aidata noortel väärtusliku rahvusvahelise
kogemuse omandamise ja intellektuaalse mõistmise väljaarendamise kaudu oma võimalusi
tööturul edendada.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Austatud juhataja, volinik! Tänan teid väga põhjaliku
vastuse eest! Tahaksin siiski esitada lisaküsimuse. Euroopa Liit peab tagama kõigile
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kodanikele õiguse saada kvaliteetset kõrgharidust. Liikmesriikide kõrgharidussüsteemides,
kulutustes kõrgharidusele ja õpingute eest tasumiseks antavate laenude tingimustes on
aga palju erinevusi. Õpingute eest tasumiseks võetavate laenude kõrged intressid ja
ebasoodsad laenu tagasimaksmise tingimused takistavad tihti noortel inimestel oma riigis
kõrgharidust omandamast ja soodustavad ajude äravoolu teistesse riikidesse. Kas Euroopa
Komisjon kavatseb avaldada suunised õppelaenude andmise soodustingimuste kohta?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Tahaksin küsida vaid ühe
küsimuse, kuigi võiksime praegusel hetkel paljusid teemasid arutada. Tahaksin volinikult
küsida, kas on tehtud midagi Euroopa üliõpilasvahetusprogrammide rahaliste vahendite
suurendamiseks. Mulle on jäänud mulje, et Erasmuse ja teiste programmide rahastamise
tase on mitu aastat sama olnud. Praegusel hetkel on need määratud summad kindlasti väga
väikesed.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Austatud volinik! On tõsi, et see kindel teema
kuulub subsidiaarsuse valdkonda. Liikmesriikidele annab nende programmide rahastamiseks
vahendeid aga Euroopa Liit. Näiteks said viimase, kolmanda ühenduse abi raamprogrammi
raames sel eesmärgil ühenduse rahalisi vahendeid paljud liikmesriigid. Mul on väga
spetsiifiline küsimus: kas komisjonil on andmeid sellistele liikmesriikidele antud ja antavate
rahaliste vahendite tulemuslikkuse kohta?

Androulla Vassiliou,    komisjoni liige. – Käsitleksin kõigepealt küsimust kõrgharidusasutuste
erinevuste kohta: täpselt nii see on! Just seetõttu tahame, et ülikoolide registrid oleksid
läbipaistvad. Just sel eesmärgil lõpetame praegu teostatavusuuringut, mille põhjal söandame
lähemalt uurida ülikoolide paremusjärjestust, kaardistamist ja standardeid, et pakkuda
üliõpilastele teavitatumaid valikuvõimalusi. Eesmärk on, et üliõpilased teaksid täpselt, kus
õppida, mida õppida ja milline on selle ülikooli standard, kuhu nad sisse astuda soovivad.

Maksude suhtes olen teiega nõus, et kõrgete maksude kohta tuleb anda õiglaseid laene, aga
nagu te kindlasti teate, kuulub see liikmesriikide pädevusse. Me teame, et majandusteadlased
on üksmeelel selle suhtes, et haridusse tehtud investeeringud annavad pikemaajalisi tulemusi,
mistõttu soovitan valitsustel alati tungivalt mitte kärpida investeeringuid ülikoolidesse ega
haridusse üldisemas mõistes.

Veelgi enam nõustun austatud Euroopa Parlamendi liikmega, kes püstitas küsimuse liikuvuse
toetuste, nagu programm Erasmus, ebapiisavuse kohta. Just seetõttu teeme taas kord
teostatavusuuringu – London School of Economics’i uuring, millega jõuame loodetavasti
paari kuu pärast valmis –, mille põhjal hindame koos Euroopa Investeerimispangaga
võimalust luua Euroopa õppelaen liikuvuse otstarbeks. Olen kindel, et see annab kõigile
üliõpilastele, nii vähem kui rohkem majanduslikult kindlustatutele, võimaluse nendest
suurepärastest liikuvuse toetustest kasu lõigata.

Georgios Papanikolau puudutas oma küsimuses struktuurilise arengu rahalisi vahendeid,
millele tuginedes valitsused oma hariduse infrastruktuuri üles ehitada saavad. Kahjuks ei
kuulu struktuurifondid minu vastutusalasse, kuid ma uurin volinik Hahnilt, kas liikmesriigid
on selliste toetuste tulemuste kohta aruandeid esitanud, ja kui on, siis annan sellest teile
kindlasti teada.
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Juhataja.    – Küsimus nr 18, mille esitas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-000009/11)

Teema: Õpilaste õpitulemuslikkus ELi liikmesriikides

OECD hiljuti avaldatud rahvusvahelise õpitulemuslikkuse hindamise uuringu (2009. aasta
PISA uuring) kohased 15aastaste õpilaste tulemused näitavad üldiselt, et ELi
konkurentsivõime on tõsises ohus, sest lugemisoskuses (tase 5−6) olid ainult kaks ELi
liikmesriiki parima 10 riigi seas. Matemaatikas on 10 parima seas ainult kolm ELi liikmesriiki
ja ükski neist ei ole parima viie seas. Arvestades, et aastal 2020 osalevad nii need noored
kui ka nende nooremad kaasõpilased aktiivselt tööturul või on tööturule integreerumas,
tuleb liikmesriikides võtta viivitamatult tõhusaid meetmeid koolihariduse kvaliteedi oluliseks
parandamiseks.

Kas komisjon kavatseb viia läbi ülalnimetatud uuringu põhjaliku hindamise ja anda
liikmesriikidele konkreetseid soovitusi äraproovitud meetodite kohta? Kas on kavas välja
töötada programm äraproovitud meetodite levitamiseks või luua foorum, kus arutada
olemasolevaid probleeme? Kas liikmesriikidega tuleb rääkida sellest, milliseid meetmeid
tuleb tulemuste parandamiseks võtta?

Androulla Vassiliou,    komisjoni liige. – Nagu teate, otsustavad riigi haridussüsteemi
korralduse üle liikmesriigid. See on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikliga 165. Sellele vaatamata teeb komisjon liikmesriikidega koostööd, et soodustada
vastastikkust õppimist ja paremate tavade vahetamist.

Nagu Euroopa 2020. aasta strateegias sätestatud, on Euroopa tulevikuks teadmistepõhise
ja kaasatud ühiskonnana ülioluline, et haridussüsteemid reformitaks ja nüüdisajastataks
maailma parimatele haridussüsteemidele vastavaks. OECD PISA uuring on nende
muudatuste tegemisel oluline allikas. Viimane PISA uuring, mille tulemused avaldati
2010. aasta detsembris, annab ELi liikmesriikidest segase pildi. Mõnede riikide
haridussüsteemide puhul on näha märkimisväärset arengut, kuid üldiselt on vaja veel palju
teha, et edu saavutada. Need tulemused aitavad oluliselt kaasa tulevastele komisjoni ja
liikmesriikide muudatustele.

2009. aasta mais nõukogu vastu võetud Euroopa sihttaseme eesmärk on põhioskuste
piisava taseme saavutamine lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes, kutsudes üles
vähendama madala õpiedukusega 15aastaste osakaalu 2020. aastaks alla 15%

Tahaksin nüüd lugeda ette väga asjakohase koha PISA aruandest. Viletsa kirjaoskusega
õpilaste arv, mis tõusis võrreldes 21%-ga 2000. aastal 24%-ni 2006. aastal, langes
2009. aastal 20%-ni. Sellele vaatamata ei saavutatud OECD sihttaset vähendada 2000. aasta
osakaalu 20% pealt 17% peale 2010. aastal.

Puudulike matemaatika- ja loodusteaduste teadmistega õpilaste arv on alates 2006. aastast
vähenenud. Loodusteadustes saavutati matemaatikaga võrreldes rohkem edusamme ning
teadmised loodusteadustes on praegu matemaatikaga võrreldes paremad.

Kui käsitleda tugeva lähtepunktina 2006. aastat, siis on EL 2020. aastaks seatud puudulike
oskustega õpilaste osakaalu puhul edu saavutanud. Keskmiselt oli 25 liikmesriigis, mille
kohta andmed saadaval on, nendes kolmes valdkonnas puudulike oskustega õpilasi
2006. aastal 22,5% ja 2009. aastaks oli nende osakaal vähenenud 19,6%-ni. Seega näeme,
et üldiselt on Euroopa Liit edu saavutanud.

Muidugi analüüsib komisjon PISA uuringu tulemusi ning avaldab tehtud järeldused
2011. aastal oma järgmises iga-aastases arenguaruandes sihtmärkide kohta. 2010. aasta
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novembris kutsus nõukogu üles komisjoni ja liikmesriike fokuseerima oma ühistegevust
järgmistes valdkondades: õppekava kujundamine; lugemis- ja kirjaoskuse ning matemaatika,
loodusteaduste ja tehnoloogia õppimise motiveerimine; uute tehnoloogiate mõju
põhioskustele ja nende kasutamine, et aidata õppijatel saada iseseisvaks ning säilitada
motivatsiooni, soolised erinevused õpitulemustes ja hoiakutes; õpilaste tausta ja põhioskuste
valdamise taseme vaheline seos ning lõpetuseks õpetajate ja õpetajate koolitajate ning
koolide eetose ja omadustega seotud küsimused.

Oma järeldustes kutsus nõukogu komisjoni üles moodustama ka kõrgetasemelist
kirjaoskuse töörühma ja temaatilist matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia töörühma.

Kõrgetasemelise kirjaoskuse töörühma tegevuse kavatsen käivitada 1. veebruaril. See
töörühm esitab parimatel tavadel ja teadusuuringutel põhinevad poliitilised meetmed, mis
aitavad liikmesriikidel parandada põhioskuste tagamise järjepidevust ja tulemuslikkust
elukestva õppe strateegiate raames. Töörühm teeb oma tööst kokkuvõtte ning avaldab
2012. aasta keskel aruande.

Veelgi enam, temaatiline matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia töörühm on juba
asutatud. See koondab riikide poliitikuid ja spetsialiste vastastikuse õppimise ja parimate
tavade vahetamise alusel. See temaatiline töörühm määrab kindlaks ja levitab poliitilisi
meetmeid, et parandada puudulike põhioskustega õpilaste olukorda riiklikul tasandil.

Pean rõhutama ka seda, et elukestva õppe programmi Comenius meetmed keskenduvad
teiste prioriteetide hulgas ka loodusteaduste ja matemaatika õppimise motiveerimisele ja
kirjaoskuse parandamisele.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Tahan küsida, et kas
mõnes riigis on ehk tehtud uuringuid, mis selgitaksid õpilaste madalaid tulemusi ja saavutusi.
Kas tegemist on rahaliste või struktuuriküsimustega? Milline on teie seisukoht alghariduse
kohta? Uuring teostati ülema astme õpilaste seas, aga kuidas on olukord veel nooremate
õpilaste hulgas, kes oma õpinguid jätkata kavatsevad?

Androulla Vassiliou,    komisjoni liige. – Võin teid varustada kõigi üksikasjalike andmetega,
mis meil eri liikmesriikide kohta olemas on. Me ei ole neid analüüsinud – meie töö ei ole
selgitada, miks mõnede liikmesriike tulemused on halvemad kui teiste, kuid oma töö
jooksul vahetasime parimaid tavasid. Mul on väga hea meel öelda, et mõned häid tavasid
järginud riigid on alates 2006. aastast enamiku näitajate puhul väga palju edu saavutanud.

Mis puudutab algkooli, siis kahjuks ei ole meil selle kohta PISA uuringuga sarnaseid
uuringuid. Sellist uuringut ei ole olemas.

Juhataja.    – Küsimus nr 19, mille esitas Georgios Papanikolaou (H-0623/10)

Teema: Digitaalsete turgude killustatus ja selle mõju haridussüsteemidele ja geograafiliselt
eraldatud piirkondadesse investeerimisse

Vastavalt komisjoni teatisele Euroopa digitaalse tegevuskava kohta koosneb Euroopa
endiselt erinevatest riiklikest võrguturgudest ning eurooplased ei saa kasutada ühtse
digitaalse turu võimalusi probleemide tõttu, mida on võimalik lahendada, nagu ebapiisav
investeerimine võrkudesse. Seetõttu on paljudes eraldatud piirkondades (mägised piirkonnad
ja saared) pakutav haridus tehnoloogia seisukohast maha jäänud ja see mõjutab ka
kõnealustesse geograafilistesse piirkondadesse investeerimist. Kas komisjon võiks vastata
järgmistele küsimustele?
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Kuidas kavatseb komisjon võidelda digitaalsete turgude killustatuse vastu, kui arvestada,
et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor moodustab 5% Euroopa SKPst ja selle
turuväärtus aastas on 660 miljardit eurot ning see aitab kaasa üldisele tootlikkuse
suurendamisele (20% sellest tuleneb otseselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
sektorist ja 30% investeeringutest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorisse)?

Kas liidu tasandil võetavad meetmed on suunatud probleemi lahendamisele seoses väheste
riiklike investeeringutega võrkudesse, eelkõige eraldatud piirkondades?

Neelie Kroes,    komisjoni asepresident  .  – Komisjoni teatises Euroopa 2020. aasta kohta
ja teatises Euroopa digitaalse tegevuskava kohta kehtestatakse eesmärk tagada kõikidele
eurooplastele lairibaühendus 2013. aastaks ja püütakse tagada, et 2020. aastaks on kõikidel
eurooplastel juurdepääs veelgi kiiremale Interneti-ühendusele (30 Mbit/s) ja 50% või enamal
Euroopa kodumajapidamisel juurdepääs kiiremale kui 100 Mbit/s Interneti-ühendusele.

Austatud juhataja! Komisjon on teadlik, et ilma tugeva riikliku sekkumiseta on oht, et
tulemust ei saavutata ning kiired lairibaühendused koonduvad paari suure tihedusega
piirkonda ning eraldatud ja maapiirkonnad jäävad maha. Sellel oleksid negatiivsed tagajärjed
ka haridussüsteemidele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ühendamisele
haridusse. Viimased kogu ELi hõlmavad andmed näitavad, et ainult 67% koolidel on
lairibaühendus ja et liikmesriikide ning tihe- ja hõredalt asustatud piirkondade vahel on
suured erinevused, vastavalt 73,7% ja 60,6%

Vältimaks ohtu, et tulemust ei saavutata, on komisjon võtnud vastu lairibaühenduse paketi,
milles esitatakse ühtne raamistik, mille piires tuleks töötada välja ELi ja riiklik poliitika, et
saavutada eesmärgid. Nimetatud poliitika abil tuleks eelkõige vähendada kogu ELi
territooriumil lairibaühenduse kasutuselevõtu kulusid, tagades nõuetekohase kavandamise
ja kooskõlastamise ning vähendades halduskoormust.

Komisjon on juba tegutsenud selle nimel, et suurendada investeeringuid eraldatud
piirkondades ja regioonides, planeerides ELi ühtekuuluvuspoliitika raamistiku raames
perioodil 2007–2013 selleks umbes 2,3 miljardit eurot. Komisjoni teatis Euroopa
majanduse taastamise kava kohta võimaldas samuti planeerida 360 miljonit eurot
maapiirkondade lairibaühenduse meetmetele Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
kaudu. Oma programmipaketis avaldas komisjon, et kavatseb tugevdada ja ratsionaliseerida
2014. aastaks kiire lairibaühenduse rahastamist ELi vahenditest ning selgitada välja, kuidas
meelitada kapitali lairibaühendusse krediidikvaliteedi parandamise abil Euroopa
Investeerimispanga ja ELi vahendite toetusel. Euroopa Komisjoni ja Euroopa
Investeerimispanga ettepanekut on oodata 2011. aastaks.

Digitaalse tegevuskava teine sammas on pühendatud digitaaloskustele. Siin esitame näiteks
ettepaneku käsitleda digitaalpädevust Euroopa Sotsiaalfondi määruse prioriteedina järgmises
programmiperioodis ja määrata Europassiga seonduvalt kindlaks digitaalpädevus, et tagada
selle läbipaistvus. Nagu teate, on digitaalpädevuse väljaarendamiseks meie ühiskonnas
väga oluline haridus, ning me nõustume, et ilma asjakohaste investeeringuteta võivad
mõned regioonid maha jääda.

Viimased kogu ELi hõlmavad andmed – pean silmas 2006. aastat – näitavad, et ainult 67%
koolidel on lairibaühendus ja et liikmesriikide ning tihe- ja hõredalt asustatud piirkondade
vahel on suured erinevused. Oleme algatamas uut uuringut koolide kohta ning selle
tulemused on kättesaadaval selle aasta lõpuks.
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Georgios Papanikolaou (PPE).    – (EL) Volinik, tänan teid väga põhjaliku vastuse eest!
Tahaksin küsida järgmise lisaküsimuse: ELi 2020. aasta strateegia kohaselt on meie eesmärk
ühtne digitaalne turg kodumajapidamistele ja ettevõtetele, mis tähendab võrdset
juurdepääsu, aga ka võrdset arengut.

Teie isiklikult olete mõnikord kuulamistel pädevate komisjonide ees, nagu kultuuri- ja
hariduskomisjon, väitnud, et järgmise viie aasta jooksul on nendes valdkondades vaja
ligikaudu 500 000 uut töökohta. Mul on konkreetne küsimus: kas me võtame kõik vajalikud
meetmed, et tagada nende töökohtade jaotamine õiglaselt, jätmata välja geograafiliselt
eraldatud piirkondi?

Neelie Kroes,    komisjoni liige . – Austatud juhataja, vastus on jah.

Juhataja.   – Seda on väga hea kuulda. Tänan teid tõesti väga!
Küsimus nr 20, mille esitas Liam Aylward (H-0648/10)

Teema: Abitelefon kadunud laste otsimiseks: telefoninumber 116 000

Komisjon esitas liikmesriikidele hiljuti viimase üleskutse võimalikult kiiresti käivitada
Euroopa abitelefon kadunud laste otsimiseks (telefoninumber 116 000). Sellelt numbrilt
saaksid lapsed hädaolukorras vajalikku abi ja toetust.

Praegu toimib abitelefon 116 000 täielikult ainult 12 liikmesriigis. Kas komisjoni arvates
asjaolu, et nimetatud teenus ei toimi täies ulatuses ja asjakohaselt kogu Euroopa Liidus, ei
sea lapsi ohtu? Kas inimesi teavitatakse sellest, et nende riigis või riigis, mida nad külastavad,
see teenus puudub? Kas kõik liikmesriigid peavad seda teenust nõuetekohaselt ja täielikult
rakendama? Kui kõikides liikmesriikides ei tagata selle abitelefoni numbriga seotud teenuse
osutamist täies mahus, kas ei või lapsed seetõttu ohtu sattuda?

Neelie Kroes,    komisjoni asepresident. – Austatud juhataja! Komisjon jagab austatud
parlamendiliikme seisukohta, et abitelefoni kadunud laste otsimiseks (telefoninumber
116 000) rakendamise jaoks on paljudes liikmesriikides vaja teha lisapingutusi. Selles
suhtes nõutakse läbivaadatud telekommunikatsioonieeskirjadega – eelkõige pean siinkohal
silmas universaalteenuste direktiivi artiklit 27a –, et liikmesriigid teeksid kõik pingutused,
et tagada oma kodanikele juurdepääsu abitelefoni teenusele kadunud lastest teatamiseks.
Komisjon jälgib liikmesriike sel puhul hoolikalt ja abistab neid selle uue sätte ülekandmisel
riigisisesesse õigusesse, mis peab valmis saama 25. maiks 2011. aastal.

Eelmise aasta 17. novembril võttis komisjon vastu teatise pealkirjaga „Kadunud laste
otsimise Euroopa abitelefon 116 000”. Selle teatise eesmärgid on, et komisjon esitab
liikmesriikidele uue üleskutse hakata abitelefoni esmatähtsa ülesandena tööle rakendama
ja saavutada, et teenus oleks terves liidus võrdselt heal tasemel, andes liikmesriikidele
praktilist abi.

Teatises tõstetakse esile liikmesriikide välja töötatud parimaid tavasid abitelefoni
116 000 tegevus- ja telekommunikatsioonikuludega seonduvate põhiprobleemide
käsitlemiseks. Komisjon pakub välja kasutada sellist parimat tava ühtsete
miinimumstandardite välja töötamiseks, mis tagaksid kvaliteetse teenuse kogu ELis, nii et
vanemad ja lapsed saavad olenemata asukohast arvestada ühesuguse abiga. See ulatuslik
töö ei kuulu elektroonilise side teema alla, mille eest mina vastutan, ning seda koordineerib
minu kolleeg Viviane Reding.

Liam Aylward (ALDE).   – Volinik, te olete varem kindlaks määranud, et selle abitelefoni
rakendamist mõnedes liikmesriikides takistavad kulud ja teabe puudumine. Milliseid
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meetmed kavatsete nende takistuste käsitlemiseks kehtestada ja kas näete tulevikus selle
teenuse rakendamist kõigis liikmesriikides? Lõpetuseks, millised võimalused on saadaval
liikmesriikidele, kellel on probleeme selle abitelefoni rahastamisega, et tagada abitelefoni
toimimine kogu ELis?

Neelie Kroes,    komisjoni asepresident. – Loomulikult püüame teha kõik, mis meie võimuses.
Austatud parlamendiliikme võetud seisukoht on arusaadav. Olin tõepoolest varem
seisukohal, et kulud on üks probleem. Abitelefon ise on väikseim osa probleemist. Probleem
on järjekindel jätkamine. Me ei pea keskenduma mitte ainult abitelefonile endale, vaid ka
selle järjepidevusele.

Jälgime liikmesriike hoolikalt ja abistame neid abitelefoni rakendamisel ning oleme
teadlikud, et riigisisese õiguse puhul algatuse võtmine sõltub neist. Samuti oleme teadlikud
sellest, et praeguse finantskriisi tingimustes on liikmesriikidel üha raskem leida võimalusi
järjepideva tegevuse rahastamiseks.

Mõned sellised organisatsioonid on saanud teatavate projektide raames ELi rahalisi
vahendeid. ELi rahaliste vahenditega ei ole võimalik täielikult katta teenuste toimimise
jooksvaid kulusid, kuid eesmärk on lihtsalt aidata abitelefoni 116 000 teenuste
väljaarendamist konkreetse projektide vahenditega.

Muidugi peame olema loovad. Selliste projektidega seotud organisatsioonid ja riiklikud
valitsused peavad samuti olema loovad eelarveressursside koostamisel ning ettevõtte
sotsiaalse vastutuse ja eraviisiliste annetuste puhul, et leida perioodi lõpus vahendeid selleks,
mille tegemine meile kõigile meeltmööda oleks.

Küsimus nr 22, mille esitas Bernd Posselt (H-0619/10)

Teema: Alpide raudteemagistraalid

Kuidas hindab komisjon praegust seisu seoses Brenneri põhitunneli ja mõlemal pool
vajal ike  ühendavate  l i inide  ehitusega ning raudteel i ini
München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg väljaehitamisega?

Siim Kallas,    komisjoni asepresident. – Austatud juhataja! Alpide liikluse küsimus on väga
raske, kuid praeguses etapis ei ole olukord väga halb. Hoolimata finantsraskustest on
Brenneri põhitunneli ning selle põhja- ja lõunapoolsete juurdepääsuteedega edu saavutatud.
See projekt on tähtsaim prioriteet ning komisjon otsustas sellele eraldada ligikaudu
ühe miljardi eurose eelarve.

Esiteks, Brenneri põhitunneli puhul viis Austria-Itaalia valitsustevahelise komisjoni
kohtumine 19. novembril 2010. aastal, kus viibis ka ELi koordinaator Pat Cox, projekti
otsustava jätkamiseni. Austria ja Itaalia kinnitasid, et nõustuvad Brenneri põhitunneli
projekti kogukuludega kaheksa miljardi euro ulatuses. Austria kiitis heaks optimiseeritud
töökava, mis võimaldab põhitunneli ettevalmistavate tööde alustamist 2011. aastal. Itaalia
valitsus andis loa tööde alustamiseks, võttes kohustuse, millega tagatakse kulude katmine
kogu ehitusperioodi vältel.

Teiseks võib teavitada mõlemal pool ühendusliinide puhul saavutatud edusammudest.
Itaalia on andnud loa tööde alustamiseks lõunapoolsel ühendusliinil, alustades esimesest
lõigust, Fortezza-Ponte Gardenast. Märkimisväärset edu põhjapoolsel ühendusliinil on
saavutanud ka Austria. Austrial on lõik Lower Inn Valleys, kus lõpetatakse tööd
2013. aastaks või isegi varem.
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Lõpetuseks, mis puudutab piiriüleseid ühendusi Austria ja Saksamaa vahel, siis ei ole
saavutatud algset eesmärki tööd 2012. aastaks lõpetada. Saksamaa poolel ei alga tööd enne
2012. aastat ning need võtavad hinnanguliselt vähemalt kolm aastat. 2010. aasta novembris
avalikustas Saksamaa aga oma riiklike investeeringute hindamise, mis hõlmab tingimust
teha häid muudatusi põhjapoolsel juurdepääsuteel Müncheni ja Austria piiri vahel.
Üherööpalist lõiku uuendatakse ja kogu lõik elektrifitseeritakse. Järgmine samm on
vastastikuse mõistmise memorandum Saksamaa ja Austria vahel selle raudteelõigu suhtes
ning tegelema tuleb hakata infrastruktuuri haldamise planeerimisprotsessiga.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Tänan teid sõbraliku vastuse eest, volinik! Te ei vastanud
a ga  k ü s i m u s e  te i s e l e  o s a l e ,  k u s  m a i n i s i n  r a u d te e l i i n i
München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, mis on osa Pariisi-Budapesti põhiliinist ning mis
on väga tähtis Baieri nn Chemical Triangle’i seisukohalt ning leevendab Brenneri
juurdepääsutee koormust.

Kui Brenneri põhitunneli tööd lõpetatakse, muutub Rosenheimi lõik ülekoormatuks ning
seega on oluline välja ehitada ka raudteeliin München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, mis
on samuti komisjoni prioriteet. Pean teilt küsima, kas peate võimalikuks täiendavate
rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist sellele projektile järgmises finantsraamistikus,
sest lõppude lõpuks on tegemist piiriülese küsimusega.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)  . – (EL) Volinik, Alpides toimuvaga on kõik hästi ja see
on hea, kuid Kreekas teeb valitsus Kreeka memorandumi tõttu kärpeid ja vähendab
teenuseid, isoleerides Kreeka nii Euroopast kui ka Balkani raudteevõrgust, viidates koos
komisjoniga raudteefirma Hellenic Railways suurtele võlgadele.

Minu küsimus on seega: milline on teie arvamus sellise arengu kohta – ma pean silmas
kärpeid raudteeteenustes? Teiseks, kas Hellenic Railwaysi võlg hõlmab raha koos Euroopa
Liiduga kaasrahastatavateks infrastruktuuritöödeks?

Siim Kallas,    komisjoni asepresident. – Kreeka kohta ei oska ma vastata, sest ei ole
üksikasjadega kursis. Ma ei ole saanud mingit teavet nende probleemide kohta.

Raudteeliini München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg prioriteetne projekt number 17 on
veel käsil. Töödega alustati 2007. aastal. Osa töödest on lõpetatud. 19. aprillil 2010. aastal
alustati töödega uuel kaherööpalisel sillal üle Mühldorfi jõe ning need tööd lõpetatakse.
Seda rahastatakse täielikult Saksamaa taastamiskavast. Selle maksumus on 11,7 miljonit
eurot, seega asjad arenevad ja me ei pea seda hetkel suureks probleemiks.

Juhataja.    – Küsimus nr 23, mille esitas Jim Higgins (H-0621/10)

Teema: Tekstisõnumite saatmine sõidu ajal - liiklusohutus

Autojuhil on 23 korda suurem tõenäosus sattuda liiklusõnnetusse sel ajal, kui ta
tekstisõnumit saadab. Tekstisõnumite saatmist sõiduki juhtimise ajal peetakse tuhandete
liiklussurmade põhjuseks, kusjuures iga aastaga tõuseb murettekitava kiirusega ka sellest
tulenevate vigastuste arv.

Kuigi komisjon tunnistab vajadust suurendada liiklusohutust ja tagada liiklusohutusnõuete
täielik jõustamine, puuduvad praegu kogu ELi hõlmavad õigusaktid, mis keelaksid
mootorsõiduki juhtimise ajal – juhul kui sõiduk liigub üle eelnevalt kindlaks määratud
kiiruse – tekstisõnumite ja e-mailide saatmise ning veebilehitsemise.
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Arvestades, et selline tehnoloogia, millega on võimalik takistada tekstisõnumite ja e-mailide
saatmist ning veebilehitsemist sõidu ajal, on juba olemas, kas komisjonil on kavas kehtestada
Euroopa Liidu tasandil õigusakte, eesmärgiga teha lõpp äärmiselt ohtlikule praktikale saata
sõidu ajal tekstisõnumeid ja e-maile ning lehitseda veebikülgi?

Siim Kallas,    komisjoni asepresident. – Komisjon jagab austatud parlamendiliikme muret,
et tekstisõnumite saatmine sõidu ajal, nagu kõik kõrvalised tegevused, on väga ohtlik.
2009. aastal avaldas komisjon raporti mobiiltelefonide kasutamise kohta sõidu ajal. See
raport on kättesaadaval Euroopa maanteeohutuse veebileheküljel. Meil puudub aga
statistika, kui palju õnnetusi just seetõttu põhjustatud on.

Kõigis liikmesriikides on õigusaktid, mis vähemalt vaikimisi keelavad tekstisõnumite ja
e-mailide saatmise ja veebilehitsemise sõidu ajal. Juhul kui ei viidata konkreetselt
mobiiltelefonide kasutamisele, sätestatakse riigisiseste õigusaktide õigusnormides, et juhid
peavad keskenduma täielikult sõiduki juhtimisele. Seda arvestades ei kavatse komisjon
kehtestada Euroopa Liidu tasandil täiendavaid õigusakte, et keelata mootorsõiduki juhtimise
ajal tekstisõnumite ja e-mailide saatmine ning veebilehitsemine. Loodame, et liikmesriigid
käsitlevad seda küsimust asjakohaselt.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Austatud juhataja! Volinik Kallase vastus valmistas mulle
pettumuse. Koostöö eri liikmesriikide vahel on ülioluline. Me peame tegema kõik, et
vähendada liiklussurmade ja -vigastuste arvu. Üks uusi nähtusi Euroopa teedel on
tekstisõnumite saatmine sõidu ajal. Kõigis liikmesriikides on eri eeskirjad. Peame tegema
rohkem koostööd. Olen pettunud, et volinik meile sel teemal rohkem lubada ei saa.

Seán Kelly (PPE).   – Soovin tänada kolleeg Higginsit selle väga olulise küsimuse tõstatamise
eest! Ka mina jagan tema muret voliniku osavõtmatuse pärast tagada parimate tavade
järgimine kogu Euroopa Liidus. Küsiksin temalt, miks komisjon vähemalt ei püüa ega
julgusta liikmesriike, nii et kogu Euroopa Liidus kehtiksid samaväärsed eeskirjad ja määrused
ning oleks tagatud nende eeskirjade jõustamine ohutuse ja elude säilitamise huvides?

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Austatud juhataja! Võtan sõna vaid selleks, head
kolleegid, teavitamaks teid, et olen piiriüleste karistuste teema raportöör, milles komisjonile
on antud vahend avada karistuste loetelu – mis oli tegelikult komisjoni algne ettepanek –
ning milles kerkis esile mobiilitelefonide kasutamisega seotud probleem. Kahjuks ei osale
nõukogu kokkuleppes sätestatud õigusliku aluse muutmises Ühendkuningriik ega Iirimaa,
sest nad on loobujad. See on üks meie probleemidest, mida parlamendis võib-olla lahendada
saaksime. Loodan, et arutelus nõukoguga teevad need riigid oma huvid selgeks, kuigi me
nendest midagi ei tea. Tundub, et Ühendkuningriik soovib nüüd osaleda.

Siim Kallas,    komisjoni asepresident. – Laiaulatuslik ohutuse tegevusprogramm ja selle
programmi rakendamine on komisjoni jaoks ülitähtsad prioriteedid olnud ning selles on
tõesti märkimisväärset edu saavutatud: oleme oluliselt vähendanud õnnetuste arvu
Euroopas. Võin teile öelda, et minu koduriigis oli liiklussurmade arv 1990. aastate alguses
400 surma aastas, samas kui eelmisel aastal oli see ainult 78 – ning samas on sõidukite arv
teedel kümme korda suurenenud. See on oluline muutus.

See on tähtis ja tänan teid väga, Ayala Sender, et tuletasite meile meelde piiriülest karistuste
jõustamist liikluseeskirjade rikkujatele, mis on väga tähtis samm maanteeohutuse
parandamise suunas! Selle otsuse võttis nõukogu vastu detsembris ning meie jõustame
selle nüüd.
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Ma ei usu, et õigusaktide arvu suurendamine Euroopa Liidu tasandil on imeravim: mis
tahes probleemi korral on kohe vaja Euroopa tasandil õigusakte.

Kui aga kõik kritiseerivad tõsiasja, et meil on liiga palju ELi tasandil õigusakte, siis on minu
arvates siinkohal tegemist teemaga, mis teeb liikmesriikidele sama palju muret kui Euroopa
üldsusele, ning kui piiriüleste karistuste jõustamisega liikluseeskirjade rikkujatele on
võimalik Euroopa maanteed ohutumaks muuta, siis on see väga oluline.

Juhataja.   – Ajapuudusel vastamata jäänud küsimustele vastatakse kirjalikult (vt lisa).

Sellega on infotund lõppenud.

(Istung katkestati kell 20.15 ja jätkus kell 21.00)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

16. Olukord Haitis aasta pärast maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö (arutelu)

Juhataja.   – Enne töö alustamist pean teile kahjuks teada andma, et täna Afganistanis
toimunud tulistamises hukkus üks Itaalia sõdur ja teine sai raskelt haavata. Avaldame
kaastunnet Luca Sanna, ohvri, perekonnale.

Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus olukorra kohta Haitis aasta pärast
maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö.

Kristalina Georgieva,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Sooviksin samuti liituda
kaastundevavalduses mõjutatud isikutele ja nende perekondadele.

Aasta tagasi olime Haitis tunnistajaks ühele lähiajaloo suurimale looduskatastroofile, kuid
selle tulemusena väljendati ka ühel parimal moel solidaarsust inimestega, kelle vastupidavus
katastroofi ja kaosega silmitsi seistes on vapruse õppetund meile kõigile. Aasta pärast
katastroofi tahaksime avaldada austust nende suhtes, kes surid, ja ka nende suhtes, kes on
ellu jäänud. Me lubasime neid aidata ja täidame oma lubadusi.

EL on teinud väga palju, et aidata kaasa solidaarsuse avaldamisele Haiti toetuseks. Me oleme
mobiliseerinud kõik olemasolevad vahendid, et pakkuda nii humanitaarabi kui ka – nagu
volinik Piebalgs hiljem kirjeldab – arenguabi riigi ülesehitamiseks.

Pärast maavärinat eraldas EL üle 320 miljoni euro puhast humanitaarabi, millest komisjon
andis 130 miljonit eelmise, 2010. aasta eest.

Need vahendid võimaldasid meil puudutada üle nelja miljoni haitilase elu: toiduabi,
sanitaarteenuste ja peavarju kaudu. Ligi 1,5 miljonile inimesele on tagatud elukoht: alus,
millelt oma elu taasalustada. Meie abi ei olnud suunatud ainult Port-au-Prince’le vaid ka
teistele mõjutatud linnadele, nagu Léogâne and Jacmel, ning jätkasime, andes abi
500 000 haitilasele, kes lahkusid Port-au-Prince’st maapiirkondadesse sugulaste juurde
elama, viies toitu, vett ja meditsiiniabi, puhastades teid ja toetades programme, mille raames
makstakse töö eest sularaha.

Meie praegune humanitaarabi keskendub koolerale, kasutades 22 miljonit eurot, et katta
kõige olulisemad tervishoiuvajadused, juurdepääsu veele ja sanitaartingimustele,
teabekampaaniad, epidemioloogiline seire ja logistika. Oleme seni rahastanud
158 000 inimese ravi, aga veelgi olulisem on see, et oleme taganud puhta vee poolele

18-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET174



miljonile ja ohutumad sanitaartingimused 900 000 inimesele, oleme suurendanud
teadlikkust miljoni haitilase seas selle kohta, mis on koolera, kuidas vältida haigestumist
ja kuidas koolerat ravida, ning oleme jaganud 1,3 miljonit seepi ja klooritabletti mõjutatud
kogukondadele.

Lootsime, et aasta pärast maavärinat on olukord paranenud, aga ei ole. Seetõttu võtame
selle, 2011. aasta eelarvesse 33 miljonit eurot. Kui vajatakse rohkem abi, siis oleme seda
valmis andma.

2011. aastal on meie prioriteedid elamud, sanitaarteenused ja tervishoid. Tegeleme jätkuvalt
halbade sanitaartingimustega, sest see kujutab ilmselgelt ohtu koolera levimise ja
kogukondade mõjutamise seisukohalt. Abistame jätkuvalt ka tervishoidu, aga Haiti
tervishoiusüsteemis valitseb kaos. Seal ei aidata inimesi.

Selles protsessis oleme lootnud humanitaarabitöötajate peale ja tahan väljendada oma
tänulikkust neile, kes on seadnud ohtu oma elu, et aidata Haiti rahvast.

Samuti toetame volinik Piebalgsi hädaabi ühendamisel taastus- ja arenguabiga. Näiteks
eraldatakse üheksanda EAFi määruse B-assigneeringute alla kuuluvad vahendid osaliselt
eluaseme programmidesse tihedas koostöös meie humanitaarabiga. Tahan siinkohal
rõhutada, et oleme suhtunud olukorda Haitis kõikehõlmavalt eesmärgiga mitte üksnes
pakkuda inimestele hädaabi, vaid luua ka alus pikaajaliseks taastumiseks.

Andris Piebalgs  , komisjoni liige. – Austatud juhataja! Aitame kaasa ka taastamistöödele.
EL tervikuna, st liit ja liikmesriigid, on juba eraldanud 600 miljonit eurot oma
1,2 miljonilisest lubadusest New Yorgis ning on 330 miljonit eurot juba välja maksnud.

Osana kogu ELi lubatud rahast kuulutati liidu osaks algselt 460 miljonit eurot ning peame
vajalikuks suurendada seda 522 miljoni euroni. Sellest lubadusest oleme eraldanud juba
327 miljonit. Käimasolevaid programme kohandati, pikendades nende kestust ja/või
suurendades finantsassigneeringuid, et reageerida paremini läbivaadatud prioriteetidele.
Käivitati uusi programme, et käsitleda lisavajadusi.

Lubadusega rangelt seotud väljamakseid oli 2010. aastal 74 miljonit eurot. Usun, et
arvestades olukorda Haitis, on see hea tulemus. Tuleb aru saada sellest, et sealne olukord,
mis oli juba enne maavärinat niigi väga raske, muutus pärast eriti keeruliseks ja hiljem
orkaan Tomase, kooleraepideemia ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu veel problemaatilisemaks.
Abitöötajad ja tehnikaeksperdid töötasid sageli väga rasketes tingimustes.

Teised tegurid, mida peame silmas pidama, on esiteks asjaolu, et keskmist ja pikaajalist
ülesehitusabi rakendatakse kolme kuni viie aasta jooksul ja väljamaksed on jaotatud
programmi kestuse ulatuses: 2010. aastal pühenduti peamiselt rahaliste vahendite
eraldamisele ja projektide ettevalmistamisele, sealhulgas kõik vajalikud tehnilised uuringud
ja pakkumised. Konkreetsemad tegevused algavad 2011. aastal ja usume, et lubadusega
seotud väljamaksed kahekordistuvad, ulatudes sel aastal 150 miljoni euroni.

ELi arenguabi on seni eelkõige keskendunud vajalike vahendite tagamisele valitsusele, et
aidata pakkuda riiklikke põhiteenuseid, nagu haridussüsteemi, tervishoiusüsteemi ja politsei
toimimine, ning suutlikkusele tagada personal avalikus sektoris. Teine prioriteet on olnud
strateegilise infrastruktuuri ja teede kiire tugevdamine ja ülesehitus; kolmas prioriteet aga
Haiti katastroofideks valmisoleku ning kodanikukaitse mehhanismide ja struktuuride
tugevdamine.
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Oleme seadnud endale eesmärgi ehitada üles tugevam Haiti kui see oli enne maavärinat ja
luua see kindlamale alusele. On väga selge, et vajame tugevat Haiti valitsust ning peame
keskenduma prioriteetidele. Seega järgime hoolikalt prioriteete, mis Haiti valitsus on meie
jaoks määratlenud. Nad tahaksid väga tugevdada juhtimist, keskendudes eelkõige
eelarvetoetusele ja võttes arvesse valitsuse tulude piiratud määra, ning investeerida oluliselt
infrastruktuuri, eelkõige teedesse.

Kust saame õppida, kuidas olukorda parandada? Näiteks saaksime abi paremini
koordineerida ja tugevdada komisjoni ja liikmesriikide koostööd. Oleme praegu lõpetamas
ühisprogrammi protsessis, mis hõlmab liikmesriike.

Samuti on meil koostöös kõikide oma partneritega Haiti taastamise ajutises komisjonis
head kogemused ning see aitab kindlasti protsessi kiirendada. Usun siiski, et peame järgima
oma tugevat soovi saavutada stabiilsus nii abi kui ka Haiti demokraatliku toimimise
seisukohalt, sest see on selge eeltingimus, kui tahame, et ELi ja kogu rahvusvahelise
kogukonna jõupingutused oleksid edukad.

Austatud kolleegid! Püüame anda endast parima, aga on selge, et saame teha paremat tööd.
Oleme õppinud oma kogemustest: EL täidab kindlasti oma lubadust ja võetud kohustust.
Seega usun, et ehkki olukord, nagu seda mõnikord meedias kujutatakse, on ühest küljest
üsna täpne, siis teeme edusamme. Usun, et 2011. aastal näeme kohapeal olulisi muutusi
tingimusel, et Haitis kehtestatakse poliitiline stabiilsus, sest ebastabiilsus takistab kindlasti
meie jõupingutusi ning keskendame need jõupingutused Haiti taasülesehitamisele.

Michèle Striffler,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud volinikud!
Aasta pärast maavärinat on Haiti endiselt erakorralises olukorras ning ülesehitamise
püüdlustel on olnud tagasilööke. Selle põhjuseks on Haiti riigi struktuurilised puudujäägid,
Haiti ametivõimude poliitilise tahte ja otsuste tegemise suutlikkuse puudumine ning
rahvusvahelise kogukonna toetuse puudumine. Kui Haiti ametivõimud ei tee olulisi otsuseid,
näiteks sundvõõrandamine, ei veeta ära tuhandeid tonne rususid, mis takistavad
taastamisprotsessi.

Pean kiitma humanitaarabiorganisatsioonide jõupingutusi ja nende tehtud tööd. On
saavutatud edusamme ja päästetud miljoneid elusid.

Humanitaarabi andjad ei saa siiski jätkata Haiti riigi puuduste korvamist. Euroopa Liit peab
seega andma endast parima, et toetada jõuliselt õiglast ja läbipaistvat valimisprotsessi, et
tagada ülesehituseks vajalik stabiilsus ja poliitiline tahe. On ülioluline aidata tulevasi Haiti
ametivõime kogu ülesehitusprotsessi käigus, nende institutsioonide organiseerimisel
eesmärgiga luua kõikidel tasanditel uus tasakaal ja täielikult toimiv demokraatia.

Lisaks on oluline, et Euroopa Komisjon, olles Haiti taastamise ajutine komisjoni liige ning
pidades silmas oma rahalist panust, sekkuks, et kiirendada viimase volituste elluviimist ja
näha ette selle tegevust.

Pärast maavärinat otsustas rahvusvaheline kogukond Haiti teistmoodi üles ehitada, vältides
minevikus tehtud vigu. On aeg kõrvaldada lõplikult Haiti vaesuse sügavad põhjused.

Corina Creţu,    fraktsiooni S&D nimel. – (RO) Austatud juhataja! Aasta pärast Haitit
laastanud – nagu olete öelnud – tragöödiat ei vasta hinnang ülesehitusprotsessile kaugeltki
mitte ainult elanikkonna ootustele, vaid ka rahvusvahelise kogukonna võetud kohustustele.
Lisaks näib, et jõupingutused riigi ülesehitamiseks on hiljutiste tagasilöökide järel jõudnud
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ummikseisu. Riik, mida laastas maavärin ja tabas kooleraepideemia, mille maale toomises
kahtlustatakse ÜRO sinikiivreid, on lükatud ka raskesse poliitilisse kriisi.

Usun, et Haiti kriisi puhul on kolm valdkonda, mille puhul peame eelseisval perioodil
meetmeid võtma. Vastasel juhul võime seada ohtu senised jõupingutused. Kooleraepideemia
uurimise tulemused tuleb avaldada nii kiiresti kui võimalik, et vaigistada elanikkonna raevu
ÜRO kohaloleku suhtes. Teiseks tuleb teha kõik, et vältida vahepealse aja pikendamist,
mille kutsub esile president Prévali ametiaja lõppemine 7. veebruaril. Uued valimised pideva
rahvusvahelise järelevalve all on ainuke elujõuline ja demokraatlik lahendus. Viimaseks
usun, et praegune hindamine peab olema pöördepunkt ülesehituse jõupingutustel, mida
on õõnestanud ebatõhusus, viivitused ja huvide konfliktid piirkonna riikide seas.

Ärgem unustagem, et kümnest miljardist USA dollarist, mis lubati abiandjate konverentsil
2010. aasta märtsis, on seni välja makstud ainult 1,2 miljardit USA dollarit! Sealjuures
moodustab sellest märkimisväärse osa Euroopa Liidu panus. Lisaks meie murele miljonite
haitilaste probleemide lahendamise pärast, kes üritavad ellu jääda hädaabilaagrites, kus
vaesus, meeleheide ja seksuaalne vägivald on võtmas ärevusttekitavaid mõõtmeid, peame
lisama pikaajalise jätkusuutlike investeeringute perspektiivi Haitis ning konkreetse toetuse
elujõulise riigistruktuuri ehitamiseks.

Charles Goerens,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Meie kahe voliniku
sõnavõtud olid nii kvaliteetsed, et piirdun kahe märkusega.

Esiteks on Haiti aasta pärast maavärinat endiselt suures osas varemetes. Võttes arvesse
katastroofi ulatust, teadsime, et riik peab silmitsi seisma märkimisväärsete raskustega.
Samuti teadsime, et lisaks paljudele tsiviilohvritele oli maavärin mõjutanud kogu riigi
tuuma – nii oluline oli selle looduskatastroofi põhjustatud kahju. Kui lisame sellele
struktuurilised raskused ning eelkõige puudujäägid juhtimises, on kohapeal töötavate
inimeste katsumused ilmselged.

Kes on selle olukorra eest peamiselt vastutav? Isegi leevendavate asjaolude korral on
põhiosaleja Haiti riik ise, ilma kelleta ei saa midagi teha. Alternatiiviks oleks riigivõimu
ülevõtmine, mida ei taha keegi.

Teiseks võime täiendada Haiti riigi meetmeid, mida oleme ka tõepoolest teinud. Igal juhul
ei ole Euroopa Liit sel puhul jõupingutustega kokku hoidnud. Euroopa Liit on lisaks
avalduste tegemisele ka nende järgi tegutsenud. Mida ootame tulevikus Euroopa Liidult,
on see, et loomulikult annab see jätkuvalt pidevat toetust, aga eelkõige on oluline aidata
kaasa sellele, et Haiti suudaks end sellest sõltuvusest vabastada vaatamata oma tunnistatud
nõrkusele. Saan aru, et see ei saa toimuda paari kuu jooksul.

Judith Sargentini,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Tõeline küsimus
seisneb selles, kuidas ehitada üles riiki, mis on läbi kukkunud? Haiti riik on läbi kukkumas.
Kas saame tõesti rääkida taasülesehitamisest, kui Haiti ei ole kunagi demokraatlik riik
olnudki? See on ülesanne, millega silmitsi seisame. Vaatamata kõikidele komisjoni
jõupingutustele ei ole meil sellele küsimusele lihtsalt veel vastust. Võib öelda, et
koolerapuhang, hääletamise võltsimine novembris ja inimeste hirmutamine muidugi ei
aita kaasa selle riigi ülesehitamisele. Asjaolu, et naised ja tüdrukud olid kohutavas olukorras
juba enne maavärinat, on viinud meie jätkuva vastumeelsuseni selle aktsepteerimisel, et
naiste ja tüdrukute suhtes kohaldatakse vastuvõtulaagrites seksuaalvägivalda.
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Kõigele lisaks on teada, et Baby Doc on tagasi Haitis ja ta võib tahta ära kasutada kodanike
praegusi kannatusi, sest kuulujuttude alusel on ta raha lõpuks otsa saanud. Me ei saa sel
Haitis lasta juhtuda!

Meie reaktsioon viimase aasta jooksul alates katastroofist on olnud võimaldada haitilastel
üritada riiki üles ehitada, aga tegelikult puudub neil organisatoorne suutlikkus. Seetõttu
on nad ikka ummikus hädaabiga ja me peame liikuma arengukoostöö suunas. Kuskilt on
lüli puudu. Ehkki see ei ole miski, mis võib lihtsalt üleöö juhtuda, on see üks koht, kuhu
peaksime oma jõupingutusi suunama, sest see rik ei suuda ehitada hooneid, kui ta ei ole
demokraatlik või sellel ei ole vähemalt korralikke juhte. Seega soovin volinikele Georgieva
ja Piebalgs edu nende püüdluses. Soovin teile kõige paremat!

Nirj Deva,    fraktsiooni ECR nimel  .  – Austatud juhataja! On hea taas seda arutelu pidada
– hiljuti pidasime üht samateemalist. See näitab meie muret Haiti rahva pärast – ilmselgelt
tunneme meie rohkem muret Haiti rahva pärast kui Haiti valitsus.

Räägime kohustusest kaitsta. Räägime vastutusest kaitsta inimesi massimõrvarite ja
genotsiidi toimepanevate diktaatorite eest, aga kuidas on lood kohustusega kaitsta
ebatõhusate ja korrumpeerunud valitsuste eest, kes ei hooli oma rahvast? Haitis on üle
miljoni kodutu; 230 000 on hukkunud; 300 000 on haavatud. Koristatud on aga ainult
5% rusudest ja ainult 15% majadest on ühel või teisel viisil üles ehitatud.

Kui Haiti valitsus ei hooli oma rahvast, peame võtma nende kaitsmise vastutuse enda peale.
Kuni ja kui me seda ei tee, on üsna absurdne paluda meie kahel suurepärasel volinikul
jätkuvalt parlamendis üles ja alla karata, püüdes meile öelda, mida nad saavad ega saa teha,
kui lootus, et kohalikud pädevad ametiasutused midagi ette võtavad, on nii hädine ja habras.

Kui toimub maavärin, tuleb esimese asjana koristada rusud. Rusude koristamiseks on vaja
suuri tõstemasinaid, kraanasid, helikoptereid, buldoosereid ja suutlikkust neid juhtida. Kui
mitte keegi ei suuda neid masinaid juhtida, peab tooma kuskilt mujalt inimesi sisse, kes
teavad, kuidas neid juhtida ja juhivad neid. Vasakpoolsed oleksid aga selle vastu, kui mõne
liikmesriigi armee või õhujõud või merevägi tuleks ja aitaks seda teha. Ei saa eeldada, et
inimesed sellistest organisatsioonidest nagu Oxfam või „Save the Children” juhiksid
traktoreid ja tõstaksid raskeid rususid. Peame depolitiseerima oma lähenemisviisi ja neid
inimesi asjalikult aitama.

Jacky Hénin,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Austatud juhataja! Napilt aasta tagasi
langes Haiti ja selle rahvas kohutava katastroofi ohvriks. Kõikjal valitses laastamistöö ja
surm.

Avaldame lugupidamist Haiti rahvale julguse eest ja ülemaailmse populaarse solidaarsuse
voo eest ohvrite suhtes. Kasutan sõnu „populaarne solidaarsus” seepärast, et Euroopas
nagu mujalgi annavad väga sageli kõige enam need, kellel on vähe.

Tahaksin siinkohal ka ametlikult tänada Kuuba riiki ja rahvast nende abi eest tõhusa toetuse
osutamisel ilma varjatud motiivita ning tulemustega, mis räägivad enda eest. Seni on Kuuba
meditsiinipersonal ravinud üle 50 000 koolera juhtumi, võimaldanud üles ehitada
76 tervisekeskust ja haiglat ning opereerinud paljusid haitilasi. Kuuba abi peavad paljud
eksperdid eriti tõhusaks. Seega on tõsi, et selline riik nagu Norra tahtis paluda Kuubal enda
nimel sekkuda.

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peaksid Kuuba eeskujust inspiratsiooni võtma, selle
asemel et olla endaga rahul meediakajastuste varjus, mis maskeerivad halvasti nende
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kujutlust abist heategevusena, kui see tegelikult teenib eelkõige nende endi majanduslikke
ja poliitilisi huve Haiti riigi ja selle majanduse jätkusuutliku ülesehitamise kulul.

Arvestades ajaloolist vastutust Haiti ebaõnne eest, on Prantsusmaal ja Ameerika
Ühendriikidel kohatu teeselda, et nad teavad, mis on parim. Tuletagem meelde, et selleks
oli vaja kõige hullemaid katastroofe, et Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
otsustaks viimaks tühistada Haiti võla!

Hetkel Haitis toimuv näitab ÜRO praeguse tegevuse piiratust. Haitis näitab
humanitaarsekkumine selle suutmatust viia ellu jätkusuutlikke lahendusi inimeste jaoks.
Veel hullem on see, et keskpikas ja pikemas perspektiivis takistab see demokraatliku riigi
ja majanduse ülesehitamist, mis lõpuks reageerib Haiti rahva inimlikule vajadusele arengu
järele.

Rahvusvaheline kogukond on lubanud 11,5 miljardit USA dollarit riigi ülesehitamiseks.
Edaspidi selgub, mida peetakse silmas ülesehituse all. Kui palju sellest abist on reaalselt
kohale jõudnud? Kes otsustab projektide üle? Kas näeme, nagu juhtus Kosovos, koondatud
inimesi, kes vaatavad, kuidas suured rahvusvahelised ettevõtted ehitavad nende riiki üles,
sest nemad on ainukesed, kes suudavad võita rahvusvahelisi hankeid?

Euroopa Liit ei tohi olla osa patroneerivast või uuskolonialistlikust nägemusest, vaid peab
aitama kaasa demokraatlikule uuestisünnile Haiti Vabariigis, mis on rahva enda töö tulemus.
Haiti rahvas oli esimene maailmas, kes vabastas end Prantsuse kolonialismist. Lisaks sõja
hävitustööle pidid nad maksma üle 20 miljardi euro praeguses rahas n-ö kompensatsiooniks
orjapidajatest Euroopa kolonistidele.

Inimsusevastaste kuritegude tõttu, mida orjapidamine ja kolonialism esindavad, on Euroopa
Liit ja eelkõige Prantsusmaa nüüd Haiti ees moraalne, poliitiline ja majanduslik võlglane.
Peame austama seda auvõlga.

Bastiaan Belder,    fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Austatud juhataja! Aasta pärast kohutavat
maavärinat Haitis on selle riigi ülesehitamine piinarikkalt aeglane. Siiski on tehtud
sammhaaval edusamme. Haiti inimesed vajavad hädasti meie abi, eriti nüüd, kui
kooleraepideemia nõuab oma osa. Peaksime keskenduma toiduainetega kindlustatusele.
Kohalik põllumajandus on kõvasti lüüa saanud, mille tulemusena on riik muutunud liiga
sõltuvaks toiduainete impordist. On oluline, et suur osa energiast ja rahast investeeritakse
põllumajanduse ja kohaliku infrastruktuuri uuendamiseks. Sel puhul on üliolulised
mikrolaenud, sest need ergutavad majanduslikku arengut alt-üles suunas. Kas komisjon
jagab seda seisukohta?

Samal ajal on poliitiline olukord Haitis pärast presidendivalimiste esimest vooru endiselt
murettekitav. Ameerika Riikide Organisatsiooni eelmisel nädalal avaldatud hindamisaruande
alusel on see selge. Kuidas hindab komisjon praegust poliitilist olukorda Haitis ja mõju,
mida see on avaldanud riigi ülesehitamisele?

Lõpuks, austatud juhataja, eelmisel nädalal avaldas Hollandi ajakirjanik muljetavaldava
raamatu Haiti kohta ja üks pilt on mulle sellest ajast saadik mällu sööbinud: mõned inimesed
Haitis, kes koristasid pärast maavärinat prügi ja kandsid T-särke hüüdlausega „Haiti pap
peri” (ee Haiti ei sure). See peaks innustama meid tagama, et haitilased tõepoolest ellu jäävad
ja saavad tänu meie toetusele head väljavaated tulevikuks.
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Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Euroopa Liit ei ole Haitit unustanud.
Oleme endiselt suurim humanitaarabiallikas. Siiski on masendav, et riik on endiselt
takerdunud riigisisesesse ja poliitilisse kaosesse.

Humanitaarabi andmine Haitile toimus kahes klassikalises etapis. Esimene etapp oli tagada
hädaabi ja see pidi olema suunatud neile, kellel seda kõige rohkem vaja oli. Teine etapp oli
keskendumine riigi majanduslikule, sotsiaalsele ja poliitilisele ülesehitamisele.
Koolerapuhangu, orkaani, ebastabiilse sotsiaalse ja poliitilise olukorra ja isegi
usunditevaheliste pingete ja tülide tõttu võtab humanitaarabi tagamise etapp siiski rohkem
aega, kui me algselt arvasime. Selle tulemusega ei saa me liikuda teise etappi nii kiiresti või
ulatuslikult, kui oleksime tahtnud.

Kriis Haitis ei ole läbi. Meie sekkumine on endiselt vajalik. Me ei saa hüljata oma kohustusi.
Nagu Andris Piebalgs meile meelde tuletas, on Euroopa Komisjon andnud pooled
vahenditest, mida lubati abiandjate konverentsil New Yorgis. Selles suhtes edenevad meie
plaanid hästi.

Resolutsioonide eesmärk, mille parlament homme vastu võtab, on mobiliseerida liikmesriike
ja komisjoni viima täide tehtud avaldusi. Tuletagem meelde, et sajad tuhanded inimesed
elavad endiselt ajutistes laagrites ja üle 3,5 tuhande inimese on surnud koolerasse. Oleme
algusest peale rõhutanud, et ülesehitamise eest peaks vastutama Haiti rahvas ise. Haiti riigi
ülesehitamise plaan põhineb detsentraliseerimisel ja kohaliku põllumajanduse ja
toiduainetega kindlustatuse rõhutamisel. Austame neid Haiti rahva prioriteete. On veel
üks soovitus. Peaksime tõhustama humanitaarseid jõupingutusi ja ma tean, et volinik teeb
juba selle nimel tööd.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Austatud juhataja! Lugupeetud volinikud! Haiti on
tõepoolest juhtum omaette. Me kõik peame sellest aru saama. See ei ole selline
humanitaarkriis, kus maksame natuke raha ja siis valitsus otsustab, kuidas projekte
rakendada. Haiti on täielikult kokkuvarisenud riik. Arvestades riigi olukorda, on ainuke
asi, mida saame eeldada, see et riigis tekib rohkem korruptsiooni ja üha raskem on toime
tulla kriisiga ja võtta vajalikke meetmeid. See on riik, kus meie sekkumine peab olema
jõulisem, stabiilsem; sageli peame olema aktiivsemas rollis kui teiste juhtumite puhul.

Nirj Deva viitas rusudele, mida ei ole veel koristatud, et kahju saaks parandada. Rusud on
vaja tänavatelt ära koristada. See peab olema meie esmane prioriteet. Praeguses tempos
kulub meil sellele veel viis aastat. See töö tuleb viivitamata lõpetada. Selles riigis tuleb nii
palju tööd teha, et tavapäraselt, kui kõike seda tehakse nõuetekohaselt, ei tohiks olla
tööpuudust.

Peame tõesti ennetavalt sekkuma rusude, veevarustuse ja toiduvarudega kindlustatuse
küsimustesse, et see riik saaks seista omal jalul, et selle riigi kodanikud, kes on sunnitud
iga päev mõtlema, kuidas nad ellu jäävad, võiksid mõelda ka tuleviku peale.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinikud! Head kolleegid!
Tõepoolest on tõsi, et Haiti on omaette juhtum, et see on erinev, sest katastroofide aastapäevi
mälestatakse alati ohvrite meenutamiseks, oma vigadest õppimiseks ja selleks, et järgmine
kord paremini toimida, aga Haiti puhul on see teistmoodi, sest midagi ei ole meenutada –
midagi pole veel juhtunud.

Selle asemel et öelda „aasta pärast maavärinat”, peaksime tegelikult ütlema „aasta
maavärinaid”, sest toimus seismiline maavärin, seejärel kaootilise abi jaotamise maavärin,
seejärel tervishoiumaavärin koolerapuhanguga, seejärel poliitiline maavärin läbipaistmatute
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valimistega, mida peeti tõenäoliselt halvimal võimalikul ajal, ning nüüd maavärin, mis on
mõnes mõttes ka ajalooline endise diktaatori naasmisega kahtlustäratava multimiljonärist
turisti maski all.

Komisjon teeb head tööd – tegelikult isegi väga head tööd. Külastasin Haitit eelmise aasta
juunis koos arengukomisjoniga ja nägin, et tehakse suurepärast tööd, mille eest täname
komisjoni. Siiski on vaja rohkem poliitilist kaitset ja rahvusvahelise kogukonna suuremat
rolli, kes peab seadma eesmärgid ja tähtajad ning otsese järelevalve ülesehitamise üle.

Seda tuleb tasakaalustada üha suurema elanikkonna ja kohalike valitsusväliste
organisatsioonide kaasamisega, kes selle asemel sageli välja jäetakse. Seega: väiksem roll
riigi poliitikutele ja Haiti riiklikele valitsusasutustele ning suurem roll kodanike ja
rahvusvahelise kogukonna nii haprale partnerlusele.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Austatud juhataja! Olles osalenud vaatlusmissioonil
Haitis eelmise aasta septembris, mõistsin, millised on olukorrad, millega kohe tegelema
peab. Nüüd peame vaatama kaugemale neist hädaolukordadest, et lõpuks jõuda
arenguetappi. Me ei pea taas üles ehitama, vaid pigem üles ehitama riigi, mille alused ja
juhtimine ei ole kunagi tugevad olnud.

Üks asi on selge, nagu kaasparlamendiliikmed on öelnud: koristada on 20 miljonit tonni
rususid ning ainult 5%, minimaalne osa, on aastaga koristatud. Selles tempos kulub
Port-au-Prince’i rusude koristamisele üle kuue aasta. Seega on see iseenesest poliitiline
projekt, millele komisjon peab kaasa aitama.

Teine prioriteet on juhtimine ja mul on hea meel, et Euroopa Liit teeb olulise panuse riigi
eelarvetoetusesse. Peame suurendama seda rahalist pingutust, sest see on ainuke vahend,
millega taastada Haiti riigi ja rahva pädevus. Selle praegust sõltuvust valitsusvälistest
organisatsioonidest on näha põhiliste avalike teenuste tasandil, nagu tervishoid ja haridus.
Me ei tohi siiski sõlmida kõikide avalike teenuste alltöövõtulepinguid valitsusväliste
organisatsioonidega.

Eelkõige peame toetama rohkem valimiste kiiret korraldamist ja need ellu viima, mis – ma
loodan – peaks võimaldama asendada korrumpeerunud poliitilise eliidi. Praegu takistab
igasugust majanduslikku arengut väidetavalt 20 perekonnast koosnev oligarhia, sest see
kontrollib kaubandust aga samal ajal ei tee midagi, et arendada riigi tootmisvõimsust.

Lõpuks peame andma Haitile vahendid, et vabaneda sõltuvusest, mis õõnestas seda isegi
enne maavärinat. Seega kutsun Euroopa institutsioone üles määratlema ühtsed prioriteedid
ja avaldama massilist toetust avalike teenuste kehtestamisele tugeva pühendumusega Haiti
valitsuselt.

James Nicholson (ECR).   – Austatud juhataja! Mul oli vist au koos Michèle Rivasiga
juhtida septembris AKV delegatsiooni Haitisse. Ma ütlesin siis, et miski ei suutnud mind
ette valmistada selleks, mida me seal kohapeal nägime.

Tahan täna mitut asja öelda. Üks on see, et peame liikuma viivitamatult humanitaarabi
juurest ülesehituse juurde. Siin ei ole me küsimuses edasi liikunud. Olen siin täna õhtul
kuulnud väga häid asju, aga need ei ole kohapeal võimalikud, kui ei saadeta rohkem abi.

Peame avaldama rohkem survet neile, kes lubasid oma toetust selle toetuse andmiseks,
ning peame avaldama survet Clintoni juhitud ülesehitustööle ja ÜROle kiiremini edasi
liikuda. See peab olema väga selge.
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Kuulasin volinikku ja tal on täiesti õigus. Meil on vaja poliitilist stabiilsust. Ma loodan ja
palvetan, et saavutame selle poliitilise stabiilsuse, aga ma ei ole päris kindel, et see juhtub.

Kui seal olime, panin tähele – ja tahan seda öelda ja protokolli jäädvustada –, et Haiti rahvas
on väga uhke rahvas. Nad on suurepärane rahvas. Vaatasime neid koos Michèle Rivasiga
tulemas välja oma telkidest kell 6 hommikul, särades nagu kuldmündid koos oma pestud
lastega. Suurepärased naeratavad inimesed – võiks mõelda, miks nad suudavad naeratada.

Samuti tahaksin jäädvustada protokolli austusavalduse paljudele inimestele meie
valitsusvälistest organisatsioonidest, kes seavad ohtu oma elu, ning meie komisjoni
töötajatele, kellele avaldasin austust, kui olime kohapeal. Meie meelest olid nad suurepärased
ja me ei tohiks unustada, et need inimesed seavad iga päev ohtu oma elu, et aidata Haiti
inimesi. Me ei tohi unustada Haiti rahvast. Me peame töötama Haiti rahva heaks ja aitama
Haiti rahvast. Kui tuleme siia istungisaali tagasi veel kümme korda, et seda saavutada, siis
peaksime seda tegema ja jätkama.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! 12. jaanuaril 2010. aastal pühiti
Haiti riik sõna otseses mõttes minema, nagu paljud kaasparlamendiliikmed on ka maininud.
Praegu, aasta pärast seda kohutavat maavärinat, ootab riik ikka ülesehitamist. Vahepeal
on probleeme juurde tekitanud kooleraepideemia ja valimised, mis kõik on olukorda
komplitseerinud.

Tegelikult on Port-au-Prince hetkel üks suur põgenikelaager. Haiti rahvas jääb ellu ainult
tänu humanitaarabiorganisatsioonide jõupingutustele. Peame tõepoolest nendele
organisatsioonidele tänulikud olema. Nagu selle riigi ÜRO eriesindaja ütles, on Haitist
saanud valitsusväliste organisatsioonide vabariik. Kaua see olukord saab aga kesta? Näeme,
et tervishoiu olukord on katastroofiline, haridussüsteemi ülesehitamine on absoluutselt
kohustuslik, rääkimata katastroofi jälgedest vabanemise protsessist. Kõik see tekitab
vajaduse Haiti riigi ülesehitamiseks. Lisaks maavärinale on hetkel suur probleem asutuste
ja hea valitsemistava puudumine.

Seega tuleb jõupingutused koondada riigi suutlikkuse taastamisele ja demokraatia
ülesehitamisele Haitis. Vajadus tuleb väga jõuliselt välja tuua, et saavutada usaldusväärne,
läbipaistev valimisprotsess väljavaatega valimiste teiseks vooruks veebruaris.

Viimane asi, mida tahan öelda, on see, et Haiti tuleb taastada – kui lubate mul nii öelda –
teistmoodi. Sõna „teistmoodi” all pean silmas, et ülesehitustöö peab olema varasemast
kvaliteetsem, et ennetada sarnaste katastroofide kordumist. Sõna „teistmoodi” all pean
silmas ka seda, et meie jõupingutused riiki üles ehitada peavad hõlmama ka, ütleksin,
kohalikke kogukondi. Usun, et peamise huvigrupi – Haiti rahvaga – tuleb selles
taastamisprotsessis nõu pidada.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head
kolleegid! Ma ei tahtnud alustada oma sõnavõttu kohapeal viibivaid valitsusväliseid
organisatsioone tervitamata. Arvan, et nende töö on kiiduväärt ja nad esindavad meie
parimaid väärtusi, inimkonna parimaid väärtusi.

Aasta on möödunud maavärinast Haitis ja ilmselt on kätte jõudnud aeg tõhusust
suurendada. Meie ees seisab palju probleeme, mida tuleb käsitleda kiiresti ja viivitamatult.
Selles ei ole mingit kahtlust.
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Esimene probleem on tõenäoliselt vastuvõetava sanitaarsüsteemi ehitamine. Usun, et see
on prioriteet, mis hetkel ohustab elu Haitis. Kui oleme selle probleemi lahendanud, peame
käsitlema majutuse probleemi, lahendades kiiresti maa omandiõiguse küsimuse.

Lisaks vajame õiguspärast demokraatlikult valitud valitsust, kes suudab läbirääkimisi
pidada. Tean, et olukord ei ole lihtne, aga vajame seda õiguspärast arutelu, et kiirendada
olukorra parandamist Haitis.

On veel teine oluline probleem, mida paljud kaasparlamendiliikmed on juba maininud:
rusud, mis on iseenesest suur poliitiline probleem. Samuti ei tohiks me lõpetada tulevikku
vaatamist, et hakata kehtestama pikaajalist haridusstrateegiat. Seda, mis juhtus Haitis, ei
oleks tõenäoliselt juhtunud, kui oleks olemas olnud riiklik haridussüsteem ja kui laste eest
oleks hoolitsetud, nagu oleks pidanud.

Peame lõpetama mitte üksnes vaesuse, vaid ka sõltuvuse.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Aasta tagasi toimus Haitis kohutav
katastroof, suur maavärin, mis põhjustas 200 000 inimese hukkumise ja mille tagajärjel
jäi kodutuks 1 300 000 inimest. Aasta aega on kestnud abi tagamise ja taastamisabi
pakkumise operatsioon. See on kahtlemata suur ja väga keeruline humanitaaroperatsioon.
Saar ei vaja siiski üksnes materiaalset ja rahalist abi, vaid ka haldusasutuste ja poliitilise
stabiilsuse ülesehitamist ilma milleta ei saa ta areneda. Lisaks seab hiljutine
kooleraepideemia, mille tõttu on surnud juba üle 3500 inimese, endiselt ohtu tuhandeid
inimesi. Haiti kogemus näitab, et isegi helded rahasummad ei aita, kui neid õigesti ei suunata.
Haiti juhtum peaks pakkuma meile mõtlemisainet ning see viitab selgelt vajadusele luua
tõhus rahvusvahelise abi süsteem võimalike looduskatastroofide puhuks tulevikus.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Austatud juhataja! Lugupeetud volinikud! Head
kolleegid! Kui mõtlen Haitile, mõtlen selle riigi kodanikele, aga mõtlen ka Euroopa
kodanikele, kes on tohutul määral Haiti rahvast toetanud. Mõtlen ka
humanitaarabiorganisatsioonidele, kes on teinud tohutult palju tööd. Juhataja, see on loo
hea külg! Peame võtma õppetunde ja minu meelest on neid kolm.

Kõigepealt koordineerimine. Humanitaarabi etapi koordineerimine ei olnud väga edukas
ja praeguseks oleme saanud selle küsimuse kohta raporti. Peame olema paremad
ülesehitustöö valdkonnas. See paneb mind mõtlema ka abi tõhususe peale, sest ka see on
seotud koordineerimisega. Milliseid täiendavaid ja tõhusamaid meetmeid saab siinkohal
võtta?

Mu teine märkus puudutab korruptsiooni. Kui tahame, et Euroopa kodanikud toetaksid,
ei taha nad, et seda toetust kasutatakse ebasobivalt. Me ei taha seda näha ametivõimude
esindajatena ega tavakodanikena. Mida saaksime teha parema koordineerimise abil
tagamaks, et korruptsioon ei võta võimust nende süsteemide üle?

Minu kolmas märkus, austatud juhataja, on poliitiline aspekt. Ilma poliitilise stabiilsuse ja
väga otsustava avaliku halduseta, ei suuda see jätkusuutlik ehitustöö üldse edasi areneda.
Toimus esimene valimiste voor, mis on endiselt vaieldav küsimus. Tahaksin teilt küsida
järgmist: milliseid edusamme teeme koordineerimise puhul koos Ameerika Riikide
Organisatsiooni ja teiste osalejatega tagamaks, et saabuvad valimisel läheksid hästi?
Eurooplastena oleme väljendanud oma kohustust aidata Haitit lühiajaliselt ja arvan, et
peame jätkuvalt näitama üles solidaarsust.
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Edite Estrela (S&D).   – (PT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinikud! Head kolleegid!
Maavärin on viinud Haiti ühte raskeimatest humanitaarkriisidest: tuhanded on hukkunud
ja haavatud, on miljoneid kodutuid ning väga suured kahjustused. Rahvusvaheline
kogukond lubas väga palju, kuid on teinud väga vähe, ning on raske aru saada, miks
taastamisprotsess nii aeglane on hoolimata Euroopa Liidu heast tahtest ja valitsusväliste
organisatsioonide tööst.

Olukord on halvenenud koolerapuhangu ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu pärast valimisi,
millega kaasnes tohutu vägivald, mille põhiohvriteks olid naised ja lapsed. Euroopa Liit
peab jätkuvalt aitama ülesehitustöös ja parandama haavatavate rühmade
humanitaarolukorda Haiti elanikkonnas, aga ka aitama kaasa suutlikkuse tugevdamisele
katastroofide ennetamisel pikemas perspektiivis.

Seega tahaksin öelda, et toetan komisjoni esitatud hiljutisi ettepanekuid Euroopa
suurõnnetustele reageerimise loomise kohta, mis hõlmab liikmesriikide
hädaabiorganisatsioonide vabatahtliku reservi loomist ja kriisireguleerimisplaanide
väljatöötamist ning samuti humanitaarabi kriisikeskuste liitmist tsiviilkaitsega, et
moodustada Euroopa kiirreageerimise keskus, mis vastutab ohtlike olukordade järelevalve
eest, väljastades varajasi hoiatusi ja koordineerides ELi katastroofidele reageerimist.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Varsti möödub aasta meie
eelmisest arutelust humanitaarabi koordineerimise ja ülesehitustööde kohta Haitis. Täna
on ülevaatuse ja võib teha ühe ilmselge järelduse: tragöödiast on möödunud aasta ja ohvrite
arv endiselt suureneb. Praeguses staadiumis tuleb rõhutada kahte võrdselt tähtsat küsimust,
mis on olulisemad kui uute majade ja teede ehitamine. Esiteks peab siinne parlament
esitama kõva ja selge häälega üleskutse seksuaalkuritegude epideemia viivitamatuks
lõpetamiseks. Meie allikad näitavad, et ainult mõni päev pärast maavärinat oli vägistatud
250 naist ja tüdrukut ning olukord on halvenemas. Sellist tüüpi vägivald üha kasvab. Meil
on ülim aeg rääkida sellest häbiväärsest teemast, käsitleda seda ebainimlikku nähtust ning
hakata tõhusalt takistama seksuaalkuritegusid Haitis.

Teiseks kooleraepideemia, mida on siin juba mainitud. Nakatunute arv on vähenenud, aga
see sõltub loomulikult aastaajast. On seos kummalise aga häiriva suundumusega, mille
puhul patsiendid teesklevad, et neil on koolera. Meil on seda raske uskuda, sest läheme
täna õhtul koju tagasi oma mugavatesse vooditesse, aga nende inimeste jaoks on öö haiglas
palju parem väljavaade kui öö oma kodus, mis ei ole midagi muud kui algeline varjupaik.
Samuti peaksime pidama meeles, et kooleraepideemia sagedus aastaaegade vahetumisega
kindlasti suureneb. See on põhjus, miks peame tähelepanu pöörama ja miks peame eelkõige
neid tingimusi parandama.

Seán Kelly (PPE).   – Austatud juhataja! Öeldakse, et jumal aitab neid, kes ennast ise aitavad,
aga Euroopa Liit läheb veel kaugemale, sest Euroopa Liit aitab neid, kes ennast ise ei aita,
eelkõige Haiti puhul, kus valitsus – nagu Nirj Deva ja teised on märkinud – on
korrumpeerunud ega tundu oma rahvast hoolivat. Siiski on oluline, et jätkaksime head
tööd koostöös ÜRO ja valitsusväliste organisatsioonidega jne. Tean, et üks meie kõige
edukamatest Iirimaa ärimeestest Denis O’Brien mängib siinkohal juhtivat rolli.

Kõik see on siiski tilk meres võrreldes sellega, mida oleks võimalik saavutada, kui meil
oleks nõuetekohaselt toimiv valitsus. Seega peab Haiti valitsus saama valju ja selge sõnumi,
et see peab kas n-ö järele jõudma või peab selle – loodetavasti – välja vahetama pädevama
valitsuse vastu. Siis näeksime tõelisi edusamme.
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Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Austatud juhataja! Ehkki on olnud võimalik
järk-järgult leevendada ja kõrvaldada hävitava maavärina tagajärgi, seisavad kodanikud
endiselt silmitsi keeruliste probleemidega. Neil on puudus joogiveest, toidust ja teistest
põhimaterjalidest. On igapäevased probleemid ja raskused. Samuti on Haitil ebastabiilne
valitsus, millel puuduvad demokraatlikud väärtused, ning kooleraepideemia, järjest
suureneva kuritegevuse, rüüstamise, inimröövide ning naiste ja laste vägistamisega.

Peame selle kõige tõttu astuma samme, et piirata selliseid õõvastavaid tegevusi. Euroopa
institutsioonid peavad jätkama oma jõupingutuskatastroofi tagajärgede leevendamisel.
2011. aastal peab abi andmisel keskenduma keerulistele ülesannetele, eelkõige eluasemete
taastamine, põhivajaduste tagamine kogukondades ja olukorra stabiliseerimine ajutistes
laagrites.

Samal ajal on oluline püüda täita pikaajalisi eesmärke, nagu avalike asutuste, kohalike
ametivõimude, koolide, haiglate jne arendamine.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Avaldaksin veel kord fraktsiooni nimel solidaarsust
Haiti elanikega, aastataguste maavärina ohvrite ja hiljutiste koolera ohvritega. Kiiresti on
vaja rohkem abi; rohkem abi elanikkonnale, keda tabas aasta tagasi tragöödia, ning hiljutiste
haiguspuhangute ohvritele. On vastuvõetamatu, et osa abist ei ole veel kohale jõudnud.
Juba heaks kiidetud abiga tuleb jätkata, eelkõige Euroopa Liidu abiga. Lisaks peaks EL
tunnustama mõnede piirkonna riikide eeskujulikku solidaarsust, mille nad on ära teeninud.
Rõhutaksin Kuuba juhtumit, kelle valitsus saatis arstid ja eripersonali, kes on juba ravinud
üle 50 000 inimese koolerat. Rõhutaksin siiski ka algatuse ALBA (Bolivari Alternatiiv Meie
Ameerika Rahvastele) abi rahastamise ning ka energia, põllumajanduse ja toiduga.

Oleks hea, kui Euroopa Liit võtaks seda arvesse ja mängiks aktiivsemat rolli. Kõik vajalikud
meetmed Haiti kiire ülesehitustöö kiirendamiseks ja elanikkonna elutingimuste
parandamiseks tuleb võtta viivitamatult, aga nõuame suveräänsuse ja territoriaalse
terviklikkuse põhimõtete austamist, mida Haiti rahva vaprus ja õilsus väärivad.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Aasta pärast kohutavat maavärinat Haitis
ei ole endiselt tõendeid taastamisprotsessi konkreetsete tulemuste kohta. Ummikseis
tuleneb eelkõige asjaolust, et Haiti riigil ei suutlikkust tagada põhilisi avalikke teenuseid,
kasutades oma ressursse. Puudub poliitiline tahe ja Haiti ametivõimud ei suuda rakendada
otsuseid, mille eesmärk on riik üles ehitada.

See tõkestab märkimisväärselt Haiti taastamise ajutise komisjoni tegevust – põhiorgan,
mille ülesanne on rahvusvahelise kogukonna antud ressursside tõhus haldamine. Olukord
jätkub, kui riigis ei kehtestata edukalt poliitilist stabiilsust, riigi suutlikkust ei taastata ning
ametisse ei määrata tõhusat valitsust. Seetõttu arvan, et EL peab andma endast kõik, et
toetada õiguspärast ja läbipaistvat valimisprotsessi. Teise hääletusvooru, mis on kavandatud
veebruariks, nõuetekohasuse tagamine on ainus viis poliitilise kriisi lõpetamiseks.

Janusz Władysław Zemke (S&D).    – (PL) Lugupeetud juhataja! Tahaksin veenduda, et
minust õigesti aru saadakse. Mul ei ole erilisi reservatsioone Euroopa Liidu praeguse abi
pakkumise kohta Haitile. Euroopa Liit kahtlemata pakub Haitile suurel määral materiaalset
abi ja ma olen üllatunud, et paljud teised riigid ei tee seda samas ulatuses kui Euroopa Liit.

Tahtsin teile meelde tuletada, et reservatsioone, mis olid seotud Euroopa Liidu meetmetega,
tõstatati kohe pärast katastroofi. Euroopa Liit tegutses liiga aeglaselt ja humanitaarabi oli
ilmselgelt halvasti koordineeritud. Tahaksin küsida, millistele konkreetsetele järeldustele
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jõudis Euroopa Komisjon abi aeglase tagamise kohta sel ajal. Arvan, et see on väga oluline
küsimus, sest abi saamise ajaraamistik võib mõnede jaoks olla elu ja surma küsimus.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Haiti näitab väga selgelt,
et tõelised katastroofid on inimese põhjustatud. Rahvusvaheline kogukond ning eelkõige
Euroopa Liit on valmis aitama. Siiski ei ole probleem raha, vaid ebastabiilne poliitiline
olukord. Praegu ei ole ükski riik päris valmis aitama kaasa raha korrumpeerunud poliitilisele
süsteemile. Minu palve komisjonile on seega järgmine: loomulikult peame jätkuvalt Haitit
aitama, aga eelkõige peame investeerima ka poliitilisse infrastruktuuri. Kuni on olemas
toimiv valitsuse süsteem ja toimiv juhtkond, peame kasutama olemasolevaid
abiorganisatsioone, sest lihtsalt ei ole muud alternatiivi.

Kristalina Georgieva,    komisjoni liige  .  – Austatud juhataja! Tänan parlamendiliikmeid
siiralt täna õhtul tehtud märkuste eest! Kokkuvõtteks tahaksin teha viis märkust.

Esiteks nõustun täielikult kõikide sõnavõtjatega, kes rõhutasid, et probleemide, millega
Haiti täna silmitsi seisab, peamine põhjus on valitsemise läbikukkumine. See oli mu
esmamulje pärast maavärinat ja kehtib praegugi: nii halb, kui maavärin ka ei olnud, ei ole
see Haiti suurim probleem. Riigi suurim probleem on palju aastakümneid halba juhtimist,
mis ei ole sisuliselt paika jätnud mingeid sotsiaalseid struktuure ega valitsusstruktuure
Haiti rahva aitamiseks ning see tekitab Haiti rahva umbusalduse valitsuse vastu.

Mäletan väga selgelt kuidas seal olles ütlesid kõik haitilased, kellega rääkisin, mulle üht:
„Ärge andke raha valitsusele”. Humanitaarabi korras me raha ei anna, vaid pakume otsest
abi. See annab meile hetke, et mõelda selle üle, kui kaua läheb aega Haiti ülesehitamiseks:
selleks kulub väga kaua aega, sest see ei juhtu enne, kui institutsiooniline infrastruktuur
paigas on.

Olles seda öelnud, tahan teiseks märkida, et tegelikult on Haiti ühiskonnal positiivne külg,
mis on aidanud Haiti rahval ellu jääda: nende endi vastupidavus ja kogukondade
vastupidavus. Kohtusin inimestega, kes koos elasid: nad kaotasid oma majad koos, kolisid
laagritesse koos ning ja on loonud laagrites üksteisele toetussüsteemi, seejuures mõned
võtavad vastutuse laste valvamise eest ja improviseerivad neile mõnel määral ka õppetööd;
mõned võtavad vastutuse töö leidmise eest; mõned, tegelikult naised, võtavad vastutuse
kõigile söögi tegemise eest. See vastupidavus annab meile praegu veidi lootust Haiti tuleviku
suhtes.

See viib edasi mu kolmanda märkuse juurde, milleks on, et toetuskavad Haiti jaoks peavad
võtma arvesse seda, mis riigil olemas on ja mida riigil ei ole. Seetõttu oleme humanitaarosa
poolel rõhutanud töö eest sularaha maksmist, nn vautšerite programme, selliseid uuendusi
nagu seemnete ja tööriistade hankimine ühenduse tasandil, et inimesed saaksid tõepoolest
rohkem iseendale loota.

Neljandaks olen tänulik märkuste eest, mida tehti õppetundide kohta, mida oleme Haitilt
saanud. Ma ei nõustuks sellega, et reageerisime aeglaselt: abi Euroopa Liidust jõudis kohale
24 tunni jooksul. Nõustuksin aga sellega, et koordineerimises on arenguruumi ja meie
suutlikkus ennast enne katastroofi toimumist mobiliseerida on ülioluline. Selles mõttes
olen tänulik tehtud märkuse eest, et Haitilt saadud õppetundide alusel oleme tõepoolest
liikunud Euroopa reageerimise suutlikkuse ja parema koordineerimise suunas läbi Euroopa
suurõnnetustele reageerimise suutlikkuse keskuse.

Lubage mul nüüd minna viimase puntki, humanitaarvaldkonna juurde! Mille pärast me
muretseme? Tegelikult on küsimus kaitses, eriti naiste puhul, ning meie toetuse
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suurendamises laagritesse kinni jäänud peamiselt naiste juhitud majapidamiste tragöödia
käsitlemiseks. Võin teile kinnitada, et rõhutame sel aastal ning ka järgmisel aastal
rahastamise puhul, et tuleb tagada kaitse küsimuse käsitlemine ja ELi olemasolu inimeste
jaoks.

Lubage mul kokkuvõtteks lihtsalt tänada kõiki veel kord nende sõnavõttude eest ja eelkõige
neid teie seast, kes tunnustasid humanitaarabitöötajate ohverdust Haiti rahva hüvanguks!

Andris Piebalgs  , komisjoni liige. – Austatud juhataja! Esiteks tahaksin tänada selle täiskogu
liikmeid nende solidaarsuse ja toetuse eest! Alustan poliitilise mõõtmega. Olukord Haitis
ei ole kindlasti lihtne, aga kõrge esindaja jälgib seda väga tähelepanelikult ja annab kogu
vajaliku diplomaatilise toetuse stabiilsuse kindlustamiseks. Presidendivalimiste teine voor
aitab taastada usaldusväärsust, kui sellega ei kaasne vägivalda, seega teeme ka kõik vajalikud
diplomaatilised jõupingutused; aga diplomaatilistel jõupingutustel on mõnikord
viivitamatud tulemused ja mõnikord on vaja aega tulemusteni jõudmiseks.

Mõned teist mainisid Baby Doci külastust. Võime öelda, et ehkki kõik võivad vabalt liikuda,
ei olnud see kindlasti kogu poliitilise arengu parim märk Ent me ei tohiks lasta sel end rajalt
kõrvale juhtida. Arvan, et Haitis on olemas terve poliitiline tuum ja peaksime sellesse
uskuma. Loodame, et inimestel, keda valitakse seadusandliku kogu valimistel, ja presidendil
on vajalik suutlikkus juhtida riigi taastamist.

Teine asi, mida tahan rõhutada, on see, et arengukoostöö hõlmab raskeid valikuid. Üks
valik on teha midagi hästi nähtavat, mis ei too kaasa struktuurilist muudatust. Ei oleks
raske rahastada tuhandeid arste EList või ehitada uut ülikooli ELi nimel; see oleks nähtav
ja kõik oleksid rahul. Aga kuidas on lood ebakindlusega tänavatel? Rahastame julgeolekut
üsna keerulistes tingimustes läbi valitsuse. Seega, kui julgeolek on tagatud osaliselt, rahastab
seda Euroopa Liit. Kas see on nähtav? Mitte eriti, sest ei ole ELi silti, aga usun, et on kindel,
et oleme taganud riigi stabiilsuse.

Teine küsimus on see, kuhu raha investeerida. Taas kord oleks majade ülesehitamine kõige
lihtsam poliitiline valik, aga mis abi sellest on, kui riiki ei taasühendata, kui puudub
infrastruktuur? Ning infrastruktuur eeldab massilist investeerimist. Üldjoontes maksab
kilomeeter teed miljon USA dollarit ja Haitis veel rohkem, sest vaja on hooldust ning samuti
peame aitama kohalikke kogukondi, kust tee läbi läheb. Seega on kulud väga suured. Haitil
ei ole selliseid vahendeid investeerimiseks. Kummaline on see, et oleme Haitis ainukesed,
kes tegelevad teede infrastruktuuriga. Tavaliselt osalevad teede infrastruktuuris ka paljud
teised riigid, aga Haitis oleme meie ainukesed, kes seda toetavad. See on raske valik, aga
usun, et see aitab riiki struktuurilistes muudatustes.

Viimane märkus, mida on täna väga palju tõstatatud, on kohustuste võtmise ja raha
väljamaksmise kiirus. Rahalisi vahendeid ei tohiks kuritarvitada ja eelarvetoetus võtab
aega. Ei ole lihtsalt nii, et valitsus annab meile arvenumbri ja kanname raha üle. Ei!
Kontrollime arvet; teame, kuhu väljamaksed lähevad, mistõttu on see üsna mahukas
protseduur. Ei saa lihtsalt saata 1,2 miljardit eurot arvele ja oodata, et kõik lahendatakse.
Samuti vastutame oma maksumaksjate ees. Samad kaalutlused kehtivad teede kohta: peame
käivitama pakkumismenetluse, peame sel puhul olema läbipaistvad ja see võtab natuke
aega. Aga usun, et see aeg on õigustatult võetud, sest ei ole vaja rohkem kui ühte rahaliste
vahendite kuritarvitamise juhtumit, et toetus Haiti taastamiseks saaks Euroopa kodanike
silmis kahjustatud. Võin teile tagada, et astume ka sel puhul vajalikud sammud.
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Veel kord, tänan teid teie toetuse eest! See oli väga kasulik ja julgustav arutelu ning usun,
et üritame täita neid küsimusi, mida täna mainisite.

Juhataja.   – Olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut (1)  , mis esitati vastavalt kodukorra
artikli 110 lõikele 2.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011. aastal.

17. Campania jäätmekriis (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu järgmistel teemadel:

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas(id) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger fraktsiooni
Verts/ALE nimel komisjonile Campania jäätmekriisi kohta (O-0188/2010 – B7-0667/2010);

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas(id) Bairbre de Brún ja Willy Meyer fraktsiooni
GUE/NGL nimel komisjonile Campania jäätmekriisi kohta (O-0197/2010 – B7-0801/2010);

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas(id) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru fraktsiooni
S&D nimel komisjonile Campania jäätmekriisi kohta (O-0208/2010 – B7-0805/2010);
ning

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas(id) Mara Bizzotto and Lorenzo Fontana fraktsiooni
EFD nimel komisjonile Napoli ja Campania maakonna jäätmekriisi ning ELi
rahastamisvahendite kasutamine kohta (O-0209/2010 – B7-0806/2010).

Margrete Auken,    autor. – (DA) Austatud juhataja! Tahaksin väga tänada volinik
Potočnikut asjaolu eest, et lõpuks paistab komisjoni poole pealt natuke järjekindlust.
Tahaksin nõuda selle kohta ka tõendusmaterjali. Mul on kõrged ootused tänase reaktsiooni
suhtes, sest kui midagi kindlat nüüd ei juhtu ja Itaalia ei saa selle eest vajaduse korral suurt
trahvi, puutume veel selle probleemiga kokku paljudes teistes kohtades. Mitte ainult Itaalial
ei ole suuri probleeme jäätmetega. Kui kõigile jääb mulje, et midagi ei juhtu, kui nad
kasutavad ainult prügilaid, seisame peagi silmitsi väga suure katastroofiga. Seega ootan
reaktsiooni.

Tahaksin kasutada ülejäänud aega oma sõnavõtust Itaalia käsitlemiseks. Olen hästi kursis
sellega, et Itaalia valitsus ei ole siin otseselt esindatud, aga on siiski oluline, et Itaalia ise
hakkaks tunnistama, et see probleem vajab lahendamist. See on suurepärane riik, mis on
jäätmetesse uppumise ääre peal. Tekib palju konflikte ja hiljuti on olukord ainult hullemaks
muutunud. Itaalia ei tohi nüüd sattuda olukorda, kus inimestele pannakse veel enam
koormaid trahvide kujul. Selle asemel tuleb tagada, et pannakse paika plaan, mis on usutav,
ning seeläbi kasutada paljusid aktiivseid kodanikke osana lahendusest, selle asemel et neid
alati kriminaliseerimise sihtmärgiks muuta jne. Me ei saa lahendada jäätmete probleemi,
kui kodanikud meid ei toeta, ning on palju kodanikke, kes on rohkem kui valmis tegema
Itaalias palju head tööd.

Kasutage sõjaväge ja politseid – mitte inimeste allasurumiseks, mitte kohalike ametivõimude
eemalehoidmiseks – vaid tõeliste süüdlaste kättesaamiseks. Loomulikult on üks pool, kes
sellest kasu saab, suurtööstused Põhja-Itaalias, mis saab suurt korralikku kasumit sellest,

(1) Vt protokoll
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et ta saab lihtsalt vabaneda jäätmetest odavalt, selle asemel et maksta selle eest. Teised
kasusaajad on maffia gangsterid, kes saavad samuti suurt kasumit. Seega peab see kohe
lõppema ja ma loodan, et Itaalia suhtub sellesse küsimusse tulevikus väga tõsiselt.

Søren Bo Søndergaard,    autor. – (DA) Austatud juhataja! Kui eelarvekontrollikomisjoni
delegatsioon külastas Itaaliat eelmisel sügisel, kohtusime Campania piirkonna presidendiga.
Kui küsisime temalt, miks ei ole kohutavat jäätmetega seotud olukorda Campanias veel
lahendatud, ütles ta, et see on poliitiline probleem.

See vastus selgitab paljutki. Loomulikult oleks ta võinud ükskõik mida öelda – et see oli
tehniline probleem, logistiline probleem või rahaline probleem. Ei, probleem oli poliitiline.
Probleem on selles, et puudub poliitiline tahe. Selle poliitilise tahte puudumise tõttu ei ole
Itaalia suutnud täita oma kohustusi vastavalt jäätmedirektiivile. Selle poliitilise tahte
puudumine on ka põhjus, miks võis oktoobris näha, et mitte ühtegi Euroopa Kohtu nõutud
parandust ei olnud rakendatud. Jällegi, selle poliitilise tahte puudumise tõttu ei olnud EL
aasta lõpuks ikka veel saanud jäätmete sorteerimise kava.

Vastupidi – oleme näinud ametivõimude poliitilist tahet hoida neid skandaale saladuses,
kasutades julgeoleku templeid. Seega võtab meie fraktsioon küsimuse kohta väga selge
seisukoha. Toetame kõiki – ja neid on palju – häid Itaalia mehi ja naisi, kes võitlevad avatuse
eest selles küsimuses ja selle eest, et olukorra nii kaugele jõudmise eest vastutavad inimesed
vastutusele võetaks. Siiski usume ka seda, et enne kui see juhtub, peame täielikult loobuma
ideedest, et Euroopa maksumaksjad peaksid maksma ainsagi euro rohkem jäätmekatastroofi
eest Itaalias. Me ei tohi raisata rohkem head raha halvaks otstarbeks.

Judith A. Merkies,    autor. – (NL) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Eelmisel aastal
külastasime Campaniat ja Napolit koos petitsioonikomisjoniga, et olla ise tunnistajaks
jäätmekriisi olukorrale – olukorrale, mida paljud petitsioonide esitajad olid kirjeldanud
väga raskena. Ka meie leidsime, et kohapealne olukord on väga raske. Nägime prügimäge
rahvuspargis Vesuuvil. Nägime paljusid ebaseaduslikke jäätmehoidlaid ja põlevaid
prügihunnikuid. Leidsin isegi tööstusjäätmeid mäe pealt, mis oli määratud olmejäätmete
prügimäeks, ning nägime ka korrast ära põletusahju või vähemalt midagi sellesarnast.

Üks on selge: praegu seal asjad ei toimi ja nõustun eelmiste sõnavõtjatega, et näib olevat
palju poliitilisi vaidlusi selle üle, kes täpselt olukorra eest vastutab. Oleme tegelikult
kutsunud sealseid poliitikuid ja kodanikke üles jätma kõrvale kõik oma poliitilised
erimeelsused ja ühendama jõud, et olukord lahendada.

Siiski ei ole ma sellest ajast alates näinud ühtegi märki lahendusest ega ka mingi kava
koostamisest – vähemalt mitte avalikult – ning loodan, et saate meile selgitada, kas kava
on tegelikult olemas. Campania inimesed ütlesid meile eelmisel aastal väga selgelt järgmist:
„Me oleme igalt poolt abi taotlenud ja koputanud igasugustele ustele siin meie provintsis
ja piirkonnas, kogu Itaalias ja Itaalia valitsuse seas, kuid kõikjalt oleme lahkunud tühjade
kätega. Euroopa Liit on meie viimane lootus ja ajal, mil keegi teine meid ei kuula, tuli
Euroopa Liit kuulama, mis meil öelda on”.

Nad loodavad teie ja meie peale lootuses, et ühel või teisel viisil aitame lõpuks leida
lahenduse nende piirkonnas. Loomulikult peavad nad asja kohapeal ise ära lahendama.
Ehkki me ei saa kahjuks minna sinna prügi oma kätega ära koristama, on meil selles
küsimuses tähtis roll. Kas võiksite selgitada, kas on olemas kava ja kui on, kas see on
kvaliteetne, ning kui mitte, mida kavatsete sel puhul ette võtta? Millised on tähtajad? Mis
ajaks peab see olema rakendatud ja kui kaua olete valmis ootama? Millal kavatsete lõpuks
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nõuda Euroopa Kohtu sanktsioonide kehtestamist ning mis toimub struktuurifondidega,
mis on praegu endiselt külmutatud?

Tegemist ei ole üksnes jäätmekriisiga – need asjad võivad viia olukordadeni, mis on ohtlikud
inimeste tervisele. Milline on Euroopa Komisjoni seisukoht selles? See ei ole ehk teie
valdkond, aga võib-olla ütleksite meile siiski, kas olete alustanud selle käsitlemist või mitte.

Ilmselgelt on ka maffial siin käsi mängus. Tuleb siiski öelda, et ei Euroopa Komisjon ega
meie ei saa otseselt sel puhul midagi ette võtta; ainuke asi, mida lõppkokkuvõttes teha
saame, on meie direktiivide rakendamise jälgimine Euroopa Liidus. Mil viisil saaksime
pakkuda täiendavat toetust, võib-olla jagades parimaid tavasid? Kuidas saavad liikmesriigid
siin üksteist aidata? Kas te ei nõustu, et sel juhul tuleks jäätmeid näha pigem võimaluse kui
probleemina? Campania võiks astuda üleöö suure sammu taaskasutavaks kogukonnaks
saamise suunas. Olen seisukohal, et peaksime tegelikult Euroopa tasandil propageerima
jäätmete kaadamise täielikku keeldu ning prügimägede keeldu.

Mara Bizzotto,    autor. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Kahjuks on nüüd kõik
väga teadlikud olukorrast, milles Campania ja eelkõige Napoli linn on elanud aastaid ning
Euroopa Liit on pidanud selle küsimusega palju kordi tegelema.

Olles vastamisi selle praeguse paradoksaalse kolmanda maailma olukorraga, tahaksin teada
komisjonilt, milliste tagajärgedega peab Itaalia silmitsi seisma Euroopa õiguse seisukohast
ning milliseid rahatrahve võib talle määrata, kui jäätmekriisi Campanias peagi lõplikult ei
lahendata.

Samuti tahaksin teada, kas komisjon saab esitada üksikasjalikku teavet Euroopa rahaabi
kohta, mida Campania piirkond seni on saanud integreeritud jäätmete kogumise ja
kõrvaldamise süsteemi loomiseks. Vaadake, volinik, kui me tavaliselt kriisidest räägime,
räägime traagilistest äärmuslikest olukordadest, aga nad lahendatakse siiski mõistliku aja
jooksul. Kui nn kriis kestab üle 15 aasta, on midagi ilmselgelt valesti.

Viimastel aastatel on Itaalia valitsus püüdnud teha kõikvõimaliku, et lahendada kaua
kestnud jäätmete kogumise ja kõrvaldamise küsimust. Siiski on asjaolu, et Napoli tänavad
on täna mattunud tonnide ja tonnide kaupa prügi alla, selgelt eelkõige Campania kohalike
ametivõimude ja nende täieliku ebapädevuse või soovimatuse süü töötada lahenduse
leidmise nimel.

On selge – tegelikult kristallselge –, et Napolis ja Campanias valitsevad tingimused tulenevad
vastutuse vältimisest, mis on iseloomustanud omavalitsust, provintsi ja piirkonda
jäätmehoolduse teemal palju aastaid. Keskvalitsust ei saa süüdistada selles, et ei ole
kehtestatud lahuskogumist, mis on tõhusa jäätmekava esimene oluline punkt. Keskvalitsust
ei saa selgelt süüdistada selles, et ta pidi saatma mõned nädalad tagasi, aga ka teistel
eelnevatel juhtudel, armee asendama sadu jäätmekogujaid, kes jäid äkitselt ühel ajal haigeks.

Asjaolu, et kriis on tabanud Napolit ja seejuures on olukord väga erinev ülejäänud Itaalias,
näiteks minu päritolupiirkonnas Venetos, kus lahuskogumine on toimunud aastaid ilma
probleemideta ja väga kõrge ringlussevõtu määraga, tähendab seda, et vastutus kriisi eest
lasub Campania poliitika kujundamisel, kohalike omavalitsuste ametnikel ja eelkõige
kardetaval kokkumängul allilmaga, kes on alati püüdnud jäätmeärist suurt kasumit saada
tänu Camorra läbilaskvale kohalikule poliitika kujundamisele ja kohalikule valitsusele.

Janez Potočnik  , komisjoni liige. – Austatud juhataja! Esiteks tahaksin tänada kõiki
parlamendiliikmeid, kes juhtisid minu ja mu teenistuste tähelepanu sellele olulisele
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küsimusele! Mul on hea meel, et Euroopa Parlament on võtnud aktiivse rolli
jäätmehooldusega seotud olukorra järelevalves Campanias, nagu näitab näiteks
petitsioonikomisjonis vastuvõetud raport pärast nende külastust Campaniasse eelmise
aasta aprillis. Parlamendil on siin tõesti tähtis roll ja ta on selle täielikult omaks võtnud.

Kohe pärast Euroopa Kohtu otsust 4. mail 2010. aastal kirjutas komisjon Itaalia
ametivõimudele ja küsis, milliseid meetmeid nad on nõuete täitmiseks kavandanud või
võtnud. Pärast seda on komisjonil olnud mitmeid kontakte ja kohtumisi Itaalia
ametivõimudega, hiljuti missioonil Napolisse, mille korraldas 22. ja 23. novembril
2010. aastal läbi keskkonna peadirektoraadi delegatsioon.

Meie seisukoht on see, et Itaalia ametivõimudel on veel pikk tee käia, et otsus täide viia.
Eelkõige peavad nad esiteks laiendama ja ajakohastama jäätmehoidlaid kogu Campanias
ja teiseks koostama tõhusa jäätmekava olmejäätmete jaoks Campanias, võttes muu hulgas
arvesse ELi jäätmehierarhiat.

Komisjon ei ole rahul meetmetega, millest Itaalia ametivõimud on teatanud alates
kohtuotsusest, sest need ei hõlma üksikasjalikku kalendrit, milles on näidatud ettenähtud
seadmete ehitustööde vahe-eesmärgid.

Arvame, et Campania jäätmekava peab täielikult vastama ELi keskkonnaseadustele ning
seadma prioriteediks jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ringlussevõtu; tagama
lahuskogumise rakendamise kogu piirkonnas; tagama Campaniale vajaliku kompostimise
suutlikkuse ning kehtestama meetmed enam kui seitsme miljoni tonni kuhjunud jäätmete
ohutuks kõrvaldamiseks mõistliku aja jooksul eri Campania linnades, mis tähendab ka
seda, et Itaalia ametivõimud peavad teostama kuhjunud jäätmete ehk nn ökopalli analüüsi
enne, kui nad otsustavad turvalisima viisi üle nende kõrvaldamiseks.

Kui puudub piisav ja tõhus jäätmekava, naaseb komisjon kohtusse ja teeb ettepaneku
trahvide määramiseks Seega peame hoolikalt hindama jäätmekava projekti, mille Campania
ametivõimud on äsja komisjonile esitanud – ja äsja tõepoolest tähendab äsja – ning jälgima
tähelepanelikult, et nad tõesti kava vastu võtavad ja rakendavad. Otsus selle kohta, kas ja
millal algatada artiklis 260 sätestatud menetlust Itaalia vastu sõltub peamiselt jäätmekava
sisust ja kasutatud meetmete ajastusest probleemi koheselt veenval viisil käsitleda.

Mis puudutab olemasolevaid prügilaid, on komisjon algatanud uurimise ning palunud
Itaalia ametivõimudel anda aru Terziano ja Cicciano prügilate tegevuse kohta. Itaalialt veel
vastust ei ole ning kui see saabub, hindab seda komisjon.

Praeguses staadiumis ei ole komisjonil tõendeid Euroopa Liidu keskkonnaseaduste rikkumise
kohta. Asjaolu et prügila asub looduskaitsealal, ei ole iseenesest ELi õiguse rikkumine,
tingimusel muidugi et teisi eeskirju kohaldatakse ning pädevad riigi ametiasutused hindavad
asjakohaselt keskkonnamõju ja rakendavad vajalikud leevendus- ja ka
kompensatsioonimeetmed.

Mis puutub jäätmekäitlusmeetmete kaasrahastamisse Campanias, pühendati
programmiperioodil 1994–1999 jäätmekäitlusprojektidele 88,1 miljonit eurot, peaaegu
49% ERFi kaasrahastust. Siiski kasutati ainult 90% kogueraldisest raskuste tõttu, mis olid
seotud ka jäätmekäitluskriisi ning Itaalia ametivõimude erakorralise käitluse kehtestamisega
1994. aastal.

Programmiperioodil 2002–2006 eraldati jäätmekäitlusprojektidele kokku 140 miljoni
eurot rahalisi vahendeid, millest 50% oli taas ERFi kaasrahastatud. Pärast jäätmekäitluskriisi
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otsustas komisjon siiski võtta konkreetsed meetmed tagamaks, et ERFi Campaniale eraldatud
rahalisi vahendeid nõuetekohaselt kasutatakse.

Esiteks muutus kulutuste juhtimine kaasfinantseerimiseks alates 1. jaanuarist 2005. aastal
mittesobivaks. Teiseks, pärast Itaalia ametlikku teavitamist rikkumismenetluse algatamise
kohta jäätmekäitluse eest 29. juunil 2007. aastal teavitas komisjon Itaalia ametivõime, et
jäätmekäitluse puhul ei ole kaasrahastamine enam lubatud.

2007.–2013. aasta Campania piirkondlikus tegevusprogrammis nähakse jäätmekäitluseks
ette 270 miljoni euro suurust koguinvesteeringut, millest 50% on taas ERFi kaasrahastatud.
EÜ rahaliste vahendite väljamaksmine projektide jaoks jäätmesektoris sõltub siiski eelkõige
tingimusest, et Itaalia ametivõimud võtavad vastu piirkondliku jäätmekava, mille peab
loomulikult kinnitama komisjon.

Homme avaldame komisjonis aruande jäätmetekke vältimise ja ringlussevõtu temaatilise
strateegia rakendamise kohta. Selles raportis on näha jäätmekäitluse tulemuste
märkimisväärsed erinevused liikmesriikide vahel. Sellest on selgesti näha, et asjakohase
jäätmekäitlusstrateegia abil on võimalik prügilatesse ladustamine peaaegu kaotada ning
põletamist saab oluliselt vähendada, suurendades jäätmete kompostimist ja ringlussevõttu.
Lisaks prügi muutmisele ressurssideks loob see töökohti ja majanduslikku tegevust,
vähendades samal ajal jäätmekäitluse keskkonnamõju. Seega loodan väga, et lõpuks saab
kriisist võimalus, selleks et pädevad asutused saaksid käivitada Campanias korralikud
lahuskogumise- ja ringlussevõtukavad.

Kokkuvõttes loodab komisjon, et Campania jäätmekava on veenev. Seni kuni oleme kindlad
tõhusas kavas, mille abil käivitatakse vajaliku infrastruktuuriga süsteem, ja kuni meil on
tugevad garantiid, et projekte tõhusalt rakendatakse, peatatakse asjaomaste
jäätmekäitlusprojektide komisjonipoolne rahastamine Campanias.

Käsitlen mõnd teie juba tõstatatud küsimust oma lõpumärkustes.

Erminia Mazzoni,    fraktsiooni PPE nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Olen
tänulik volinikule, et ta juhtis tähelepanu sellele, et petitsioonikomisjon on andnud siinsele
parlamendile aktiivse rolli näitamaks, et nendel, kes siin sõna võtavad, ja nende esindatud
fraktsioonidel on suur huvi selle olukorra vastutustundliku käsitlemise, kõikide menetluste
läbipaistvaks muutmise ja avalikkuse kaasamise vastu dialoogi, mis annab kõikidele
vastutustunde.

Nagu on juba öeldud, on maakonna valitsus, mis – tuletaksin teile meelde – loodi alles
2010. aasta mais, pidanud viimastel kuudel tihedat dialoogi Euroopa Komisjoniga, alustades
protsessi, mida võime kindlasti pidada eelnevate aastate mahajätmiseks. Siiski ei ole
juhtunud imesid; lihtsalt võeti vastutus vapustava olukorra eest, mida on toidetud 15 aasta
jooksul ebatõhusa või puuduva tegevusega. Tuletaksin teile meelde, et Euroopa Kohus tegi
Itaalia kohta otsuse 2010. aasta märtsis, aga tegude kohta, mis avastati ja käsitleti
2007. aastal.

Sellest ajast alates on olukord muutunud. Piirkonna omavalitsuse liige on juba kolm korda
Brüsselis käinud ning täitnud suure osa tööde ajakavast, mis kavandati petitsioonikomisjoni
ees peetud istungil juulis. Käin nimekirja kiiresti läbi: ta on kinnitanud jäätmete erikava; ta
on viinud lõpule tahkete olmejäätmete kava ning 31. detsembril esitas ta veel ühe kava
komisjoni nõutud parandustega, mis kinnitatakse 30. aprillil, nagu on juba teatatud.
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Kava on juba osaliselt rakendatud: jäätmete energiaks muutmise tehas Acerras töötab;
Salerno tehase pakkumismenetlused on lõppenud; Ida-Napoli tehase leping on välja
kuulutatud ning 182 jäätmete eraldamise ja ringlussevõtu piirkonda, 7 taaskasutusrajatist,
9 kompostimisrajatist, 4 mitme materjali eraldamise rajatist, 1 elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete töötlemise rajatis, 2 aeroobset käitlusrajatist, 34 kinnitatud
platvormi ja 5 prügilat toimivad nüüd täielikult ning mul on hea meel, et komisjon need
üle vaatab.

Viie provintsiga on sõlmitud leping, et tagada kogunenud jäätmete kõrvaldamine, ning
kokkulepped on sõlmitud ka viie piirkonnaga, et tagada nende jäätmete ajutine
ümberpaigutamine, kuni kava on lõplikult rakendatud. Erakorraline käitlusprotsess on
nüüd läbi ning osa rahalisi vahendeid saadi piirkonna eelarvest.

Nagu Pia Bucella oma hiljutisel istungil keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni
ees ütles, varieerub tähtaeg otsuse nõuete täitmiseks tavaliselt 12–24 kuu ulatuses, mistõttu
peame kenasti ajakavast kinni. Komisjon võiks siiski kasutada oma äranägemist, et hinnata,
kas tähtaega peaks pikendama, et see oleks reaalselt kooskõlas tööde edenemisega.

Usun, et vastused kõikidele küsitud küsimustele on praeguseks juba antud, ja nagu volinik
ütles, ei ole alust täiendavate rahatrahvide kehtestamiseks. Komisjon on õigustatult valvas
ja loodan, et praegust arutelu ei kasutata selleks, et töötada veelgi institutsioonide ja
poliitiliste fraktsioonide vastu.

Kui see on põhjalik arutelu, mille eesmärk on aidata Campania piirkonda ja püüda leida
lahendus pikaajalisele probleemile, võib resolutsioon, mida eeldatavasti hääletame
veebruaris, ju kindlasti olla ühisresolutsioon. Kui mitte, on see taas kord aja raiskamine ja
põhjustab veel rohkem kahju.

Mario Pirillo,    fraktsiooni S&D nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! On loomulik,
et oleme mures keerulise jäätmekriisi pärast, mille all Campania on nüüd aastaid
kannatanud, eelkõige kui võtame arvesse selle suurt mõju kohaliku elanikkonna
elukvaliteedile.

Euroopa institutsioonina on meil kohustus sekkuda tagamaks, et olukord ei veniks liiga
pikale. Peame olema väga valvsad ja jälgima tähelepanelikult kohalikke ametivõime,
soovitades neil kõhklematult võtta kasutusele usutavad meetmed, mis võimaldavad
Campanial lõpetada see raske kriis.

Tõsi on see, et oleme rääkinud pikalt jäätmekriisist, teadmata, kuidas asjad tegelikult on.
Campania piirkond võttis kohustuse esitada piirkondlik kava 2010. aastaks, aga seda on
nüüd edasi lükatud 2011. aasta märtsini. Olukord muutub kontrollimatuks, kui tekib veel
täiendavaid viivitamisi: oht rahvatervisele suureneb ning organiseeritud kuritegevus lõikab
kriisist jätkuvalt kasumit.

Vastavalt dekreetseadusele nr 195/2009 kuulutas Itaalia valitsus kriisi lõppenuks ja
delegeeris vastutuse jäätmekäitluse eest provintsidele. Me ei toeta seda otsust; seda on raske
rakendada sellises provintsis nagu Napoli, kus elab 52% Campania elanikkonnast.

Omavalitsused peavad olema asjade keskmes, sest nemad üksi suudavad tagada sihipärased
ja tõhusad lahendused. Mitu Campania ametiühingut on alustanud lahuskogumist,
investeerides märkimisväärseid jõupingutusi ning saavutades olulisi tulemusi. Neile tuleks
anda ressursse, mis on piirkonda juba saadetud.
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Kohalike omavalitsuste kuulamine on olulisem kui kunagi varem: nemad on eesliinil ja
omavad tõelist ulatuslikku ülevaadet oma piirkonnast. Nemad on need, kes löövad häirekella
täis saanud prügilate kohta. Saabuvatel aastatel läheb vaja uusi prügilaid ja uusi
põletusseadmeid ning selleks on vaja leida vastavad kohad. See tuleneb osaliselt Vitiello
Quarry väljajätmisest Terzignos, mida kohalik kogukond ja meie parlament taotlesid, et
vältida kogu olmejäätmete kogumise süsteemi seiskumise ohtu.

Ootame komisjoni reaktsiooni Campania piirkonna esitatud kavale.

Sonia Alfano,    fraktsiooni ALDE nimel. – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head
kolleegid! Vaatamata Itaalia valitsuse propagandale, mille komisjon peagi ümber lükkas,
on jäätmekriis Campanias struktuuriline probleem, mis ei ole kaugeltki lahendatud.

Jättes küsitavad loetelud kõrvale, peame ühest asjast aru saama: Campania inimesed elavad
ja surevad jätkuvalt ümbritsetuna prügist. Kohalikel, piirkondlikel ja riigi poliitikutel
paremal ja vasakul lasub tohutu vastutus. Probleemi lahendamise ülesannet ei saa veeretada
kodanike kaela, kes kannatavad juba täielikult ebatervislike elamistingimuste tõttu. Euroopa
Liit peab nõudma, et leitaks vääriline lahendus. Vastasel juhul on selle sekkumine olnud
asjatu.

Põletusseadmete ehitamine, mida muide rahastatakse taastuvenergia allikatena ja seega
rikutakse kehtivaid Euroopa õigusakte, ei lahenda probleemi. Prügi muudetaks tuhaks,
mis põhjustab kahjulikke ja surmavaid heitkoguseid. Vastavalt jäätmedirektiivile on
põletusseadmed viimane võimalus integreeritud jäätmesüsteemi hierarhias, mis pakub
tõhusaid alternatiive, millel ei ole mõju rahvatervisele ja keskkonnale, vaid hoopis loovad
töökohti.

Mis puutub maffia imbumisse, arvan, et tuleks tunnistada, et samal ajal kui maffia imbumine,
eriti jäätmete valdkonnas, toimub lõunas, toimub see põhiliselt põhjas. Eriti on see ilmnenud
viimase paari aasta jooksul.

Mul on seega komisjonile kolm küsimust: milliseid meetmeid kavatseb ta võtta tagamaks,
et lahendus probleemile ei mõjuta inimeste tervist, ning kuidas kavatseb ta takistada seda,
et otsuseid ei suruta avalikkusele peale ning piirkondi reaalselt ei militariseerita?

Kas ta arvab, et vähktõve registri viivitamatu loomine kogu piirkonna kohta peaks olema
üks rikkumismenetluse lõpetamise tingimusi?

Mis on komisjoni hinnang 2008. aasta seaduse nr 210 ja eelkõige artikli 9 algatuste kohta
põletusseadmete ehitamiseks, milles Euroopa õigusakte ja riigiabi selgelt rikutakse?

Eva Lichtenberger  , fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Pärast Euroopa
Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni Itaalia liikmete muinasjutte tuleksime ehk
maa peale tagasi. Tõsi on see, et Itaalia vastu algatatud menetlus ja seda õigustatult. Kohus
otsustas süüasjas Itaalia vastu – jällegi, õigustatult. Itaalia ei pidanud tähtajast kinni. Ilmselt
esitas valitsus kava, aga seda ei edastatud õigel ajal. Tuleme jätkuvalt tagasi sama olukorra
juurde. Jääb paratamatult selline mulje, et vastutavad isikud viivitavad ja viivitavad nii kaua,
kuni tekib erakorraline olukord, et saaks siis reageerida ning teha otsuseid, kasutades Itaalia
erakorralise olukorra õigusakte, mis kaaluvad üles kõik muud normid. Kui tänavatel on
palju prügi ja kui see on segamini ka tööstusjäätmetega põhjast või lõunast, võib selle
kiiresti viia kuskile kindlustamata prügilasse, võtmata või suutmata võtta piisavaid
ettevaatusabinõusid. Austatud parlamendiliikmetele Itaalias ütlen ma, et see ei ole Itaalia
arutelu. See on arutelu selle kohta, et Euroopa õigust ei järgita ega rakendata.
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Kui selline viis asju käsitleda leviks teistesse riikidesse, oleks sellel tagajärjed kogu Euroopa
jaoks. See, mis seal toimub, ei ole meeldiv pühapäeva pärastlõunane jalutuskäik. See on
skandaal. Küsimus ei ole selles, et pidevalt määrata 536 uut asukohta ja kasutada politsei
vägivalda, et peatada kodanike protesteerimine, sest nad ei taha, et mürgiste
tööstusjäätmetega segatud olmejäätmeid visatakse nende ukselävele. Sellest ei piisa! Peavad
olema tagajärjed ja need tagajärjed peavad ennast tunda andma. Hea on see, et rahalisi
vahendeid ei saa enam kasutada selles ulatuses, nagu see varem oli võimalik. Juba piisavalt
on kaduma läinud. Peame lõpuks kehtestama käegakatsutavad tagajärjed, sest räägime
siinkohal mõistlike, vajalike ja heade Euroopa õigusaktide rakendamisest.

Oreste Rossi,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Koostatud
jäätmekava tuleb rakendada viisil, mis tagab lahuskogumise, ringlussevõtu ja alles viimase
võimalusena põletamise.

Oleks vale kaaluda lisatrahvide kehtestamist. Lisaks tahaksin teile meelde tuletada, et süüdi
ei ole ei põhi ega teised poliitilised fraktsioonid; üks eelnevatest ministritest kuulus isegi
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni, mille liige te ise olete – seega palun mõelge,
mida te räägite. Aastakümneid on inimesed rääkinud jäätmekriisist Napolis ja Campania
piirkonnas. Ehkki kõrvale on pandud olulisi summasid, on tõsi, et ikka valitseb kriisiolukord.
Selleks ei ole siiski ühtegi vabandust. Öelda, et Põhja-Itaalia on vastutav või isegi – nagu
mu kaasparlamendiliige ütles –, et jäätmeid põhjast on täna võimalik leida Napolis, ei ole
lihtsalt tõsi.

Vastutus lasub selgelt eelmistel kohalikel omavalitsustel, kes ühelt poolt lubasid
organiseeritud kuritegevusel vabalt tegutseda jäätmete valdkonnas ja teiselt poolt ei suutnud
tagada sobivaid ja piisavaid kogumis- ja kõrvaldamisalasid.

Meil on vaja, et Campania ja Napoli inimesed oleksid vaprad ja hääletaksid, et asendada
oma ebapädevad ametnikud, nagu on juba juhtunud piirkondlikul tasandil.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Jäätmekriis Napoli
linnapiirkonnas on nüüdseks kestnud juba kokku 14 aastat.

Olemasolevad prügila asukohad on liiga täis, samal ajal kui uute rajatiste ehitamist
tõkestavad asjaomased kogukonnad. Usaldamatust, mida kodanikud mis tahes
jäätmeprojekti suhtes üles näitavad, saab siiski seletada asjaoluga, et poliitilisel tasandil on
praegusel ajal palju lubatud, aga praktiliselt ühtegi neist lubadustest ei ole täidetud.

Praktikas on seda probleemi seni käsitletud lühiajaliste vahelahenduste abil. Loodud on
erikomisjone, aga neil ei ole olnud isegi kohustust teavitada kohalikke omavalitsusi ja
elanikke. Teisest küljest on ühekordse kasutusega asjad osa igapäevasest elust Itaalias. Selle
tulemusena on riigi igapäevane jäätmete tootmine kõvasti üle Euroopa keskmise, kuid
samal ajal pannakse väga vähe rõhku jäätmete eraldamisele ja ringlussevõtule.

Selle keskkonnateadlikkuse puudumise kurb tagajärg mõlemal pool on see, et Campania
on täna suurte saastatuse aladega piirkond ning vähktõve määr selle elanike seas ja
hingamisteede haiguste määr Napoli linnapiirkonna laste seas on mõlemad palju kõrgemad
kui Itaalia keskmine.

Seega on hädasti vaja leida lahendusi ja neid rakendada.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Olen tänulik Richard
Seeberile ja kõikidele oma kaasparlamendiliikmetele mulle määratud ülesande eest, aga
tahaksin rõhutada, kui tohib, et Campanias astutakse juba mõned väga head sammud.
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Seega usun, et asutamislepingu artikli 260 kohaldamine rahatrahvide saamiseks, nagu
mõned on teinud, on olukorra ärakasutamine. Piirkondlik nõukogu, mis on ainult mõned
kuud ametis olnud, on juba koostanud ohtlike jäätmete kava ja kava integreeritud
jäätmesüsteemi kohta. Lisaks on käivitatud lahuskogumise poliitika ja vastu on võetud
ettepanekud vähendada toodetud prügi üldkogust. Põletusseadme ehitamiseks Salernos
on käimas hange ning toimingud Ida-Napoli põletusseadme pakkumismenetluse
avalikustamiseks on lõppjärgus.

Lõpuks on paika pandud poliitika eesmärk lisaks linna puhastamisele ka integreeritud
jäätmesüsteemi loomine, mis hõlmab lahuskogumist, jäätmete vähendamist, nüüdisaegsete
rajatiste ehitamist – mitte üksnes nn ökopallide või suurte hunnikute kokkupressitud prügi
kõrvaldamiseks – ning vanade prügimägede ümberkorraldamist.

Karistada tuleks inimesi, kes on tõepoolest süüdi selles, mis minevikus juhtus. Kindlasti
on nende seas endiselt vasakpoolsed ja eelkõige rohelised Campania ametnikud, aga ka
mõned ametnikud, kes kasutasid Põhja-Itaalias kohalikku allilma toodetud mürgiste
jäätmete ladestamiseks.

Euroopa Liit peab Campaniat eelarvamusteta aitama ja kutsun kõiki üles töötama poolt,
mitte vastu – ärge töötage vastu ainult selleks, et vastata meedia kuvandile oma fraktsioonist
või ideoloogiast. Kas usute siiralt, et rahatrahvide kehtestamine Campaniale lahendab kriisi?

Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Pärast 2008. aastal
ametisse asunud Berlusconi valitsuse itaallastele räägitud valesid, et jäätmeprobleem on
lahendatud, teeb Euroopa Liit õigesti, keeldudes andmast Itaaliale rahalisi vahendeid enne,
kui on esitatud keskkonnasõbralik jäätmesüsteem, mille aluseks on jäätmete ringlussevõtt
ja kompostimine.

Seda süsteemi ei taga kindlasti Stefano Caldoro kava, mille aluseks on taas kord
kontrollimata prügilad, nagu Chiaianos, Taverna del Res ja Terzignos asuvad prügilad –
Terzigno prügila asub tegelikult Vesuuvi rahvuspargi alal –, ega põletusseadmed, mis
põhjustavad surma, vähktõbe ja ulatuslikke tervisekriise. 13 aasta jooksul, kui
keskkonnakriis on kestnud, on avalikud vahendid Campanias tugevdanud kriminaalseid
sidemeid poliitikute, nii vasak- kui ka parempoolsete, ärimeeste ja Camorra vahel.

Lisaks ei saa keskkonnaküsimusi lahendada kriminaliseerides meeleavaldusi või
kriminaliseerides kohalikke kogukondi, perekondi ja piirkonda, nagu Itaalia valitsus on
teinud, kasutades kumminuiasid, et hoida vaos kõiki, kes kaitsevad keskkonda ja maad.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Euroopa,
tsentralistlik ja bürokraatlik nagu ta on, ei tunnista erinevusi piirkondade ja
haldusstruktuuride vahel liikmesriikides.

Vastutus katastroofilise olukorra eest Campanias lasub peamiselt Campania inimestel ning
mina, olles pärit Padaniast, lükkan tagasi need süüdistused ja suunan need nende vastu,
kes Campanias hääletasid kohalike ametnike poolt, kes ei olnud suutelised probleemi
lahendama ning kes kordasid oma viga, valides nad uuesti hilisematel hääletustel. Padania
on valmis aitama Campania inimesi, aga ta ei aktsepteeri tema vastu esitatud süüdistusi.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid!
Minu sõnavõtu eesmärk ei ole kindlasti eitada olukorra tõsidust, mis on ilmselge haldusliku
ja poliitilise ebaõnnestumise vältimatu tagajärg, mis on ohustanud ja endiselt ohustavad
matta kogu linna ja selle ümbruse prügisse.

18-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET196



Søren Bo Søndergaard ja Eva Lichtenberger! Kriis Campanias sai alguse ja arenes siis nii
järsult piirkondliku nõukogu ja vasakpoolse Napoli linnavolikogu suutmatuse tõttu koos
rohelistest omavalitsuse liikmetega võtta vastu otsuseid – sealhulgas ebapopulaarseid ja
julgeid otsuseid – luua keskkonnasõbralik jäätmete kogumise ja kõrvaldamise süsteem.
Vastutustundetus, otsustusvõimetus, poliitiline kasu, kuri kokkumäng ja raiskamine
iseloomustasid poliitilist ja halduslikku etappi, mis on nüüd kindlasti lõppenud.

Tahan rahustada neid, kes esitasid suulisi küsimusi, ja poliitilisi fraktsioone, kes neid toetasid,
et poliitiline olukord on elujõuline ja täielikult muutunud. Riigi valitsus ja uus piirkondlik
nõukogu on oma kohustustest kinni pidanud ja neil on poliitilist sihikindlust kriis
lahendada. Dialoogi abil asjaomase elanikkonna ja vajaliku otsusekindlusega ületavad nad
takistusi ja vastuväiteid, mida sageli põhjustab Nimby sündroom või idee, et inimesed ei
taha teiste prügi oma hoovi.

Selle tulemusena on nad koostanud integreeritud jäätmete kogumise ja kõrvaldamise kava,
mis peagi tagab ajendid lahuskogumiseks ja vajalike rajatiste ehitamiseks.

Seega oleks väga ebaõiglane, ebatulemuslik ja ekspluateeriv teha nii, nagu Luigi de Magistris
soovib: keelavate trahvide ja meetmete kehtestamine praegu kahjustaks asutusi, mis teevad
täielikku koostööd Euroopa Liiduga, püüdes lõpetada seda kohutavat peatükki Napoli ja
Campania igivanas ajaloos, kasutades tõhusalt Euroopa ja riiklikke vahendeid.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Minu soov on – ja
loodetavasti nii ka juhtub –, et tänane arutelu on alguspunkt jäätmekäitluse ulatuslikule
läbivaatusele Campanias. Euroopa Kohtu otsust või korraldust tuleb lõpuks rakendada
ning Euroopa eeskirju jäätmete kogumise ja kõrvaldamise kohta tuleb selles piirkonnas
rakendada.

Teiseks tuleb käsitleda ka kahju, mida on põhjustanud ebaseaduslikud prügilad. Ma tean,
millest ma räägin. Ida-Saksamaal peame veel praegugi – 20 aastat pärast taasühinemist –
tegelema saastatusega, mis on põhjustatud ebaseaduslikust või halvast jäätmete
kõrvaldamisest.

Siiski ei usu ma, et see kõik meil õnnestub, kui me ei tegele probleemi põhjusega. Rääkige
juhtimisest nii palju, kui tahate; fakt on see, et seal on maffia struktuurid! Peame need
hävitama, sest vastasel juhul ei ole me selles edukad.

Ausalt öeldes kehtestaksin ma neli tingimust. Esiteks tuleb koostada jäätmekava. Tundub,
et see on nüüd tehtud. Komisjon peaks siiski samuti sellele kaasa aitama. Teiseks tuleb uute
ringlussevõturajatiste ja jäätmerajatiste loomiseks muuta kättesaadavaks rahalised vahendid.
Kolmandaks tuleb kehtestada karmimad karistused ebaseadusliku kõrvaldamise eest ning
samuti arvan – ning suunan oma märkused praegu komisjonile –, et Europol ja Eurojust
peaksid toetama Itaalia politseid ning prokuröre nende võitluses organiseeritud kuritegevuse
vastu.

Olemasolevad ressursid tuleks blokeerida seniks, kuni need tingimused on täidetud. Siis
oleksin õnnelik, hääletades nende ressursside uuesti kasutuselevõtmise poolt.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head kolleegid! Võttes
sõna, tahan selgelt öelda, et jäätmetega seotud olukord Campanias on parem kui enne ning
olukord lahendatakse.

Küsimus on väga keeruline; see toob kaasa eri tüüpi probleeme ning sobiva ja lõpliku
lahenduse leidmine võtab aega. Suulised küsimused, mida arutame, nõuavad
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asutamislepingu artiklis 260 sätestatud menetluse kohaldamist, aga rahatrahvi kehtestamine
ei lahenda olukorda Campanias. Sel viisil jätkates varitseks meid oht toetada stsenaariumi,
kus liikmesriik mõistetakse rikkumises süüdi puhtalt objektiivsel alusel lihtsalt seetõttu,
et ta ei ole veel objektiivselt täitnud Euroopa õigusest tulenevat kohustust.

Arvesse tuleb võtta ka riigi subjektiivset käitumist. Kindlasti ei saa öelda, et Itaalia ei ole
suutnud täita siira koostöö kohustust, kuid nagu volinik on kinnitanud, on komisjoni
töötajad pidevas ühenduses Itaalia riiklike ja piirkondlike ametivõimudega ning jälgivad
tähelepanelikult olukorra arengut.

Ei saa eitada Itaalia tahet ja pühendumist. On oluline rõhutada, et praktiline roll on liikunud
piirkondadelt provintsidele, et oleks võimalik koostada kava, mis vastab erinevatele
piirkonna nõuetele. Euroopa peab üles näitama solidaarsust Itaaliaga nii, et mõlemad
osapooled teevad koostööd täielikus sünergias.

Tahaksin lõpetada mainides, et Campania piirkondlikku nõukogusse kuulus ka fraktsioon
Italy of Values, millel on praegusel ajal liiga halb mälu – liiga halb mälu, et meelde tuletada,
mida ta tegi, või pigem, mida ta ei teinud.

Barbara Matera (PPE).    – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma ei võta sõna üksnes
selle pärast, et kaitsta oma piirkonda. Pigem tahan jagada teiega Itaalia reaktsiooni ühenduse
rikkumisele ja juhtida tähelepanu sellele, et meie mure on kaitsta kodanike ja oma rahva
huve.

Campania piirkond ja Itaalia riik üldiselt töötavad jäätmete kõrvaldamise rajatiste võrgustiku
nimel vastavalt Euroopa õigusaktidele. Tahan juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa jäätmete
kõrvaldamiseks Campanias eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud 2000-2006
piirkondliku tegevusprogrammi meetme ja 2007-2013 piirkondliku tegevusprogrammi
sihteesmärgi tegevuse jaoks.

2000.-2006. aasta piirkondliku tegevusprogrammi puhul on Campania piirkond andnud
aru saadud 140 miljoni euro suuruse rahastamispaketi kohta; raha on kasutatud hoiustamis-,
käitlemis- ja taastamisrajatiste, jäätmete energiaks muutmise rajatiste, ning märgade ja
kuivade eraldamise rajatiste loomiseks, prügilate ohutuse tagamiseks, jäätmematerjali
taastamise rajatiste ehitamiseks või laiendamiseks ning lahuskogumise meetmete
rakendamiseks. 2007.-2013. aasta piirkondlikust tegevusprogrammist pärit 110 miljon
eurot on eraldatud jäätmekäitlusrajatiste ehitamiseks ning 50 miljonit eurot omavalitsuste
lahuskogumise rajatiste rahastamiseks.

Tegevusi 2007.–2013. aasta ERFi piirkondliku tegevusprogrammi sihteesmärgi 1.1 ja
2000.-2006. aasta piirkondliku tegevusprogrammi meetme 1.7 raames on olnud tõkestatud,
kuna seati kulutamise piirangud, mis kehtestati Campania jäätmekäitluse olukorra kohta
algatatud rikkumismenetluse tagajärjena. Selle tagajärjel on seni eraldatud raha alakasutatud
valdkondade fondist, et tagada tegevuste jätkumine, millele on kohaldatud Euroopa keeld
kasutada piirkondliku tegevusprogrammi rahalisi vahendeid.

Kokkuvõtteks arvame, et on oluline suuta näidata komisjonile ja parlamendile tõelisi
raskusi, mis kaasnevad Euroopa Kohtu otsuse nõuete kiire täitmisega.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Tahaksin lihtsalt
kasutada seda võimalust juhtida tähelepanu teistele jäätmekäitlusega seotud probleemidele
Euroopa Liidus. Need probleemid tulenevad eelkõige kesk- ja kohalike valitsusasutuste
hooletust suhtumisest jäätmekäitluse prioriteetidesse. Näiteks eksitavad ühes Leedu linnas
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äriinimesed, kes tahavad ehitada jäätmete põletusseadme, avalikkust kinnitades, et jäätmete
põletamine on sama või parem kui teised jäätmekäitlusmeetodid, nagu vältimine või
sorteerimine. Kahjuks ei suuda kohalikud omavalitsused ega jäätmekäitluse eest vastutavad
juhid juhtida eriti tähelepanu sellisele valeteabele. Käsitledes jäätmekäitlusega seotud
probleeme Euroopa Liidus, kutsun seega komisjoni üles juhtima tähelepanu sellistele
rikkumistele, kus Euroopa Liidu jäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud jäätmekäitluse
prioriteete ei järgita ja nende mittejärgimist julgustatakse.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Olen ise saanud näha jäätmehooldusega
seotud olukorda Campanias osana petitsioonikomisjoni delegatsioonist. Peab ütlema, et
sealsed asutused seisavad silmitsi väga keerulise ülesandega. Lisaks sellele, et nad peavad
tegelema minevikust pärit jäätmetega seotud probleemidega – nn ökopallid on seejuures
eriline probleem –, peavad nad tegelema ka oleviku ja tuleviku probleemidega. Minu mulje
sellelt reisilt oli selline, et praeguste jäätmete käitlemine oli enam-vähem lahendatud meie
külastuse ajal, kasutades osaliselt sõjalist sekkumist. Lahendatud selles mõttes, et jäätmed
olid viidud linnast minema ja ladestatud prügilasse; kahjuks – tuleb mainida – osaliselt
ebaseaduslikesse prügilatesse. Vajame strateegilisi lahendusi mineviku, kuid eelkõige
tuleviku jaoks.

ELi pakkumine on hea, arusaadav ja õiglane. Kui piirkond esitab sidusa jäätmekava, lubab
Euroopa Liit rahalised vahendid kasutusele. Peaksime julgustama ka kohalikke ametivõime
seda tegema. Ütlen veel kord: minu teada ei ole ei komisjon ega Euroopa Parlament
rahatrahvidest huvitatud. Oleme huvitatud sellest, et jäätmeprobleemid lahendatakse
kohapeal, Campanias. Peaksime üksteisega sellise tehingu tegema ja koos töötama.

Crescenzio Rivellini (PPE).    − (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahalised vahendid,
mis Euroopa Liit on blokeerinud, on konkreetselt ette nähtud maaparanduseks.

Imestan, kuidas keegi saab üldse mõelda vahendite blokeerimise peale, ning kutsun eelkõige
itaallastest parlamendiliikmeid üles, kes valiti lisaks kõigele Campania inimeste poolt, mitte
sattuma ideoloogilise raevu küüsi ega karistama oma kaaskodanikke.

Soovitan neil tungivalt esindada kogukonna huve enda huvide asemel!

Janez Potočnik  , komisjoni liige. – Austatud juhataja! Tahaksin väga tänada
parlamendiliikmeid kõikide nende seisukohtade eest!

On kolm või neli küsimust, mida tahaksin käsitleda. Esiteks küsimus, mida paljud teist on
üsna kirglikult käsitlenud. Olukord on kriitiline; kiiret lahendust ei ole. On olnud
rõõmustavaid arengumärke, aga on ilmselge, et vajame probleemile endiselt süstemaatilist
lahendust. See ei ole lihtne, aga see on hädavajalik. Sel puhul on meie partner lahenduse
leidmisel loomulikult Itaalia, aga koostöö piirkondlike ametivõimudega selles vallas on
kahtlemata vajalik.

Seega ootan suure huviga uue jäätmekava projekti hindamist, millest me siiralt loodame,
et see on selline, nagu me kõik usume, et see peab olema. Seda hindavad minu teenistused,
eksperdid ning võin teile kinnitada, et seda tehakse nii, et Itaaliat koheldakse samal viisil
kui kõiki teisi liikmesriike, sest on ülioluline, et säilitaksime usalduse liikmesriikide vahel.

Seega, kui räägime nende probleemide käsitlemisest, võiks minu käsitlusviisi tegelikult
kokku võtta nelja sõnaga. Tahan olla abivalmilt range ja rangelt abivalmis. Mõte ei ole
kindlasti trahvide määramises. Nagu mõned teist mainisid, seisneb mõte probleemide
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lahendamises, aga seda trahve määrates, kui ei ole teist viisi probleemide lahendamisest,
sest see on minu kohustus.

Seega teen kõike koostöös Itaalia ametivõimudega, et leiaksime nõuetekohased lahendused.
See on minu siiras lootus. Lõppkokkuvõttes räägime Itaalia kodanike tervisest ja Itaalia
keskkonnast.

Teine asi, millest tahan rääkida, on seotud jäätmete raamdirektiiviga. See on uus direktiiv,
mis on hiljuti vastu võetud. Selles direktiivis on üsna selge, et kõik riigid peavad seaduse
järgi võtma kasutusele jäätmehierarhia. See tähendab, et parim on jäätmete puudumine;
olemas on taaskasutus, ringlussevõtt, energia taaskasutamine ja – kui muud võimalust ei
ole – prügilad.

See on pilt, mis on võetud homme avaldatavast raportist selle kohta, kui tõhusad
liikmesriigid Euroopa Liidus on. See räägib suundadest olmejäätmete prügilatesse
ladestamisel, sest meie parimad olemasolevad andmed on olemjäätmete kohta.

Uskuge või mitte, on viis liikmesriiki, kus olmejäätmetest alla 5% ladestatakse prügilatesse,
kuid on ka seitse liikmesriiki, kus prügilatesse ladestatakse üle 80%, seega meil on tõepoolest
Euroopas nende kavade käsitlemisel, mida me kindlasti tahame käsitleda, väga erinevad
olukorrad. See pilt puudutab olukorda 1995. ja 2007. aasta vahel ning kui see midagi
näitab, siis seda, et kui riigid tahavad, on nad võimelised muutuma. Kui nad oma tegevust
nõuetekohaselt korraldavad, on nad tõesti võimelised muutuma.

Põhimõtteliselt saab Euroopa jagada kaheks: üks osa, kes näeb jäätmeid probleemina, ja
teine osa, kes näeb jäätmeid suure ressursside, aga ka uue rahalise kasumi allikana, sest see
on reaalsus. Olen kuulnud palju lugusid vajadusest küsimusele, kes saab jäätmed, vastata
riigihangete alusel, sest vajalikust arvust on rohkem kasutajaid, kes seda endale tahavad,
et seda kasutada. Sel eesmärgil tuleb jäätmed siiski sorteerida kohe alguses. See on peamine
ja kõige olulisem vajadus.

Viimane asi, mida tahaksin mainida, on austatud parlamendiliige, kes ütles, et peaksime
olema ettevaatlikumad jäätmekäitlusprobleemidega mujal Euroopa Liidus. Rikkumiste
juhtumite puhul sektorite kaupa 2009. aastal moodustavad jäätmed 19%, vesi 20%, loodus
19%, õhk 16% ja ülejäänud vähem. Vaatame horisontaalselt kõiki rakendusprobleeme ja
peame seda tegema. Võin teile kinnitada, et teeme seda ka tulevikus.

Kokkuvõtteks peaksime tõepoolest andma endast parima, teie parlamendiliikmetena ja
mina keskkonnavolinikuna, et levitada üle Euroopa sõnumit jäätmetest tuleviku
võimalusena. Vajame hädasti seda sõnumit piiratud ressursside kontekstis, millega
päev-päevalt üha rohkem silmitsi seisame. Ressursitõhusus on probleemi olemus ja
ressursitõhusus on tulevikus meie konkurentsivõime keskmes Euroopas. Kui te mind ei
usu, esitage mulle küsimus uuesti kümne aasta pärast. Võin tagada, et nii see on.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul.

18. Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel
Leedus (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu järgmistel teemadel:
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– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid fraktsiooni ALDE nimel Renate Weber, Sophia
in ’t Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni
Vattimo, Sarah Ludford ja Ramon Tremosa i Balcells komisjonile sõnavabaduse rikkumise
ja diskrimineerimise kohta seksuaalse sättumuse alusel Leedus (O-0190/2010 –
B7-0669/2010);

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas fraktsiooni Verts/ALE nimel Ulrike Lunacek
komisjonile sõnavabaduse rikkumise ja diskrimineerimise kohta seksuaalse sättumuse
alusel Leedus (O-0204/2010 – B7-0803/2010);

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitas fraktsiooni GUE/NGL nimel Cornelis de Jong
komisjonile sõnavabaduse rikkumise ja diskrimineerimise kohta seksuaalse sättumuse
alusel Leedus (O-0207/2010 – B7-0804/2010); ning

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid fraktsiooni S&D nimel Michael Cashman, Monika
Flašíková Beňová ja Claude Moraes komisjonile sõnavabaduse rikkumise ja
diskrimineerimise kohta seksuaalse sättumuse alusel Leedus (O-0216/2010 –
B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld,    autor. – Austatud juhataja! Arutame täna – ja seda mitte esimest korda
– õigusakte, mille Leedu parlament võib vastu võtta ning mis omavad potentsiaalselt väga
negatiivset mõju homo-, bi- ja transseksuaalide olukorrale Leedus. Arvan, et on
kahetsusväärne seda teemat taas arutada, sest parlament on selle kohta juba resolutsiooni
vastu võtnud.

Arvan, et resolutsioon, mille oleme homme hääletuseks esitanud, on väga selge.
Pöörduksime oma Leedu kolleegide poole, et nad mõtleksid uuesti selle küsimuse üle järele
ning veenduksid, et nende vastuvõetavad õigusaktid ei diskrimineeri homo-, bi- ja
transseksuaale.

Mul ei ole resolutsiooni kohta palju öelda, aga arvan, et muutub üha selgemaks, et Euroopa
Liit peab varustama end jõulisemate õigusaktidega põhiõiguste jõustamiseks. Hiljuti
arutasime vastuolulise meediaseaduse üle Ungaris ja nüüd seisame silmitsi väga sarnaste
küsimustega.

Oleme kehtestanud põhimõtted – 500 miljoni kodaniku ühised väärtused – Euroopa
asutamislepingutes, aga kui peame neid praktikas rakendama, tekivad meil probleemid.
Seega, volinik, tahaksin kuulda teie seisukohta meie ettepaneku kohta koostada Euroopa
homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste juhised. Euroopa Liit on minevikus teinud palju
soolise võrdõiguslikkuse heaks ja tõepoolest koostatakse meil regulaarselt juhiseid soolise
võrdõiguslikkuse kohta. Meil on igasuguseid strateegiad rassismi ja ksenofoobiaga
võitlemiseks, sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks ja põhiõiguste tugevdamiseks, aga mitte
homo-, bi- ja transseksuaalide jaoks. Arvan, et on hädavajalik, et meil oleks selline strateegia:
strateegia, millega võideldakse eelarvamuste, võhiklikkuse ja viha vastu ning tugevdab
homo-, bi- ja transseksuaalide õigusi.

Näiteid probleemi kohta on palju. Täna arutame muudatusettepanekuid, mis on esitatud
Leedu parlamendile, aga see ei tohiks juhtida meie tähelepanu kõrvale asjaolust, et
homofoobiat esineb kõikides liikmesriikides.

Tahaksin teie tähelepanu juhtida veel ühele asjaolule, volinik, ning kuulda teie seisukohta
selle kohta. See puudutab Euroopa varjupaigapoliitikat ja asjaolu, et inimesed, kes taotlevad
varjupaika tagakiusamise pärast seksuaalse sättumuse alusel liikmesriigis, mida ma ei
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nimeta, peavad läbima midagi, mida teatakse nn fallomeetrilise testina. See on eriti alandav.
Sellele ei ole Euroopa Liidus kohta ja tahaksin kuulda, mida komisjon kavatseb sel puhul
ette võtta.

Ulrike Lunacek,    autor  .  – Austatud juhataja! Mu kolleeg Sophia in ’t Veld on juba
seletanud, milles resolutsioonis räägitakse, ning viidanud sellele ja nõustun jõuliselt tema
teile esitatud küsimusega, volinik: kuidas oleks juhistega homo-, bi- ja transseksuaalide
õiguste kohta selles ühises Euroopa Liidus?

Tahaksin aga läheneda ka teisest vaatenurgast, et loodetavasti veenda neid siin parlamendis,
kes ei ole veel otsustanud hääletada resolutsiooni poolt. Teate, mis? Eelmisel suvel olid neli
Euroopa Parlamendi liiget – Sophia in ’t Veld, ma ise, Michael Cashman ja Christofer Fjellner,
esindades nelja fraktsiooni, selle parlamendi enamust – Leedus Vilniuses, kuna oli esimene
Vilniuses toimuv paraad „Baltic Pride”, millega jõustatakse ja toetatakse homo-, bi- ja
transseksuaalse selles linnas. Olime seal Euroopa lipu all öeldes kõikidele, et see lipp kaitseb
meid, homo-, bi- ja transseksuaale, ning see on tõsi ka Leedu puhul.

Mis juhtuks aga meie ja leedulastega, kes järgmisel aastal võivad minna marssima meie
võrdsete õiguste eest Vilniuses, kui see seadus võetakse seimis vastu? Igaühele meist võidakse
teha trahvi kuni 2900 euro ulatuses seksuaalse sättumuse avaliku propageerimise eest, mis
siinkohal tähendab homoseksuaalsust, sest tundub, et heteroseksuaalsusele seda ei
kohaldata. Kas seda siinne parlament tõesti tahabki? Kas seda tahab Leedu parlament, riigi
parlament, mis 20 aastat tagasi võitles oma vabaduse eest koos homoseksuaalidega nende
inimeste seas, kes selle vabaduse eest võitlesid?

Seetõttu on mul väga hea meel, et Leedu president Dalia Grybauskaitė, endine volinik, ning
Leedu valitsus on juba öelnud, et see esitatud seadus on vastuolus Leedu põhiseaduse
järgsete kohustustega. Loodan, et saab selgeks, et eri seksuaalsuse, seksuaalse orientatsiooni
tüübid, elamise viisid, on olnud osa kõikidest kultuuridest ning kõikidest ühiskondadest
ja on seda ka Leedus ning selliste asjaolude varjamine avalikkuse ja noorte inimeste eest
on lihtsalt alus viha, vaenukõnede ja vihakuritegude õhutamiseks. See on midagi, mida
arvan, et keegi siin parlamendis ega Leedu parlamendis ei sooviks.

Seega loodan, et parlament ja volinik meie resolutsiooni toetavad. Me ei vaja teie toetust,
aga loodan, et meil see on.

Cornelis de Jong,    autor. – (NL) Austatud juhataja! Tahaksin lisada oma hääle sellele, mis
eelnevad sõnavõtjad on öelnud, aga tahaksin rõhutada ka selle küsimuse teist aspekti:
kavandatava muudatusettepaneku valmimine võib omada raskeid tagajärgi ka teistele
inimestele lisaks homo-, bi- ja transseksuaalide kogukonnale Leedus. See on veel üks näide
seadusest, mida võiks kasutada teistest liikmesriikidest pärit samasooliste isikute partnerluse
ja abielu tunnustamiseks keeldumiseks. Oleme seda siin täiskogul juba arutanud eelmise
aasta septembris ja kuna mõned küsimused jäid siis vastamata, saatsime koos teiste
parlamendiliikmetega kirja, milles küsisime selgitusi. Teie volinik saatis meile vastuse,
milles ta muu hulgas kirjutas, et selliste paaride elamisõigust tunnustatakse Euroopa õiguses.
Mul on teile selline küsimus: kas kutsute Leedu korrale juhtumite puhul, kus üks partneritest
ei ole liikmesriigi kodanik? Mul oleks hea meel väga selge vastuse üle sellele küsimusele.

Olen lugenud komisjoni töökavast, et 2013. aastal kavatseb komisjon esitada
seadusandliku ettepaneku perekonnaseisuaktide õigusjõu vastastikuse tunnustamise kohta.
Minu küsimus on: kas see ettepanek hõlmab ka abielude ja partnerluste vastastikust
tunnustamist? Kui jah, siis see on iseenesest hea uudis, aga miks alles 2013. aastal?
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Komisjon on teatanud, et ta võtab vajalikud meetmed, kui ametnikud on analüüsinud
Leedu õigusakte, ja minu küsimus on: kas analüüs on juba tehtud ja kas teie ametnikud
kaalusid osana analüüsist, mis võiksid olla teistest liikmesriikidest pärit samasooliste paaride
tunnustamise tagajärjed?

Milliseid meetmeid võtab siis komisjon Leedu suhtes ja mida ta kavatseb teha näiteks
Rumeenia puhul, kelle õigusaktid konkreetselt välistavad tunnustamise?

Lõpuks, volinik, lubasite septembri arutelu käigus, et vastate kiiresti Euroopa põhiõiguste
ameti raportile homofoobia kohta. Oma kirjas viitasite siiski ainult komisjoni
aastaaruandele. Kas arvate, et arengute valguses Leedus tuleks sellele küsimusele veel
rohkem tähelepanu pöörata? Kas võiksite ka lubada, et avaldate eraldi raporti homofoobia
kohta Euroopa Liidus nii kiiresti kui võimalik?

Monika Flašíková Beňová,    autor. – (SK) Austatud juhataja! Pean ausalt ütlema, et ma ei
saa aru, mis Leedus toimub, või pigem, et tunneme sel puhul pettumust ja nördimust.

Just siis, kui tundub, et teeme Euroopa Liidus edusamme, vähemalt selles, et teame, mis on
põhilised inimõigused, saame märguande ühest liikmesriigist, et see lihtsalt ei ole tõsi.

Idee, et seadusega peab keelama näiteks muud tüüpi kui heteroseksuaalsete suhete
propageerimist, tundub meile uskumatult regressiivne, tehes maatasa selle, mille oleme
viimaste aastate jooksul Euroopa Parlamendis ja koostöös teiega, komisjon, inimõiguste
valdkonnas koos saavutanud.

Laste hingeelu kaitsmine on ainult häbiväärne ettekääne, mida kasutavad ära ebakindlad
poliitikud. Me peame ja tahame kaitsta lapsi. Eelkõige peame neid kaitsma vägivalla ja
vaesuse eest ning tahame tagada tingimused nende hariduseks, ohutuseks ja isiklikuks
arenguks. Kõik või enamik meist teavad siiski oma kogemusest, et lapsi ei kahjusta
kiindumuse või armastuse väljanäitamine ega suhete propageerimine, mis ei ole
heteroseksuaalsed.

Seega usun kindlalt, et praegusel ajal ei ole enam asjakohane pidada arutelusid selliste
vaadete toetajatega, volinik, või üritada neile jätkuvalt midagi selgitada. Üritada neile
selgitada, miks nende seisukohad on nii kurblikult ekslikud.

Minu meelest on vaja võtta otsustavaid meetmeid. On vaja ühemõtteliselt väljendada, et
püüded võtta kasutusele homofoobseid õigusakte, on ühemõtteliselt vastuolus Euroopa
Liidu aluspõhimõtetega ning väga selgelt vastuolus asutamislepingute, põhiõiguste harta
ja Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Nendes ei austata sõnavabadust ja teabevabadust
ega kogunemisvabadust või diskrimineerimise keeldu seksuaalse sättumuse alusel.

Tahaksin aga ka küsida, volinik, et juhul kui selline seadus vastu võetakse, siis kas komisjon
algatab Leedu vastu rikkumismenetluse?

Viviane Reding,    komisjoni asepresident  .  – Austatud juhataja! Tahaksin alustuseks
rõhutada, et komisjon taunib ühemõtteliselt homofoobiat, sest see on selge inimväärikuse
rikkumine.

See on ka põhjus, miks ma 22. novembril 2010. aastal külastasin Leedut ja arutasin president
Dalia Grybauskaitė ja justiitsministriga ettepanekut muuta haldusseadustikku, millega
kehtestatakse uus väärtegu, mis on karistatav rahatrahviga homoseksuaalsete suhete avaliku
propageerimise või sellise propageerimise rahastamise eest avalikes kohtades, ning ka
seonduvat ettepanekut muuta karistusseadustikku.
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Minuni jõudnud viimase teabe kohaselt lükati Leedu parlamendis haldusseadustiku
muudatuse eelnõu vastuvõtmine edasi ning see peaks nüüd toimuma selle aasta kevadel.
See tähendab, et küsimus on endiselt arutamisel.

Komisjon uurib ettepanekuid muuta Leedu haldus- ja karistusseadustikku ning ka muid
Leedu õigusakte nende vastavuse järgi asjaomasele ELi õigusele.

2009. aastal väljendas komisjon suurt muret Leedu ametivõimudele Leedu seaduse vastavuse
pärast ühenduse õigusele ja põhiõigustele alaealiste kaitseks avaliku teabe kahjuliku mõju
eest. Pärast komisjoni sekkumist muudeti seadust 2009. aasta detsembris.

Seaduses peetakse alaealistele kahjulikuks teavet, mis väljendab põlgust pereväärtuste
suhtes, julgustab abiellumise ja perekonna loomise mõistet muul viisil, kui on sätestatud
Leedu Vabariigi põhiseaduses ja Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis. Selle seaduse praktiline
rakendamine võib tõstatada küsimusi e-kaubanduse ja audiovisuaalsete meediateenuste
direktiivide ning mittediskrimineerimise põhimõtte täitmise kohta. Komisjon uurib seda
küsimust jätkuvalt.

Minu valduses oleva teabe kohaselt jõustus teabe edastamise seaduse muudatusettepanek
18. oktoobril 2010. aastal. Selles muudatusettepanekus sätestatakse, et reklaam ja
audiovisuaalsed kommertsteadaanded ei tohi sisaldada seksuaalse sättumuse väljendamist
ega propageerimist. Kui need sätted jäävad seadusesse, tekiksid samad probleemid
audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi täitmise ja ELi põhiõiguste harta artikli 21
võimaliku rikkumise puhul.

2010. aasta mais kirjutas komisjon Leedu valitsusele, väljendades muret homoparaadi
Baltic Gay Pride ürituse viimasel hetkel peatamise pärast. Seda te veel mäletate. Tuletasime
selles kirjas meelde, et rahumeelne kogunemisvabadus, nagu on sätestatud inimõiguste
konventsioonis ja harta artiklis 12, on üks liidu aluspõhimõtteid. Selle alusel peeti 8. mail
2010. aastal geiparaad „Baltic Gay Pride”, mis oli sündmus, millele eelnev sõnavõtja viitas.

Mis puudutab võimaliku Euroopa strateegia küsimust võitluse kohta homofoobia vastu,
on komisjoni prioriteet tagada, et ELi õigusaktid vastavad täielikult ELi inimõiguste hartale,
sealhulgas artiklile 21, millega keelatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel.
See, kuidas seda saavutada, selgitati väga selgelt komisjoni teatises strateegia kohta
põhiõiguste harta tõhusaks rakendamiseks, mis võeti vastu 19. oktoobril 2010. aastal.
Tuleme selle küsimuse juurde tagasi aastaaruandes harta kohaldamise kohta, milles
räägitakse ka edusammudest artikli 21 kohaldamisel. See juhtub selle aasta kevadel.

Selle loogika järgi kohaldatakse nn fallomeetrilisele testile kui protseduurile
varjupaigapoliitika raames loomulikult ELi õigust ja see on otseselt seotud harta artikliga 21,
milles keelatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel. See tähendab selgelt, et
kui ELi õiguses või selle kohaldamisel riiklikul tasandil esineb diskrimineerimist, on liidul
õigus sekkuda. On väga selge, et liit saab siin sekkuda.

Kokkuvõtteks tahaksin korrata komisjoni suurt pühendumist võitluses homofoobia ja
diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel asutamislepingutes antud volituste täies
ulatuses.

Mis puudutab perekonnaseisuaktide tunnustamist, ei ole meil kavas esitada õigusakte, mis
sekkuksid liikmesriikide olulistesse perekonnaseadustesse või muudaksid riikide
abielumääratlusi. See on subsidiaarsus. Meie roheline raamat perekonnaseisuaktide õigusjõu
tunnistamise kohta on ette nähtud piiriüleste olukordade kohta, näiteks sünnitunnistuse
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tunnistamine, ning ei puuduta samasooliste abielu tunnistamist. Me ei tohi asju segamini
ajada. Liikmesriigid peavad otsustama, mis on abielu. Euroopa Liit peab lubama vaba
liikumist ja mittediskrimineerimist. Need kaks on täiesti erinevat asja. Selline on Euroopa
õiguse seisukoht ja seda kohaldame ka praktikas.

Simon Busuttil,    fraktsiooni PPE nimel  .  – Austatud juhataja! Fraktsioon EPP on
pühendunud väärtuste ja põhimõtete toetamisele, mis on liidu aluseks, eelkõige inimõiguste
austamine. Euroopa peaks võitlema mis tahes diskrimineerimise vormide vastu ja sealhulgas
diskrimineerimise vastu seksuaalse eelistuse alusel. Samal ajal peame austama õigust mis
tahes demokraatiale, kuni austatakse inimõigusi ja mittediskrimineerimise põhimõtet,
arutama, muutma ja võtma vastu riigisiseseid õigusakte, sekkumata riikide parlamentide
aruteludesse, rikkumata subsidiaarsuse põhimõtet ning enneaegselt meetmeid võtmata
või liikmesriiki hukka mõistmata.

Meile ei meeldi idee liikmesriigi hukkamõistmisest, eriti seetõttu, et sellel konkreetsel juhul
ei ole esitatud muudatusi Leedu parlamendi täiskogul veel isegi hääletatud ja Leedu
ametivõimud vaatavad neid alles läbi. Lisaks sellele peavad esitatud muudatusi juba Euroopa
õigusega vastuolus olevaks ka Leedu ametivõimud, kes on teatanud, et nad võtavad
meetmeid olukorra parandamiseks ja mittediskrimineerimise põhimõtte austamiseks
seksuaalse sättumuse alusel. Seega ei jõua esitatud õigusaktid tõenäoliselt isegi Leedu Riigi
Teatajasse, mistõttu ei ole vajadust seda liikmesriiki hukka mõista.

Kokkuvõtteks loodan siiski, et homme saab fraktsioon EPP ühisresolutsiooni toetada, kui
selles ei mõisteta hukka ühtegi üksikut liikmesriiki ning seda muudetakse tasakaalukamaks.

Sarah Ludford,    fraktsiooni ALDE nimel  .  – Austatud juhataja! Loodan väga, et Leedu
õpib Ühendkuningriigi kogemusest, kes pidi ise kannatama seaduse tõttu, millega keelati
homoseksuaalsuse propageerimine koolides. David Cameron, tolleaegne konservatiivide
juht ja praegune peaminister, ütles 18 kuud tagasi, et tema partei teeb valesti, toetades seda
1988. aasta seadust, mis hiljem kehtetuks tunnistati. Tõepoolest, David Cameron ennustas,
et esimene avalikult homoseksuaalne Ühendkuningriigi peaminister kuulub tooride
parteisse. Seda me näeme, aga nii ta ennustas.

Seega on kahe aastakümne jooksul toimunud tohutu muutus suhtumises. See areng
suhtumises, millest mu kolleeg Charles Tannock palju rohkem teab, ning see
keskparempoolne nihe peegelduvad üsna tagasihoidlikus ja mõõdukas fraktsiooni EPP
resolutsioonis ja tõepoolest ka Simon Busuttili avamärkustes. Loodan, et fraktsioon EPP
saab ühineda peamise resolutsiooniga, kui enamik nende muudatusettepanekutest homsel
hääletusel vastu võetakse.

Olukord Ühendkuningriigis on muutunud sel määral, et ühe väikese külalistemaja omanikud
pidid täna maksma kompensatsiooni homoseksuaalsele paarile, keda nad keeldusid
majutamast, rikkudes seadust. Nagu kohtunik märkis, oli neid omanikel täielik õigus omada
ja arutada isiklikke vaateid homoseksuaalsuse kohta, aga nad ei tohtinud diskrimineerida
nende vaadete alusel. Leedu kavandatud seadused mõjutaksid rääkimist, arutelu,
kogunemisõigust.

Homoseksuaalsuse propageerimise keelamine mõjub tõenäoliselt halvavalt sõnavabadusele
ja aruteludele, millele on juhtinud tähelepanu põhiõiguste amet. Liitun Sophie in ’t Veldiga
nõudes ELi juhiseid homofoobia ja diskrimineerimisega võitlemiseks ning kutsun kõiki
kogu poliitilise spektri ulatuses siin täiskogul üles ühinema paljude inimõiguste toetamisega!
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Marije Cornelissen,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! See ei ole
esimene kord, kui Leedu on rikkunud ELi põhiväärtusi ja ELi asutamislepingut. Nende
parlament näib muutuvat üha häbitumaks selles, kuidas ta piirab homoseksuaalide õigusi.

Peame sellele lõpu tegema! ELi väärtusi ja õigusakte ei saa kohelda nagu à la carte menüüd
– võtame selle roa, aga seda mitte. Kõik, kes tahavad saada ja jääda ELi liikmeks, peavad
täitma kõiki meie õigusakte. See kehtib Leedu kohta, aga võrdselt kehtib see ka Prantsusmaa
ja Madalmaade kohta. Kujutagem näiteks ette, et Madalmaad hakkavad mingil hetkel
tulevikus rikkuma ümberasujate õigusi! Me peame tegutsema. Kui me seda ei tee, tähendab
see, et keegi liidus ei saa tegelikult tunda, et nad on hästi kaitstud.

Mul on hea meel, et volinik on viivitamatult algatanud õigusanalüüsi, ning loodan, et
järelmeetmed võetakse peagi. Sest me ei saa ju ometi lubada olukorda, kus inimesed
langevad kõigepealt nende õigusaktide ohvriks ja peavad seejärel minema naabriteks
olevatesse liikmesriikidesse, et nõuda oma õigusi ELi kodanikena Euroopa Inimõiguste
Kohtu kaudu.

Charles Tannock  , fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! ELi aluseks on põhimõte,
et kõikidel kodanikel on võrdsed õigused ja vabadused. Iga riik, mis tahab saada ELi
liikmesriigiks, peab võtma omaks selle põhimõtte ja kirjutama alla Euroopa inimõiguste
hartale – mitte üksnes seoses seksuaalse sättumusega.

Kui Leedu liitus ELiga seitse aastat tagasi, lubas ta toetada meie ühiseid tolerantsuse ja
võrdsuse väärtusi. Sellest ajast alates on jõustunud ELi põhiõiguste harta – ning usutavasti
selle artiklid 12 ja 21 –, tagades täiendavalt seadusega kodanike mittediskrimineerimist
seksuaalse sättumuse alusel ELi institutsioonilisel tasandil.

Esindades oma fraktsiooni ja inimõigusküsimuste töörühma väljaspool Euroopa Liitu,
võin kategooriliselt väita, et Euroopa reguleerijate töörühm toetab ja kinnitab kõikjal
võrdsuse, tolerantsuse ja mitmekesisuse põhimõtteid.

Paljudel eurooplastel on siiski homoseksuaalsuse puhul traditsioonilisi vaateid, mille aluseks
on sageli usulised veendumused. Nii nagu püüame toetada õigusakte homo-, bi- ja
transseksuaalide toetamiseks, peaksime püüdma tagada ka seda, et need, kes soovivad
väljendada vastupidiseid mittesütitavaid vaateid seaduse piires sõnavabadusega, peaksid
saama seda teha.

Kahtlemata on Leedu ühiskond üldiselt konservatiivne ja me peaks sellest aru saama.
Inimestel on õigus oma isiklikele vaadetele, kuid institutsioonilisel ja õigustasandil ei saa
me teha kompromisse selles, et oleme kõik võrdsed. Võrdsus on meie progressiivse
ühiskonna iseloomulik tunnus Euroopas ning tegelikult usun, et ELi tagatud õigustagatised
ja isiklikud õigused toimisid omamoodi magnetina sellistele riikidele nagu Leedu, kui nad
tulid välja kommunistliku totalitaarse võimu alt.

Seega soovitaksin Leedu ametivõimudel mõelda selle peale, et EL on pühendunud vähemuste
marginaliseerimise, mustamise ja tagakiusamise takistamisele, mis oli nii tavaline kogu
Euroopas 20. sajandi esimesel poolel. Komisjon peaks tõepoolest uurima seda kavandatud
Leedu õigusakti eelnõud ja ütlema, kas see õigusakt on tema meelest kooskõlas ELi õigusega
– ehkki, nagu Simon Busuttil ütles, on täiesti võimalik, et sellest eelnõust ei saa seadust,
sest Leedu on demokraatia ja teab väga hästi kõiki küsimusi, mida me täna õhtul siin
arutelus tõstatame.
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Joe Higgins,    fraktsiooni GUE/NGL nimel  .  – Austatud juhataja! Kavandatud õigusakt
keelata midagi, mida nimetatakse homoseksuaalsete suhete avalikuks propageerimiseks
Leedus, on järgmine vabandus hävitada homo-, bi- ja transseksuaalide õigused selles riigis.

Kui julmalt irooniline on see, et riik, mis alles 20 aastat tagasi vabanes stalinistliku
diktaatorluse ahelaist, pöördub tagasi ühe selle süsteemi paljude kuritegude ahvimise
juurde: inimeste vabaduse allasurumine vabalt ja rahumeelselt elada vastavalt oma
seksuaalsele identiteedile.

Toetan sadade homoseksuaalide ja nende toetajate julgust, kes astusid julgelt vastu
vihakampaaniale nende vastu, et marssida paraadil „Baltic Pride” Leedu pealinnas Vilniuses
eelmise aasta mais. On eemaletõukav vaadata parempoolseid poliitikuid Leedus
homoseksuaale patuoinaks tegemas. Poliitiline riigiaparaat selles riigis on oma rahvast,
eriti noori haledalt alt vedanud. Täpselt nagu Iirimaal on turumajanduslik kapitalism ja
finantsspekulatsioonid hävitanud Balti riikide majanduse, sealhulgas Leedu, kus tööpuudus
on tõusnud 18%-ni ja noorte tööpuudus vapustava 35%-ni. Nendes tingimustes on tavaline
kasutada vähemusi, sealhulgas homoseksuaale, patuoinastena – küüniline viis juhtida
tähelepanu kõrvale riigiaparaadi läbikukkumistelt.

Täpselt nagu vihakampaania puhul homoseksuaalide vastu Ugandas, püüab homofoobne
kampaania Leedus sisendada, et homoseksuaalid on lastele ohtlikud, vihjates laste
seksuaalsele väärkohtlemisele. See on mürgine laim, mille eesmärk on segadust tekitada
ja eksitada. See on laim, mille tõttu lapsevanemad vaataksid vales suunas, et oma lapsi
kaitsta. Olles pärit Iirimaalt, võin paraku kinnitada, et oht lastele on pärit tavaliselt asutustest,
kus neil peaks olema ohutu, teatavatest perekondadest ja teatavatest katoliku kiriku
valdkondadest.

On laiduväärne, et noored inimesed Leedus, kes tulevad toime oma tärkava seksuaalsusega,
mis on piisavalt raske aeg, peavad seda nüüd tegema sallimatuse ja hirmu õhkkonnas.
Seega peaksime olema solidaarsed kõikide inimeste õigusega Leedus, Venemaal, kogu
Euroopas ja mujal elada rahus ja kooskõlas oma identiteediga.

Dimitar Stoyanov (NI).    – (BG) Austatud juhataja! Peamine sõnum, mis ma arutelus
osalejatelt saan, on see, et nad eeldavad, et kavandatud muudatused diskrimineerivad
homoseksuaale. Nad ei ole selles siiski kindlad. See on ainult oletus. Seetõttu menus mulle
natuke film „Minority Report” (ee „Minority Report – kolmas otsus”, kus politsei kasutas
selgeltnägijaid, et mõista inimesi süüdi enne, kui nad olid kuriteo sooritanud.

Hetkel on Leedu just sellises olukorras: teda mõistetakse hukka millegi eest, mida ta pole
veel teinud. Siin on veel üks oluline probleem, mis jääb meid veel aastateks kummitama
ning see on konflikt eri rühmade erinevate õiguste vahel.

Teate ju, et näiteks kogunemisõigus, mida siin arutame, ei ole piiramatu ja absoluutne.
Kogunemine peab olema rahumeelne; selle peab korraldama kindlates tingimustes, mis ei
ohusta avalikku korda.

Ma tean, et see läheb selle konkreetse juhtumi kontekstist kaugele, aga ärge unustage, et
tulevikus muutuvad need õiguste konfliktid Euroopa Liidu jaoks üha sagedamini suureks
probleemiks ja kui me jätkuvalt laiendame nn kodanike õiguste ja vabaduste ulatust, jõuame
punkti, kus meil tuleb otsustada, kelle õigusi ja vabadusi eelistada teistele.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Leedus on meil praegu
olukord, kus ühelt poolt räägime iga demokraatlikult valitud valitsuse õigusest kehtestada
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oma seadused oma maal ja teiselt poolt kohustusest järgida inimõigusi, mida kaitsevad
Euroopa Liidu õigusaktid ja rahvusvahelised konventsioonid. Euroopa Parlamendi roll on
muu hulgas kahtlemata käsitleda iga juhtumit, kus võib tegemist olla inimõiguste
rikkumisega, mis võib tuleneda ka kuulumisest teatavatesse sotsiaalsetesse rühmadesse.
Parlament on sel teemal korduvalt resolutsioone esitanud. Ta on alati olnud nende õiguste
rikkumise vastu.

Tänane arutelu tuleneb ka murest, et kavandatav muudatus Leedu seaduses võiks tuua
kaasa näiteks sõnavabaduse piiramise Leedus seksuaalse sättumuse alusel. See mure on
põhjendatud selles mõttes, et Euroopa Parlament on korduvalt tõstatanud Leedus riigi
valitsuse inimõiguste valikulise käsitlemise juhtumeid. Pean siinkohal eelkõige silmas
etnilisi vähemusrühmi, keda ei kohelda Leedu õigusaktides võrdselt nendele kuuluvate
õiguste kohaselt. Seetõttu tasub rõhutada, et riigi seaduste eelnõud peaksid vastama
määratletud normidele ja olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, mis tagavad
täpsustatud vähemuste, sealhulgas etnilised vähemused, võrdse kohtlemise.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Täna, arutades teemat, mis on
tundlik küsimus minu kodumaa Leedu jaoks, tahaksin eelkõige rõhutada, et ELi
liikmesriigina austab Leedu inimõigusi ja vabadusi ning ELi väärtusi. Kahjuks on olnud
juhtumeid, kus üksikud Leedu parlamendi liikmed on algatanud seadusi, mis rikuvad
inimõigusi ja on diskrimineerivad kodanike suhtes. Tahaksin siiski teatada, et eelmisel
kolmapäeval andis Leedu valitsus negatiivse vastuse Leedu parlamendis arutatud
ettepanekule kehtestada trahvid homoseksuaalsete suhete avalikule propageerimisele, sest
see on vastuolus rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu õigusaktidega ning ka Leedu Vabariigi
põhiseaduse sätetega ning seda peetakse diskrimineerimisest seksuaalse sättumuse alusel.
Lisaks, olles ratifitseerinud Lissaboni lepingu, peab Leedu austama Euroopa Liidu
põhiõiguste hartat, mis keelab mis tahes diskrimineerimise vormi, sealhulgas
diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel. Eelnõu mõistis hukka Leedu Vabariigi
president Dalia Grybauskaitė. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Leedu Vabariigi
parlament ei ole veel eelnõus kavandatavaid muudatusettepanekuid vastu võtnud. Lisaks
ei ole Leedu parlamendi inimõiguste komisjon veel esitanud oma järeldusi nende kavandatud
muudatusettepanekute kohta. Loodan, et Leedu võtab arvesse ELi ja rahvusvahelist kriitikat,
Leedu Vabariigi valitsuse negatiivset otsust ja Euroopa Parlamendi resolutsiooni ning et
Leedu parlamendil on poliitilist tahet lükata tagasi kavandatav õigusakt, mis rikuks
inimõigusi ja vabadusi ning et mis tahes diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine
seksuaalse sättumuse alusel, lõpetataks.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Arvan, et on üsna selge, et
sõnum, mida tahame Leedu parlamendile saata – ja mitte ainult neile, vaid ka kõikidele
neile, kes endiselt peavad vajalikuks seada kahtluse alla elementaarseid asjaolusid –, on
vajalikum kui kunagi varem. Arvan, et on kaks tegurit, mida peame meenutama mõnele
kolleegile, kes on need võib-olla unustanud. Esimene on see, et homoseksuaalsust ei
klassifitseerita enam vaimuhaigusena; ning teine, mis on siin eriti oluline, on see, et
puuduvad usutavad teadusuuringud selle kohta, et laste harimine, rääkides neile
homoseksuaalsusest, võib mõjutada nende seksuaalset sättumust.

Need on faktid ja ükski õigustekst ega kavandatav õigusakt ei saa nendele vastu rääkida.
Seega sõnum, mida tahame homme saata, on lihtsalt meenutus kolleegidele, et neid küsimusi
ei peaks üldse arutama. Seetõttu peame selle resolutsiooni vastu võtma ja seetõttu peame
toetama ka Leedu presidendi püüdlusi peatada seda, mis on toimumas. Ent rõhutan: sõnum
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ei ole suunatud ainult leedulastele, vaid ka kõigile neile, kes peavad endiselt vajalikuks
aeg-ajalt sellistel teemadel arutelusid algatada.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Mulle tundub, et maailmas ei ole
enam ülitundlikumat parlamenti seksuaalsete vähemuste õiguste kaitse teemal kui Euroopa
Parlament. Leedu õigusakti, mis oli halvasti tõlgitud resolutsioonis, mida hakkame
hääletama, ei ole veel vastu võetud. Euroopa Parlament hakkab juba kritiseerima ühte oma
liikmesriiki. Arvan, et me ei peaks sekkuma suveräänsesse õigusloome protsessi Leedus,
mis on suveräänne riik.

Peaksime kindlasti näitama üles rohkem usaldust õigusloome protsessi vastu Leedus ja
rohkem mõistmist nende Leedu parlamendi liikmete suhtes, kes juhivad tegelikult
tähelepanu sellele, et just lapsi ja noori tuleks paremini kaitsta sageli agressiivse kokkupuute
eest seksuaalse sisuga materjaliga. See on täiesti loomulik arutelu. Tundub, et laste õigusi
on selles arutelus täielikult eiratud. Me ei leia selles resolutsioonis usaldust, austust
suveräänsuse suhtes, vaoshoitust ega laste õigustega arvestamist. Seetõttu ei saa me seda
resolutsiooni toetada.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Enamik Euroopa Liidu kodanikest
usub, et kõik on võrdsed ja kõikidel on samad õigused. Mõnes Euroopa riigis on tolerantsuse
tase seksuaalvähemuste suhtes endiselt liiga madal. Tuleb ette viha õhutamise juhtumeid
homoseksuaalide suhtes, võrdõiguslikkuse paraadide keelamist ja isegi õigusnorme, mis
on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega, nagu diskrimineeriv Leedu seaduse eelnõu.
Ühtse minimaalse ELi tasemel kaitse taseme kehtestamine inimestele, keda
diskrimineeritakse vanuse, seksuaalse sättumuse, invaliiduse, religiooni või maailmavaate
alusel lõpetaks sellised tavad. Millal see juhtub? Kiriku ja riigi täielik eraldamine on oluline,
sest homofoobia levib piirkondades, kus religioon mängib liiga suurt rolli. Isegi praegu on
homoseksuaalsus 76 riigis maailmas ebaseaduslik ja kaheksa islamiriiki on kehtestanud
surmanuhtluse homoseksuaalsete suhete eest. Euroopas on meil kõige enam sätteid või
seaduse eelnõusid, mis häbistavad vaba maailma. Seetõttu on meie resolutsioon ja ELi
diskrimineerimisvastane direktiiv nii olulised.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Head
kolleegid! Muudatusettepanek, mida Leedu parlament praegu uurib ja mis muudaks
karistatavaks väärteoks homoseksuaalsuse avaliku propageerimise, koostati seaduse raames,
mille eesmärk on kaitsta alaealisi avaliku teabe kahjuliku mõju eest.

Kuidas saame – väidetavalt alaealiste kaitsmiseks – õõnestada nii sõnavabadust kui ka
teabevabadust ja eelkõige lubada diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel? Teame
väga hästi, et sellist tüüpi tekst toob kaasa seksuaalse sättumuse varjamise ning on vastuolus
homo-, bi- ja transseksuaalide õigustega, mida oleme kaitsnud ja mida siinne parlament
on kaitsnud. Lisaks sellele on see ajal, mil oleme tunnistajaks vägivallale ja agressioonile
homoseksuaalide suhtes, õhutus homoseksuaalsuse kriminaliseerimiseks ja üleskutse
vägivallale. Me ei saa anda noortele inimestele pilti Euroopast kui ühiskonnast, mis on
suletud, sallimatu, sissepoole suunatud ja mis eirab austust teiste inimeste vastu.

Meie jaoks on seadus seega täielikus vastuolus Euroopa väärtustega, nagu on sätestatud
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioonis. Nagu öeldud, on see vastuolus ka kogu diskrimineerimisevastase osaga
liidu õigusaktidest, mis on aidanud palju kaasa meie riigisiseste õigusaktide egalitaarsemaks
muutmisel paljudes igapäevaelu aspektides tööhõivest teabe või hariduseni.
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Tänan teid, volinik, väga selge sõnavõtu eest, ning tahaksin, et kõik fraktsioonid saaksid
aru teie ja ka minu kaasparlamendiliikmete argumendist. Tahaksin kutsuda üles kõiki
kaasparlamendiliikmeid kõikidest fraktsioonidest ühinema Sotsiaaldemokraatide ja
demokraatide fraktsiooniga Euroopa Parlamendis (S&D), Euroopa Demokraatide ja
Liberaalide Liidu fraktsiooniga (ALDE), Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooniga
(Verts/ALE) ja Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete
liitfraktsiooniga (GUE/NGL), kes algatasid selle resolutsiooni koostamise.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Miks sekkub parlament eelnõusse, mille
esitas ühe riigi parlamendi üks liige? Tahaksin küsida, mis ajast alates hakkasime
liikmesriikide seadusandjatele dikteerima, mida nad võivad arutada ja mida mitte?

Ei see arutelu ega resolutsiooni ettepanek, mida homme hääletame, ei ole seotud praegu
kehtiva seadusega. Nad on seotud mittesiduva tekstiga, mis on arutelu teema ELi liikmesriigi
parlamendis. Seadus, mis potentsiaalselt ohustab ajakirjandusvabadust Ungaris, on praegu
kehtiv.

Enamik meie seast võtab lõpuks siiski seisukoha, et enne sekkumist peaksime andma Ungari
valitsusele vajaduse korral aega seaduse muutmiseks. Olgem siis vähemalt järjekindlad!

Head kolleegid! Pangem ka see resolutsioon ootele, vähemalt arutelu lõppemiseni Leedu
parlamendis.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Ma olen pärit Leedust
ja resolutsioon, mida täna arutame, põhineb ühel muudatusettepanekul
haldusõiguserikkumiste koodeksis. Rõhutaksin, et tegemist on lõpetamata õigusloome
protsessiga riiklikus parlamendis, millesse Euroopa Parlament üritab sekkuda. See on
lugemise etapp, mitte lõplik otsus, ning komisjonis ei ole veel peetud arutelusid ega
diskussioone. Õigluse nimel pean ütlema, et asutused, mis pidid hindama meie parlamendi
fraktsiooni muudatusettepanekut, esitasid järeldused, mis ei ole eelnõu suhtes pooldavad,
mis tähendab, et täna arutatav ennustatud tulemus ei ole tõenäoliselt selline, millest meie
siin räägime. Seega ei saa ma resolutsiooni toetada, sest see on ülereageerimine. Taas kord
tahaksin pöörduda oma sõbra Joe Higginsi poole. Palun ärge viidake millelegi, mida te pole
kogenud! Tänase Leedu võrdlemine Nõukogude Liiduga on lihtsalt mõistetamatu.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik! Inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonis ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas
keelatakse diskrimineerimine seksuaalse orientatsiooni alusel. Euroopa Liidu
asutamislepingu artiklid 6 ja 7 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 19 kohustavad
ELi organeid ning kõiki liikmesriike võitlema diskrimineerimise vastu seksuaalse sättumuse
alusel.

Leedu on ELi liikmesriik ja on seega kohustatud jagama neid liidu 500 miljoni kodaniku
ühiseid väärtusi. Esiteks toe asjaolu, et pärast meie esimest resolutsiooni 2009. aastal jõustus
kavandatud õigusakt Leedus leebemal kujul ja me ei ole veel teadlikud ühestki juhust, kus
seda seadust oleks kohaldatud ning selle kohaldamine paraadi „Christopher Street Day
Parade” keelamise tõttu ebaõnnestus ja paraad toimus. Seega olen veel enam üllatunud, et
nüüd esitatakse uusi seadusandlikke meetmeid, mille kohaselt homoseksuaalsetest suhetest
avalikult rääkimise või nende kohta teabe jagamise tagajärg võiks olla kuni 2900 euro
suurune trahv, ning homoseksuaalidel ei ole enam võrdseid võimalusi – vähemalt naiste
puhul.
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Seega toetan komisjoni strateegiat homofoobiaga võitlemise kohta ja tahaksin eriti tänada
volinik Viviane Redingit selle eest, et ta rõhutas nende põhiõiguste kaitsmise olulisust oma
kohaoleku kaudu siin täiskogul, kui kellaaeg läheneb südaööle!

Viviane Reding,    komisjoni asepresident  .  – Austatud juhataja! Olen märganud
mittediskrimineerimise põhimõtte teemal siin täiskogul kõikide suurte fraktsioonide väga
ulatuslikku üksmeelt. Usun, et kui oleks resolutsioon, mis tõepoolest rõhutaks seda
põhimõtet ja selle kohaldamist riigisiseses õiguses – kohustus, mille riigid on võtnud
Euroopa eeskirjade ees –, siis oleks see väga oluline hetk.

Nendel parlamendiliikmetel, kes on selgelt öelnud, et räägime siin seadusest, mis ei ole
seadus, vaid mõnede parlamendiliikmete ettepanek, on õigus seda asjaolu rõhutada, aga
tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et nii Leedu president kui ka Leedu valitsus on võtnud
selgelt sõna nende parlamendiliikmete esitatud ettepanekute vastu.

Loodan, et peaaegu üksmeelne otsus homsel hääletusel rõhutab neid põhimõtteid, milles
on vabatahtlikult kokku leppinud 27 liikmesriiki, mis on põhimõtted Euroopa direktiivide
taga ning mida on tugevdanud põhiõiguste harta. Saan ainult toetada parlamendi tugevat
seisukohta.

Juhataja.   – Olen saanud kaks resolutsiooni ettepanekut (2)  , mis esitati kodukorra
artikli 115 lõike 5 alusel.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Kristiina Ojuland (ALDE),    kirjalikult  .  – Kui oleme kriitilised kodanikuvabaduste
rikkumiste suhtes kolmandates riikides, peame olema sama põhjalikud liikmesriikides. On
vägagi pettumust valmistav, et Leedu parlament on läinud nii kaugele, et kriminaliseerida
teabe jagamine seksuaalse sättumuse kohta, kasutades ettekäändeks alaealiste kaitsmist,
religioosseid tundeid ja poliitilisi veendumusi. See on selge sõnavabaduse rikkumine ja
seda ei õigusta isegi enamiku elanikkonna tahe. Vähemuste puutumatud õigused on alati
omased demokraatiale, aga Leedu parlament on ajanud populismi segamini demokraatiaga.
Tahaksin näha, et Leedu parlament muudab või tühistab õigusaktid, mis on oma sisu
poolest homofoobseid ja rikuvad Leedu põhiseadust, Euroopa inimõiguste konventsiooni,
ELi põhiõiguste hartat ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti. Kiidan
Leedu presidendi Dalia Grybauskaitė julgust astuda avalikult diskrimineerimise vastu ja
loodan, et teised järgivad tema eeskuju. Kui Leedu parlament ei suuda siiski täita oma
rahvusvahelisi kohustusi, on vajalik Euroopa Liidu sekkumine.

19. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

20. Istungi lõpp

(Istung lõppes kell 23.55)

(2) Vt protokoll

211Euroopa Parlamendi aruteludET18-01-2011


	TEISIPÄEV, 18. JAANUAR 2011
	1. Osaistungjärgu avamine
	2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
	3. EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
	Silvana Koch-Mehrin
	Jelko Kacin
	Enikő Győri
	Štefan Füle
	György Schöpflin

	4. Tervitus
	Silvana Koch-Mehrin

	5. EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu jätkamine)
	Silvana Koch-Mehrin
	Maria Eleni Koppa
	Norica Nicolai
	Marije Cornelissen
	Charles Tannock
	Miloslav Ransdorf
	Nikolaos Salavrakos
	Barry Madlener
	Adrian Severin
	Sarah Ludford
	Franziska Katharina Brantner
	Ryszard Czarnecki
	Bastiaan Belder
	Dimitar Stoyanov
	Elmar Brok
	Hannes Swoboda
	Anna Ibrisagic
	María Muñiz De Urquiza
	Eduard Kukan
	Emine Bozkurt
	Kinga Gál
	Elena Băsescu
	Andrey Kovatchev
	Georgios Koumoutsakos
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Csaba Sándor Tabajdi
	Ivo Vajgl
	Ulrike Lunacek
	Jaroslav Paška
	Krisztina Morvai
	Andreas Mölzer
	Victor Boştinaru
	Jarosław Kalinowski
	Zoran Thaler
	Andrzej Grzyb
	Štefan Füle
	Enikő Győri
	Jelko Kacin
	Silvana Koch-Mehrin
	Jiří Maštálka
	Csanád Szegedi

	6. Belgia eesistumise ülevaade (arutelu)
	Jerzy Buzek
	Yves Leterme
	José Manuel Barroso
	Jean-Luc Dehaene
	Hannes Swoboda
	Krisztina Morvai
	Hannes Swoboda
	Guy Verhofstadt
	Isabelle Durant
	Derk Jan Eppink
	Patrick Le Hyaric
	Niki Tzavela
	Philip Claeys
	José Manuel García-Margallo y Marfil
	Kathleen Van Brempt
	Chris Davies
	Bart Staes
	Paweł Robert Kowal
	Rui Tavares
	Corien Wortmann-Kool
	Marc Tarabella
	Anne E Jensen
	Mirosław Piotrowski
	Mathieu Grosch
	Alejandro Cercas
	Raffaele Baldassarre
	Pervenche Berès
	Morten Messerschmidt
	Ivo Belet
	Csaba Sándor Tabajdi
	Petru Constantin Luhan
	Monika Flašíková Beňová
	Mairead McGuinness
	Oreste Rossi
	Franz Obermayr
	Andrzej Grzyb
	Izaskun Bilbao Barandica
	Edite Estrela
	Czesław Adam Siekierski
	Seán Kelly
	Frédéric Daerden
	Gay Mitchell
	Jerzy Buzek
	Maroš Šefčovič
	Yves Leterme
	Jerzy Buzek
	Mara Bizzotto
	Andreas Mölzer
	Sławomir Witold Nitras
	Wojciech Michał Olejniczak
	Jarosław Leszek Wałęsa

	7. Hääletused
	Alejo Vidal-Quadras

	7.1. Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka) (hääletus)
	7.2. EÜ ja Jordaania vahelise Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (A7-0373/2010, Gabriele Albertini) (hääletus)
	7.3. EÜ ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)
	Dieter-Lebrecht Koch

	7.4. Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (A7-0343/2010, Catherine Stihler) (hääletus)
	7.5. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus (A7-0375/2010, Michèle Striffler) (hääletus)
	7.6. Põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel (A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (hääletus)
	Alejo Vidal-Quadras

	8. Selgitused hääletuse kohta
	Alejo Vidal-Quadras
	Soovitus teisele lugemisele: Catherine Stihler (A7-0343/2010)
	Jarosław Kalinowski
	Alfredo Antoniozzi
	Hannu Takkula
	Daniel Hannan
	Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)
	Clemente Mastella
	Antonello Antinoro
	Alfredo Antoniozzi
	Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)
	Jim Higgins
	Jens Rohde
	Clemente Mastella
	Jarosław Kalinowski
	Mario Pirillo
	Peter Jahr
	Diane Dodds
	Giommaria Uggias
	Alajos Mészáros
	Hannu Takkula
	Salvatore Tatarella
	Raport: Jiři Maštálka (A7-0363/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Sophie Auconie
	George Becali
	Mara Bizzotto
	Lara Comi
	José Manuel Fernandes
	Juozas Imbrasas
	David Martin
	Andreas Mölzer
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Paulo Rangel
	Raül Romeva i Rueda
	Soovitus: Gabriele Albertini (A7-0373/010)
	Luís Paulo Alves
	George Becali
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	David Martin
	Jean-Luc Mélenchon
	Andreas Mölzer
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Paulo Rangel
	Raül Romeva i Rueda
	Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Juozas Imbrasas
	Jarosław Kalinowski
	Giovanni La Via
	David Martin
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Louis Michel
	Andreas Mölzer
	Franz Obermayr
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Paulo Rangel
	Raül Romeva i Rueda
	Nuno Teixeira
	Soovitus teisele lugemisele: Catherine Stihler (A7-0343/010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	George Becali
	Jean-Luc Bennahmias
	Sebastian Valentin Bodu
	Zuzana Brzobohatá
	Maria Da Graça Carvalho
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Robert Dušek
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Lorenzo Fontana
	Małgorzata Handzlik
	Juozas Imbrasas
	Eija-Riitta Korhola
	Edvard Kožušník
	Giovanni La Via
	David Martin
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Cristiana Muscardini
	Franz Obermayr
	Alfredo Pallone
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Rovana Plumb
	Paulo Rangel
	Crescenzio Rivellini
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Oreste Rossi
	Catherine Stihler
	Silvia-Adriana Ţicău
	Viktor Uspaskich
	Derek Vaughan
	Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Elena Oana Antonescu
	Sophie Auconie
	Zigmantas Balčytis
	Jean-Luc Bennahmias
	Vilija Blinkevičiūtė
	Sebastian Valentin Bodu
	David Campbell Bannerman
	Maria Da Graça Carvalho
	Nikolaos Chountis
	Carlos Coelho
	Corina Creţu
	Mário David
	Luigi Ciriaco De Mita
	Proinsias De Rossa
	Anne Delvaux
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Sylvie Guillaume
	Ian Hudghton
	Juozas Imbrasas
	Jarosław Kalinowski
	Giovanni La Via
	Petru Constantin Luhan
	David Martin
	Jiří Maštálka
	Nuno Melo
	Louis Michel
	Andreas Mölzer
	Rolandas Paksas
	Alfredo Pallone
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Paulo Rangel
	Crescenzio Rivellini
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)
	John Stuart Agnew - David Campbell Bannerman
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Elena Oana Antonescu
	Sophie Auconie
	Liam Aylward
	Zigmantas Balčytis
	George Becali
	Bastiaan Belder
	Jean-Luc Bennahmias
	Sebastian Valentin Bodu
	Maria Da Graça Carvalho
	Nikolaos Chountis
	Carlos Coelho
	Corina Creţu
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Mário David
	Luigi Ciriaco De Mita
	Marielle De Sarnez
	Anne Delvaux
	Edite Estrela
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	João Ferreira
	Carlo Fidanza
	Lorenzo Fontana
	Elisabetta Gardini
	Bruno Gollnisch
	Sylvie Guillaume
	Ian Hudghton
	Juozas Imbrasas
	Karin Kadenbach
	Elisabeth Köstinger
	Giovanni La Via
	Bogusław Liberadzki
	Petru Constantin Luhan
	David Martin
	Marisa Matias
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Claudio Morganti
	Cristiana Muscardini
	Rareş-Lucian Niculescu
	Franz Obermayr
	Wojciech Michał Olejniczak
	Rolandas Paksas
	Alfredo Pallone
	Maria do Céu Patrão Neves
	Aldo Patriciello
	Marit Paulsen - Olle Schmidt - Cecilia Wikström
	Rovana Plumb
	Paulo Rangel
	Crescenzio Rivellini
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Oreste Rossi
	Bart Staes
	Csanád Szegedi
	Nuno Teixeira
	Marie-Christine Vergiat
	Dominique Vlasto
	Artur Zasada

	9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
	10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
	11. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
	12. Infotund komisjoni presidendi osavõtul
	Jerzy Buzek
	Corien Wortmann-Kool
	José Manuel Barroso
	Corien Wortmann-Kool
	José Manuel Barroso
	Stephen Hughes
	José Manuel Barroso
	Stephen Hughes
	José Manuel Barroso
	Guy Verhofstadt
	José Manuel Barroso
	Guy Verhofstadt
	Rebecca Harms
	José Manuel Barroso
	Rebecca Harms
	José Manuel Barroso
	Michał Tomasz Kamiński
	José Manuel Barroso
	Michał Tomasz Kamiński
	José Manuel Barroso
	Lothar Bisky
	José Manuel Barroso
	Lothar Bisky
	José Manuel Barroso
	Marta Andreasen
	José Manuel Barroso
	Marta Andreasen
	José Manuel Barroso
	Daniël van der Stoep
	José Manuel Barroso
	Daniël van der Stoep
	José Manuel Barroso
	Jerzy Buzek
	Alejo Vidal-Quadras
	José Manuel Barroso
	Romana Jordan Cizelj
	José Manuel Barroso
	Derek Vaughan
	José Manuel Barroso
	Fiona Hall
	José Manuel Barroso
	Reinhard Bütikofer
	José Manuel Barroso
	Paul Rübig
	José Manuel Barroso
	Vicky Ford
	José Manuel Barroso
	Ilda Figueiredo
	José Manuel Barroso
	Judith A Merkies
	José Manuel Barroso
	Nikolaos Salavrakos
	José Manuel Barroso
	Arturs Krišjānis Kariņš
	José Manuel Barroso
	Sonia Alfano
	José Manuel Barroso
	Franz Obermayr
	José Manuel Barroso
	Jacek Saryusz-Wolski
	José Manuel Barroso
	Silvia-Adriana Ţicău
	José Manuel Barroso
	Jerzy Buzek

	13. Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (arutelu)
	Edward McMillan-Scott
	Françoise Grossetête
	Enikő Győri
	John Dalli
	Peter Liese
	Dagmar Roth-Behrendt
	Antonyia Parvanova
	Jean Lambert
	Milan Cabrnoch
	Kartika Tamara Liotard
	Oreste Rossi
	Csanád Szegedi
	Christofer Fjellner
	Gilles Pargneaux
	Corinne Lepage
	Claude Turmes
	Kay Swinburne
	João Ferreira
	Jaroslav Paška
	Licia Ronzulli
	Karin Kadenbach
	Frédérique Ries
	Tadeusz Cymański
	Sabine Wils
	Anna Rosbach
	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
	Andres Perello Rodriguez
	Miroslav Ouzký
	Horst Schnellhardt
	Edite Estrela
	Mairead McGuinness
	Edit Herczog
	David Casa
	Zuzana Roithová
	Theodor Dumitru Stolojan
	Christa Klaß
	José Manuel Fernandes
	Edward McMillan-Scott
	Csaba Sógor
	Richard Howitt
	Krisztina Morvai
	Siiri Oviir
	Marina Yannakoudakis
	Seán Kelly
	Csaba Sándor Tabajdi
	Petru Constantin Luhan
	Zigmantas Balčytis
	Salvatore Iacolino
	Olga Sehnalová
	Miroslav Mikolášik
	Mario Pirillo
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Kriton Arsenis
	Maria Da Graça Carvalho
	Antigoni Papadopoulou
	John Dalli
	Enikő Győri
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Françoise Grossetête
	Miguel Angel Martínez Martínez
	János Áder
	Giovanni Collino
	Diogo Feio
	Lena Kolarska-Bobińska
	Alajos Mészáros
	Rovana Plumb
	Bernadette Vergnaud

	14. Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitlev Euroopa algatus – Astmainhalaatorid (arutelu)
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Marisa Matias
	Erminia Mazzoni
	Miguel Angel Martínez Martínez
	John Dalli
	Elena Oana Antonescu
	Nessa Childers
	Frédérique Ries
	Gerald Häfner
	William (The Earl of) Dartmouth
	Gerald Häfner
	Marina Yannakoudakis
	William (The Earl of) Dartmouth
	Diane Dodds
	Peter Jahr
	Daciana Octavia Sârbu
	Antonyia Parvanova
	Satu Hassi
	Miroslav Ouzký
	Philippe Juvin
	Glenis Willmott
	Jorgo Chatzimarkakis
	Frieda Brepoels
	Miroslav Mikolášik
	Justas Vincas Paleckis
	Gay Mitchell
	Wolfgang Kreissl-Dörfler
	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
	Vilija Blinkevičiūtė
	Pat the Cope Gallagher
	Margrete Auken
	Paolo Bartolozzi
	John Dalli
	Marisa Matias
	Edward McMillan-Scott
	Liam Aylward
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Elisabetta Gardini
	Louis Grech
	Jim Higgins
	Anneli Jäätteenmäki
	Sirpa Pietikäinen
	Richard Seeber
	Olga Sehnalová

	15. Infotund (küsimused komisjonile)
	Edward McMillan-Scott
	Küsimus nr 14, mille esitas Rares-Lucian Niculescu (H-0629/10)
	Johannes Hahn
	Rareş-Lucian Niculescu
	Paul Rübig
	Vilija Blinkevičiūtė
	Johannes Hahn
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 16, mille on esitanud Kinga Göncz (H-0639/10)

	Johannes Hahn
	Kinga Göncz
	Janusz Władysław Zemke
	Silvia-Adriana Ţicău
	Johannes Hahn
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 15, mille esitas Zigmantas Balcytis (H-0636/10)

	Antonio Tajani
	Zigmantas Balčytis
	Carlo Fidanza
	Silvia-Adriana Ţicău
	Antonio Tajani
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 17, mille esitas Vilija Blinkevičiūtė (H-0625/10)

	Androulla Vassiliou
	Vilija Blinkevičiūtė
	Janusz Władysław Zemke
	Georgios Papanikolaou
	Androulla Vassiliou
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 18, mille esitas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (H-000009/11)

	Androulla Vassiliou
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Androulla Vassiliou
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 19, mille esitas Georgios Papanikolaou (H-0623/10)

	Neelie Kroes
	Georgios Papanikolaou
	Neelie Kroes
	Edward McMillan-Scott
	Küsimus nr 20, mille esitas Liam Aylward (H-0648/10)
	Neelie Kroes
	Liam Aylward
	Neelie Kroes
	Küsimus nr 22, mille esitas Bernd Posselt (H-0619/10)
	Siim Kallas
	Bernd Posselt
	Nikolaos Chountis
	Siim Kallas
	Edward McMillan-Scott
	– Küsimus nr 23, mille esitas Jim Higgins (H-0621/10)

	Siim Kallas
	Jim Higgins
	Seán Kelly
	Inés Ayala Sender
	Siim Kallas
	Edward McMillan-Scott

	16. Olukord Haitis aasta pärast maavärinat: humanitaarabi ja ülesehitustöö (arutelu)
	Roberta Angelilli
	Kristalina Georgieva
	Andris Piebalgs
	Michèle Striffler
	Corina Creţu
	Charles Goerens
	Judith Sargentini
	Nirj Deva
	Jacky Hénin
	Bastiaan Belder
	Filip Kaczmarek
	Kriton Arsenis
	Niccolò Rinaldi
	Michèle Rivasi
	James Nicholson
	Cristian Dan Preda
	Ricardo Cortés Lastra
	Zbigniew Ziobro
	Ria Oomen-Ruijten
	Edite Estrela
	Jarosław Leszek Wałęsa
	Seán Kelly
	Monika Flašíková Beňová
	Ilda Figueiredo
	Elena Băsescu
	Janusz Władysław Zemke
	Peter Jahr
	Kristalina Georgieva
	Andris Piebalgs
	Roberta Angelilli

	17. Campania jäätmekriis (arutelu)
	Roberta Angelilli
	Margrete Auken
	Søren Bo Søndergaard
	Judith A Merkies
	Mara Bizzotto
	Janez Potočnik
	Erminia Mazzoni
	Mario Pirillo
	Sonia Alfano
	Eva Lichtenberger
	Oreste Rossi
	Angelika Werthmann
	Crescenzio Rivellini
	Luigi de Magistris
	Francesco Enrico Speroni
	Raffaele Baldassarre
	Horst Schnellhardt
	Lara Comi
	Barbara Matera
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Peter Jahr
	Crescenzio Rivellini
	Janez Potočnik
	Roberta Angelilli

	18. Sõnavabaduse rikkumine ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus (arutelu)
	Roberta Angelilli
	Sophia in 't Veld
	Ulrike Lunacek
	Cornelis de Jong
	Monika Flašíková Beňová
	Viviane Reding
	Simon Busuttil
	Sarah Ludford
	Marije Cornelissen
	Charles Tannock
	Joe Higgins
	Dimitar Stoyanov
	Joanna Katarzyna Skrzydlewska
	Vilija Blinkevičiūtė
	Raül Romeva i Rueda
	Konrad Szymański
	Joanna Senyszyn
	Catherine Trautmann
	Anna Záborská
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Alexandra Thein
	Viviane Reding
	Roberta Angelilli
	Kristiina Ojuland

	19. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
	20. Istungi lõpp

