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ISTUNGI JUHATAJA: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.00.)

2. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

3. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (arutelu)

Juhataja.   – Esimene päevakorrapunkt on majandus- ja rahanduskomisjoni nimel
Derk Jan Eppinki koostatud raport 2009. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta
(2010/2137(INI)) (A7-0374/2010).

Derk Jan Eppink,    raportöör. – Austatud juhataja! Praegusel ajal peetakse konkurentsi
sageli nähtuseks, mis muudab elu keeruliseks. Osa inimesi eelistab mugavaid kokkuleppeid
ja arvukaid kulissidetaguseid tehinguid, mis kaitsevad karmi üleilmse konkurentsi eest.
Samas ei ole konkurents mingi rõõmurikkuja, lugupeetud volinik, vaid hoopis Euroopa
majanduse päästja. Euroopa on teelahkmel. Kas ta rajab väikese kasvu ja suure struktuurse
tööpuudusega üleminekumajanduse või edendab jõukust loovat majandust, mis peab vastu
üleilmse konkurentsi tuleproovile?

Austatud volinik! Konkurentsivõimetu jalgpallimeeskond kaotab mäng mängu järel.
Konkurentsivõimetust majandusest kaovad investeeringud, töökohad ja lõpuks ka selle
sotsiaalkorralduse alus. Et Euroopa konkurentsipoliitika kuulub Euroopa Komisjoni
ainupädevusse, on teil, volinik – või pigem volinik Almunial, keda te asendate −, otsustav
osa.

Sel nädalal avaldas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon andmed 2010. aasta välismaiste
otseinvesteeringute kohta. Ameerika Ühendriigid suutsid ligi meelitada 43% rohkem
välisinvesteeringuid kui 2009. aastal. Välismaiste otseinvesteeringute osakaal kasvas
Ladina-Ameerikas 21% ja Aasias 10%. Euroopa Liidus kahanes see näitaja 20%. Miks see
nii on? Raha liigub sinna, kus midagi toimub. Ilmselt peavad investorid Euroopat
maailmajaoks, kus ei toimu midagi, ja see üksnes halvendab majanduskasvu niigi kehvi
näitajaid. See näitab, et Euroopa Liidus jääb puudu konkurentsivõimest.

Teil, volinik, tuleb tagada Euroopa ettevõtluses võrdsed võimalused, et meie maailmajagu
püsiks üleilmses konkurentsis. Hiinat teame me kõik.

Tahaksin juhtida teie tähelepanu paljudele 2009. aasta konkurentsipoliitika aspektidele,
millest mitu on praegugi silmanähtavad. Hetkel on põhiprobleemiks massilise riigiabi
tagajärjed finantssektoris: riigid eraldasid maksumaksjate raha selleks, et hoida ära
finantssektori kokkuvarisemist. Kui oleksime lasknud finantssektoril kokku kukkuda,
oleksid kaotsi läinud miljonite Euroopa kodanike säästud ja pensionid. Kuid on ütlematagi
selge, et sellises mahus põhjustas riigiabi konkurentsimoonutusi. Just seepärast tuleb see
võimalikult kiiresti lõpetada ja raha Euroopa maksumaksjatele tagasi maksta.
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Volinik, minu esimene küsimus on niisiis selline: kui ajutine on ajutine raamistik ja kuidas
seda järk-järgult kaotama hakatakse? Loodetavasti selgitate seda teemat volinik Almunia
nimel.

Teine aspekt on Euroopa Keskpanga likviidsustoetus teatud pankadele, et neid elus hoida.
Möönan, et raha- ja konkurentsipoliitika vahel on teatud seos, kuid kas selle mõju moonutas
konkurentsi? See ongi minu küsimus.

Järgmine teema on investeeringust väljumise reeglistik. Ettevõtete tegevuse kokkutõmbamise
töökriteeriumid on piisavalt selged ja õiglased. Nüüd tuleb meil pöörata pilk tulevikku:
mis saab edasi, volinik? Liikmesriigid on läinud väga kaugele, et finantssektor
rekapitaliseerida, tehes seda finantseerimisasutuste osalise ja/või täieliku riigistamise kaudu
maksumaksjate raha eest. See tuleb ära lahendada. Kuid kui liikmesriigid hakkavad
finantseerimisasutustest taanduma, et taastada nende eraõiguslik seisund, on oht, et neist
jääb maha kaasavara, teatud liiki pulmakingitus. Seda kaasavara võidakse kasutada
finantseerimisasutuse seisundi toetamiseks eraturul.

Sellist tunnusjoont oleme sageli näinud erastamisel. Mäletan seda liigagi hästi postisektorist.
Valitsused toetasid postiteenuste pakkujaid vahetult enne seda, kui need sisenesid eraturule.
Meenutasin oma kirjas volinik Almuniale Saksamaa postiteenuste pakkuja kauakestvat
uurimist. Komisjon alustab praegu ka Briti, Prantsuse ja Belgia postiteenuste pakkujate
uurimist, sest sel aastal kaotatakse piirangud nendelt postiturgudelt.

Niisiis palun teil, volinik, suhtuda sellesse kaasavarasse finantssektoris tähelepanelikult.
Parem on probleemi ennetada, kui asuda pikale seadusliku hüvitamise teele.

Tänan teid koostöö eest, volinik, samuti tänan volinik Almuniat ja avaldan tänu ka
konkurentsi peadirektoraadile, mis on minu arvates komisjonis üks parimaid.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tahan asepresident Almunia nimel,
kes ei saanud täna hommikul siia tulla, kõigepealt tänada raportöör Eppinkit 2009. aasta
konkurentsipoliitikat käsitleva raportiga tehtud töö eest. Samuti avaldan kiitust tööstuse,
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi-
ja turismikomisjoni raportööridele Silvana Koch-Mehrinile, Cristian Silviu Buşoile ja
Michael Cramerile.

Komisjonile teeb heameelt raporti soodne toon ja toetus, mida avaldati meie 2009. aasta
meetmetele konkurentsipoliitika valdkonnas, eelkõige seoses majandus- ja finantskriisiga.
Jagame teie seisukohta, et konkurents on hädavajalik võrdsete võimaluste tagamiseks ühtsel
turul ja jätkusuutliku kriisist väljumise edendamiseks. Seepärast on komisjon võtnud
kohustuseks olla konkurentsivastase käitumise ja ettevõtete ühinemiste suhtes jätkuvalt
väga kindlal seisukohal.

Komisjon võtab teadmiseks paljud üleskutsed koostada konkreetseid aruandeid või teha
uuringuid – neid on üle kümne. Meie eelisvaldkondade ja piiratud vahendite tõttu ei ole
komisjonil võimalik kõiki neid aruandeid koostada. Kuid nagu asepresident Almunia
majandus- ja rahanduskomisjonile novembris teatas, analüüsib komisjon kriisi tõttu võetud
ajutiste riigiabimeetmete mõju konkurentsile. See töö on raske, kuid kriis on
õppimisvõimalus, mida me ei saa käest lasta.

Teiseks sooviksin siinkohal taas kinnitada, et tegemist on tõepoolest ajutiste meetmetega.
Komisjon pikendas kriisiga seotud riigiabi raamistikku 2011. aasta lõpuni, sest
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majandusolud on ikka veel ebakindlad. Samas on meetmete järkjärguline kaotamine juba
alanud. Mõned meetmed on lõpetatud ja mõningad kehtivad rangematel tingimustel.

Kolmandaks, mis puutub konkurentsieeskirjade täitmise eraõiguslikku tagamisse, siis võtab
komisjon teadmiseks, et Euroopa Parlament toetab osalemispõhimõttel rajaneva Euroopa
kollektiivse hüvitusmehhanismi loomist ja taotleb konkreetse ELi õigusakti koostamist,
mille eesmärk on garanteerida ühenduse konkurentsiõiguse rikkumiste ohvritele hüvitis.
Komisjon algatab 2011. aasta alguses avaliku konsulteerimise kollektiivse
hüvitusmehhanismiga seotud Euroopa käsitusviisi kohta. Seejärel kavatseb ta
konsulteerimise tulemuste põhjal võtta vastu teatise.

Lõpuks tahan viidata mureküsimustele, mida väljendati konkurentsi pärast konkreetsetes
sektorites, näiteks energeetika, transpordi, toiduainete tarneahela ja tärkava digitaaltööstuse
valdkonnas. Komisjon jagab teie muret ja me jätkame nendes valdkondades jõulist
täitetegevust tihedas koostöös riiklike konkurentsiasutustega.

Silvana Koch-Mehrin,    tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja.
– (DE) Austatud juhataja! Konkurentsipoliitika on üks tähtsamaid ja kesksemaid ELi
poliitikavaldkondi. Hea konkurentsipoliitika võimaldab turgudel hästi toimida. Samuti
annab hea konkurentsipoliitika tarbijatele võimaluse saada osa suurest tootevalikust
mõistlike ja taskukohaste hindade eest. Peale selle aitab hea konkurentsipoliitika luua
Euroopas taas majanduskasvu. Sellepärast, volinik, on nii tähtis kaasata
konkurentsipoliitikasse kõik valdkonnad, mida te nimetasite. Samuti on oluline tugevdada
väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest nemad on Euroopa majanduskasvu
liikumapanev jõud. Turutõkked tuleb kaotada ja see tähendab ühtlasi, et kõrvaldada tuleb
ülemäärased kulud, mis püsivad endiselt valdkondades, kus konkurents ei toimi – näiteks
mobiiltelefonide rändlustasude valdkonnas ei ole ikka veel mingit konkurentsi. Seda tuleb
muuta.

Lõpetuseks soovin raportöör Derk Jan Eppinkit suurepärase töö eest siiralt tänada ja öelda
komisjonile: olge oma eesmärkides edasipüüdlikud.

(Aplaus)

Cristian Silviu Buşoi,    siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja. – Lugupeetud
juhataja! Alustuseks avaldan komisjonile kiitust selle eest, et ta on olnud
konkurentsieeskirjade kohaldamisel praeguse finants- ja majanduskriisi ajal paindlik. On
ülimalt tähtis, et kriisi ei kasutataks konkurentsi kõrvaldamise ettekäändena, ja komisjon
on kiiduväärselt juba näidanud väga järeleandmatut suhtumist kartellidesse. Meil tuleb
hoolitseda selle eest, et oleks kehtestatud väljumismehhanismid ja et me naaseksime
tavapärastesse turutingimustesse võimalikult kiiresti.

On mõni valdkond, kus saab konkurentsi suurendada – te rääkisite sellest, volinik. Nende
hulka kuulub energiaturg, kus reguleeritud energiahinnad moonutavad endiselt konkurentsi.
Samuti võib Euroopa reisijatele palju kasu tuua raudteetranspordi siseturu
väljakujundamine. Lisaks peaks komisjon olema eriti hoolikas ravimituru konkurentsi
suhtes ja eriti originaalravimite tootjate tegevuse suhtes, millega piiratakse geneeriliste
ravimite turuletulekut.

Peale selle kutsun komisjoni üles olema kindlameelne konkurentsi tagamisel riiklike ja
erahaiglate vahel ning võtma jõulisi meetmeid riigihaiglaid soodustava ristsubsideerimise
vastu. Komisjonil tuleb tarbijaid konkurentsipoliitika eelistest tõhusamalt teavitada.
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Michael Cramer,    transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja. – (DE) Austatud juhataja!
Soovin kõigepealt tänada raportööri suurepärase koostöö eest.

Konkurentsist rääkides on ülitähtis teema ka transport. Lõppude lõpuks põhjustab transport
30% süsinikdioksiidi heitkogustest ja seepärast on mul hea meel näha, et selle valdkonna
lisamisega ELi 2020. aasta strateegia kesksete nõudmiste hulka on nõustutud.

Siiski esineb meil endiselt kõlvatut konkurentsi ja selles küsimuses tuleb komisjonil
tegutseda. Näiteks kliima suurimale kahjustajale – lennundussektorile – on antud
käibemaksu- ja kütuseaktsiisimaksu vabastus. See tähendab, et Euroopa maksumaksjad
tasuvad igal aastal lennundussektori eest 30 miljardit eurot, et lennuettevõtjad saaksid
pakkuda linnadevahelisi lende lühikese taksosõidu hinna eest. Raudtee-ettevõtjad peavad
aga kandma kogu koormust. Meil on kehtestatud kohustuslik raudteemaks, mida tuleb
tasuda iga veduri iga läbitud kilomeetri eest. See on kohustuslik maks, millel ei ole
ülemmäära. Maanteede puhul aga otsustavad liikmesriigid ise, kas nad üldse mingit maksu
nõuavad. Maksud kehtivad enamasti vaid kiirteedel ja vähemalt 12 tonni kaaluvate raskete
kaubaveokite puhul. Teisisõnu, mõned meie liikmesriigid on kehtestanud kõrge
raudteemaksu, kuid mitte mingeid maanteemakse. Me ei saa seda lubada, sest see läheb
asja mõttest täiesti mööda. Kui me ei muuda liikumisharjumusi, ei suuda me kunagi
kliimamuutusi peatada. Kuid just seda me peame tegema. Seepärast tuleb teil luua aus
konkurents ka transpordisektoris.

Arturs Krišjānis Kariņš  , fraktsiooni PPE nimel. – (LV) Lugupeetud juhataja, austatud
volinik! Kõik me oleme laisad. Kui meil on võimalik pääseda millegi tegemisest, siis enamik
inimesi seda ka ei tee. Ärivaldkond ei ole selles suhtes mingi erand. Suurem osa ettevõtjaid
(olen selles veendunud) unistavad võimalusest olla monopoolne teenusepakkuja, kes
kirjutab ise tingimusi ette, selle asemel et lasta tarbijatel endale tingimusi ette kirjutada.
Konkurents on just see, mis tagab tarbijatele madalad hinnad ja ühtlasi parima võimaliku
kvaliteedi. Kahjuks on meil Euroopa Liidus ikka veel palju sektoreid, kus tõelist konkurentsi
pole. Esimene neist on energiasektor. Mitmes Euroopa piirkonnas on endiselt teistest
äralõigatud turge, kus õigustehnilistel põhjustel puudub igasugune konkurents. Mis on
selle tagajärg? Kunstlikult kõrged hinnad tarbijatele. Balti riigid ja gaasiturg on selle
konkreetne näide. Nagu volinik Oettinger ise on tunnistanud, maksavad Saksamaa tarbijad
praegu maagaasi eest 30% vähem kui Balti riikide tarbijad. Miks ühes kohas on konkurents,
aga Balti riikides seda ei ole? See peab muutuma. Teine valdkond, kus tõeline konkurents
puudub, on põllumajandussektor. Meil Euroopas makstakse liikmesriigiti väga ebavõrdseid
põllumajandusmakseid või -toetusi, rääkimata sellest, millist mõju toetused
põllumajandusturule üldse avaldavad. Mida see tähendab? See tähendab, et Euroopa tarbijad
maksavad paljudes kohtades kunstlikult kõrget hinda ja loomulikult kannatavad ka
põllumajandustootjad. Kallid kolleegid! Kutsun teid üles toetama raportit, milles käsitletakse
tööd, mida komisjon 2009. aastal konkurentsi edendamiseks tegi. Meenutan teile siiski,
et sellega see töö ei lõpe ja et meil tuleb laiendada tegevusvaldkondi, kus konkurents on
kohustuslik. Tänan teid tähelepanu eest.

Antolín Sánchez Presedo,    fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Austatud juhataja! 2009. aasta
konkurentsipoliitikat käsitlev raport on tõenäoliselt üks laiahaardelisemaid ja
kõikehõlmavamaid raporteid, mille Euroopa Parlament on siiani koostanud. Majandus-
ja rahanduskomisjonil õnnestus lisada sellesse kolme muu parlamendikomisjoni arvamus.
Raport koostati viis aastat pärast kahe tähtsa õigusakti, ajakohastamismääruse ja
ühinemismääruse rakendamist ja need määrused on täitnud konkurentsipoliitikas kiiduväärt
osa. Siiski sujuks määruste rakendamine veel paremini, kui eelisvaldkonnad oleksid
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suuremas kooskõlas, kahekordistataks pingutusi koostöö tegemisel, leevendataks
halduskoormust ning riiklike ja ELi õigusaktide vahel valitseks ühtsus.

Raportis käsitletakse seda, kui olulised on üldhuviteenused avalikkuse põhivajaduste
täitmisel, ja meie arvates tuleb meil seda Lissaboni lepinguga loodud uues raamistikus esile
tõsta. Võttes arvesse infoühiskonna tähtsust, toetatakse niisiis abi, mille eesmärk on tagada
kodanikele võimalikult laiaulatuslik lairibaühendus mõistliku hinnaga, ning me palume,
et edasistes aruannetes pöörataks tähelepanu rändlustasude väljakujundamisele
telekommunikatsioonisektoris.

Konkurentsipoliitika on finantsteenuste puhul võtmeküsimus. Pakutud abi on aidanud
stabiliseerida ja leevendada majanduskriisi mõju. Raportis rõhutatakse, et abi on ajutine,
selle pikendamine peab toimuma rangemates tingimustes ja kriisist väljumisel tuleb taastada
võrdsed võimalused, et vältida igasuguseid moraalseid riske, ning ennekõike tuleb seda
teha nii, et taastatakse nende finantseerimisasutuste konkurentsiolukord, mis ei ole riigiabi
taotlenud.

Samuti rõhutatakse finantsvallas kolme punkti: finantsteabe läbipaistvust, vajadust muuta
Euroopa maksesüsteem juurdepääsetavaks ja läbipaistvaks ning mittediskrimineerivalt ja
tõhusalt toimivaks ning kolmandaks vajadust võidelda ebaharilikult kõrgete hindade vastu
maksekaardiga tehtavate piiriüleste tehingute korral. Raportis väljendatakse muret ka
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja energia pärast ning järgitakse soovitusi, mille
esitas piimasektori kõrgetasemeline töörühm, kes on arvamusel, et tootjate läbirääkimiste
suutlikkuse suurendamine ja uued lepingulised suhted peavad olema konkurentsipoliitikaga
kooskõlas. Samuti palutakse komisjonil esitada õigusloomega seotud algatus, mis hõlbustab
individuaal- ja ühistegevust, mille eesmärk on hüvitada tõhusal viisil konkurentsiõiguse
alased rikkumised ja vältida USA süsteemi liialdusi.

Niisiis avaldan raportöör Eppinkile tubli töö eest kiitust.

Sophia in 't Veld,    fraktsiooni ALDE nimel. – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin
tunnustada raportööri. Oleme töötanud tandemina (mina olin raportöör eelmisel aastal)
ja see toobki mind minu esimese mõtte juurde.

Iga-aastastes konkurentsipoliitika aruteludes hämmastab mind see, et nende käigus toimub
ülimalt sõbralik ja viisakas arvamuste vahetus, aga seejärel jätkab komisjon oma tavapärast
tegevust, sest tal on selles valdkonnas ainupädevus. Mina leian, et ajal, mil me arutame
Euroopa Liidu majanduse juhtimist, peab see muutuma. Euroopa Parlamendil peaks
konkurentsipoliitika kujundamisel olema palju suurem kaal. Seepärast kutsun komisjoni
üles järgima eelkõige soovitusi 3 ja 4 ning teavitama Euroopa Parlamenti põhjalikult selle
soovituste järgimisest.

Teiseks peaks aruanne minu arvates sisaldama enamat kui lihtsalt kokkuvõtet võetud
meetmetest. See peaks olema konkurentsipoliitika mõju analüüs, kuid praegu seda tehtud
ei ole. Ütlete, et teete analüüsi riigiabi meetmete ajutise raamistiku kohta, sest see on teie
eelisvaldkond, kuid meie oleme sedalaadi analüüse nõudnud juba aastaid:
keskkonnasäästliku elavdamise, uuendustegevusele antava riigiabi ja avalike teenuste eest
antava riigiabi kohta. Oleme neid juba ammu oodanud, nii et paluksin komisjonil teha
põhjalikum analüüs.

Lõpuks kordan tungivalt nüüdseks juba aastaid esitatud üleskutset uurida veebireklaami
ja otsingumootorite sektorit. Sellega on tõepoolest kaua viivitatud ja ma tahaksin
komisjonilt kuulda, millal see uuring kavatsetakse läbi viia.
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Philippe Lamberts,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Kõigepealt
soovin avaldada tänu volinik Almuniale, keda küll täna siin ei ole, kuid kes viibib sageli
meiega majandus- ja rahanduskomisjonis ning kulutab aega Euroopa Parlamendiga neis
küsimustes dialoogi pidamisele, kuigi see valdkond ei kuulu Euroopa Parlamendi pädevusse.

Samuti tahan tänada raportööri. Teeme seda tavaliselt ametlikult, kuid ehkki meie
fraktsioonid on paljudel teemadel sageli eriarvamusel, pean teile, Derk Jan Eppink,
tunnistama, et selle raporti koostamisel ei esinenud meie aruteludes ühtegi tabuteemat.
Kõik punktid arutati lahendusi otsides täies ulatuses läbi ja seda tuleb esile tõsta.

Asun nüüd kolme punkti juurde, millega komisjon peaks minu arvates edasi liikuma. Nagu
juba märgiti, on üks neist finantssektori tähtsus, ja sellele antakse majanduses õigupoolest
liiga palju kaalu.

Teatavasti tähendab finantskriis, et selles püsima jäänud finantskontsernid väljusid sellest
veelgi suurema ja tugevamana. Niisiis on selles vallas tõepoolest probleeme
turumoonutusega ja see ei puuduta ainult liikmesriikide kehtestatud riigiabi erimeetmeid,
mille eesmärk oli aidata oma finantssektorit, vaid on seotud ka mitmesuguste Euroopa
Keskpangalt saadud otsetoetustega, mis ei ole kahjuks üldsegi läbipaistvad. Rõhutasime
seda ka raportis.

Niisiis kutsume komisjoni tungivalt üles pöörama tähelepanu sellele, kuidas Euroopa
Keskpank pankasid aidanud on, sest on selge, et Euroopa Keskpanka abi taotlema läinud
pangad said niisugust toetust, mida paremini juhitud finantseerimisasutused ei palunud.
Hästi juhitud pankadest on selle tagajärjel saanud millegipärast turumoonutuse ohvrid.

Teine punkt on toorainesektor ja eriti toidukaubad. Teame, et suurtel agrotööstusettevõtetel
ja jaemüüjatel on turupositsioon, mis annab neile liiga tugeva kontrolli hinnakujunduse
üle. Selle teema kohta tuleb kindlasti teha turuülevaade.

Veel üks, kuid mitte vähem tähtis punkt on maksukonkurents. Teatavasti kasutab enamik
liikmesriike, sealhulgas minu kodumaa ja paljud teisedki, maksukonkurentsi vorme, mis
kahjustavad suuresti Euroopa üldisi huve. Sellistele konkurentsivormidele tuleb lõpp teha.
Tean, et komisjon tunneb selle teema vastu taas huvi, kuid kutsun volinik Almuniat ja
volinik Šemetat tungivalt üles probleemi lahendama.

Lähen edasi oma viimase mõtte juurde. Meil oli hea meel näha, et volinik Almunia on
pärast ametisseasumist juba määranud trahve mitmes sektoris, eelkõige õhutranspordi
valdkonnas. Samuti teeb meile rõõmu otsingumootoriga Google seotud uurimise
algatamine, mis minu arvates vastab osaliselt ka Sophia in ’t Veldi hetk tagasi esitatud
üleskutsele.

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

Juhataja.   – Härra Lamberts, Hans-Peter Martin kasutas oma sinist kaarti, et anda märku
soovist esitada teile küsimus. Kas olete nõus teda ära kuulama? Suur tänu.

Härra Martin, teil on härra Lambertsile küsimuse esitamiseks aega 30 sekundit.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Kolleeg Lamberts viitas eritoetustele,
mida pangad on Euroopa Keskpangalt saanud. Ehk on tal võimalik veidi põhjalikumalt
selgitada, mida ta selle all silmas pidas ja kuidas see toimus? Samuti mainis ta, et nimetatud
toetus tuleb kaotada. Kuidas me saaksime tema arvates ohjad enda kätte haarata ja tagada,
et valed inimesed ei teeniks suurt kasumit?
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Juhataja.   – Küsimus on liiga mahukas, et vastata sellele vaid kolmekümne sekundi jooksul,
aga olen täiesti veendunud, et härra Lamberts suudab teha lühikokkuvõtte.

Philippe Lamberts,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Niisugusele
küsimusele on 30 sekundi jooksul ilmselgelt võimatu vastata.

Millega on tegemist? Euroopa Keskpank on nõus pakkuma piiramatul määral likviidsust
selleks soovi avaldanud pankadele, võttes likviidsuse tagatisena vastu igasugust vara. Kuid
meil ei ole eriti selget ettekujutust, milline see vara on. Samuti on meil tõsine kahtlus, et
suur osa varast on nn rämps- või toksiline vara, mille tegelikku turuväärtust on väga raske
määrata, ja teatud osa varast võib olla lausa väärtusetu.

Sellistes tingimustes on seega tegemist otsetoetusega. On selge, et kui Euroopa Keskpank
ei oleks pakkunud likviidsust nimetatud tagatiste eest, mis on tegelikult üsna lühiajalised,
on võimalik, et mõni neist finantseerimisasutustest oleks pankrotti läinud.

Sellele vastust leida ei ole lihtne, kuid igal juhul tuleb esimese sammuna saavutada nende
varade puhul läbipaistvus.

Juhataja.   – Tänan teid, härra Lamberts, nii selge vastuse eest nii keerulisele küsimusele.

Kay Swinburne,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Soovin kõigepealt kiita
kolleeg Derk Jan Eppinkit laiapõhjalise ja edukalt läbi räägitud raporti eest, milles käsitletakse
nii paljusid teemasid. Üldiselt peaks konkurentsipoliitika olema Euroopa ühtse turu keskmes
ja kindlad konkurentsipõhimõtted peaksid sisalduma kõikides ELi õigusaktides. Konkurents
peaks looma ELi kodanike jaoks tugevama turu ja andma ELile võimaluse olla üleilmselt
konkurentsivõimelisem.

Finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide viimase lainega on kaasnenud selle põhimõtte
kadumise oht. Meil tuleb kasutada iga võimalust, et tekitada suurte turuosaliste valitsetavatel
turgudel suurem konkurents ja muuta turg elujõulisemaks. Tuletisinstrumente käsitlevas
õigusaktis, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi, saame tagada, et me ei loo ega tugevda
monopole, vaid toetame avatud juurdepääsu kesksetele vastaspooltele ja teistele ning
hoolitseme selle eest, et kõik asjaosalised saavad kasutada tähtsaid andmevooge.

Finantsinstrumentide turgude direktiivi eelseisva läbivaatamise käigus peame silmas pidama
selle algset eesmärki avada Euroopa aktsiaturud konkurentsile ning pärast selle täiendamist
uute varaklassidega tuleb meil tagada konkurentsipõhimõtete toetamine, sest nende
koosmõju on viimase kolme aasta jooksul investorite kauplemistasusid aktsiate puhul
märkimisväärselt langetanud.

Kui kaalume audiitorite, reitinguagentuuride ja teiste finantsteenuste pakkujate reformimist,
saame arvesse võtta, kus asuvad turuletuleku takistused, ja teha tööd nende kaotamiseks.
Usun, et konkurentsi kaitsmine põhilistes majandusvaldkondades on meetod, mille abil
saame luua ELi tõelist kasvupotentsiaali ja elavdada meie majandust üha muutuvas
maailmas.

Thomas Händel,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Austatud juhataja, kallid kolleegid!
Raporti järgi ajab komisjon edukat konkurentsipoliitikat. Me ei tohi aga unustada, et ka
reguleerimata konkurents võib põhjustada tööpuuduse kasvu, mille tagajärjel suureneb
rikaste ja vaeste vaheline lõhe veelgi.

Euroopa Liidus on vaba konkurents endiselt tähtsam meie kodanike sotsiaalsetest
vajadustest. Tulihingeline usk vabaturgu ei saa varjata tõsiasja, et sellised turud kukuvad
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ikka ja jälle läbi ega suuda luua kestvat sotsiaalset õiglust. Selle probleemi lahendamiseks
ei piisa mõnest meetmest, mille eesmärk on võidelda konkurentsimoonutuste ja
hinnakokkulepete vastu. Aus ja sotsiaalne siseturg toimib ainult jõuliste ja õiglaste eeskirjade
alusel. Selle kallal on hädasti vaja rohkem tööd teha. Vastuvõetamatu on näiteks see, et
üha enam üldhuviteenuseid osutavaid asutusi peab konkureerima erasektoriga.

Raportis esitatakse näpunäiteid komisjoni tulevase konkurentsipoliitika kohta. Vaja on
palju tugevamat tarbijakaitset, üldhuviteenuste kõrvaldamist konkurentsieeskirjade
kohaldamisalast ja kontrolli kartellide üle. Samuti on vaja kehtestada lepingutingimus,
mille alusel soodustatakse kindlat sotsiaalset arengut, mida peetakse Euroopas sama tähtsaks
nagu konkurentsieeskirju.

William (The Earl of) Dartmouth,    fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud juhataja! Mul ei
ole just sageli Gordon Browni kohta midagi head öelda, kuid panganduskriisi lahendamiseks
Ühendkuningriigis tegutses ta kiiresti, otsustavalt ja tõhusalt, kuigi pean siinjuures märkima,
et suuremalt jaolt oli seda sektorit kahjustanud just tema kümme aastat kestnud hävinguline
ametiaeg rahandusministrina.

Siiski päästeti pangad Ühendkuningriigis ELi konkurentsipoliitika tagajärgede tõttu
aeglasemalt, kui seda oleks võinud teha. Minu silmapaistev kolleeg professor Tim Congdon
kirjutas selle kohta pamfleti. Kindel on see, et need küsimused tuleks lahendada riiklikul,
mitte Euroopa Komisjoni tasandil. Komisjon lihtsalt ei tea, mida ta teeb, ja peaks sellest
eemale hoidma.

Viimase 15 sekundi jooksul pean ma puudutama erakordselt masendavat sõnavõttu, mille
esitas Philippe Lamberts, kes rääkis maksukonkurentsist. Maksukonkurents on põhjus,
miks meil on madalamad maksud. Tema toetas üleeuroopalist maksupoliitikat, mille
tagajärjeks oleksid üle Euroopa kõrgemad maksud. Just sellega ongi tegemist ning ma palun
härra Lambertsil ja tema kolleegidel seda järgmine kord niimoodi nimetada.

Juhataja.   – Seekord ei ole tegemist sinise kaardi küsimusega, vaid pigem isikliku avaldusega.
Härra Lamberts, palun teil lühidalt teha. Saame näha, kas te suudate kolleegile oma arvamust
vaid kolmekümne sekundi jooksul selgitada.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Lord Dartmouth maalib rohelistest
pildi, nagu nad pooldaksid kõrgeid makse ainuüksi kõrgete maksude pärast. Soovin esitada
teile, lord Dartmouth, ühe väga lihtsa küsimuse. Kui sellistel teenustel nagu haridus,
tervishoid ja julgeolek on mingi väärtus, tuleb minu arvates leida viis nende rahastamiseks.
Kas mul on õigus?

Juhataja.   – Ei, me ei lasku sel teemal arutellu.

Härra Dartmouth, te võite vastata härra Lambertsile hiljem koridoris. Eeskirjade järgi ei
ole siiski lubatud ühele küsimusele teisega vastata.

Teil on aega 15 sekundit.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (Algust ei olnud kuulda, sest mikrofon oli välja
lülitatud.) ...isikul, kes küsimuse esitas, on õigus vastata. Te olete juhatajana mõelnud välja
uued reeglid – oma reeglid. Te eksite täielikult.

Juhataja.   – Jah, ma mõtlengi uusi reegleid välja. Me teeme seda kogu aeg ja edendame
selle kaudu Euroopa Parlamendi demokraatlikku toimimist. Tänan, et seda mõistate.
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Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja, soovin teid kõigepealt kiita sellise
dialoogi lubamise eest. Kahjuks ei mõistnud Earl of Dartmouth, et andsite talle ka võimaluse
vastamiseks. Minu arvates on see ülimalt kiiduväärt, kui keegi – nagu seekord härra Lamberts
– pakub välja konkreetsed ettepanekud ja kui meil on võimalik pidada elavat arutelu, mille
käigus saavad inimesed kohe reageerida. Just seda me Euroopa Parlamendis soovimegi.
Ehk annate talle hiljem võimaluse lühidalt vastata.

Jätkan sealt, kus Philippe Lamberts lõpetas. Keegi ei eita, et pangandussüsteem peab olema
läbipaistev. Üldsus ei tea siiamaani, et finantskriisi tagajärjel makstud toetustega oleme
tegelikult teinud ELi normide alusel midagi üsna kujuteldamatut. See näitab, et kui kaalul
on kõrgemad eesmärgid, ei saa ka konkurents kui selline alati ilma toetusteta hakkama.
Siiski muudab kogu selle teema mõruks pilliks tõsiasi, et abi saanud pangad teenivad taas
kasumit ja mõningatel juhtudel lähevad nad tegelikult vastuollu Euroopa ühiste huvidega.
Nii palju finantsturust.

Teise teemana arutaksin küsimust, millest kõik on juba kuulnud mind rääkimas – see
puudutab ravimeid. Minu arvates on ülimalt kahetsusväärne, et me ei ole ikka veel teinud
edusamme, mis on aastakümneid olnud võimalikud ja vajalikud. Euroopa jaoks oleks
tegemist tõepoolest suure edasiminekuga, kui minu kodumaa Austria, aga ka Saksamaa
ja teiste riikide kodanikud saaksid maksta ravimite eest sama hinda nagu nende
kaaskodanikud teistes ELi liikmesriikides. See on kartellide ja suurettevõtete töö. Minu
arvates on komisjonil võimalus ja kohustus võtta selles vallas lõpuks midagi ette.

Selle teema teine külg on ravimite müügiload. Endiselt tehakse ebavajalikke uuringuid nii
loomade kui ka inimeste peal. Palju tööd dubleeritakse tarbetult. Euroopa siseturul on
tegemist probleemiga, mis oleks tulnud lahendada juba eelmisel sajandil. Kutsun teid veel
kord üles selles valdkonnas aktiivseid meetmeid võtma.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Austatud juhataja! Meie pilgud on praegu pööratud Hiina ja
USA tippkohtumisele, sest neid peetakse kaheks suurimaks majandusriigiks maailmas. Me
arutleme selle üle, millal saab Hiina majandus suurimaks, kuid see põhineb valel eeldusel,
sest oleme unustanud, et suurim majanduspiirkond on Euroopa Liit, kuid Hiinal ja USAl
on suuremad turud. Selle põhjus on konkurentsi puudumine Euroopa Liidus nii piiriüleselt
kui ka piirkondade sees.

Just konkurentsi puudumine sunnib meid pilke nende poole pöörama. Selle asemel võiksime
aga enesekindlalt olla eestvedajad. Seepärast ongi tähtis, et tulevikus keskendutaks
konkurentsipoliitika aruandes ka puudustele juba kehtivate õigusaktide rakendamisel ja
konkurentsi puudumisele Euroopa majanduses. Seda peame tegema mitmes valdkonnas.
Et olla juhtiv majanduspiirkond, tuleb meil endile tagada kõige konkurentsivõimelisem
majandus.

Las ma räägin teile ühe saladuse: kui meil konkurentsi ei ole, ei saa me iial kõige
konkurentsivõimelisemaks. Riigitoetused ja uusi turule sisenejaid takistavad eeskirjad ei
võimalda Euroopa majandusel juhtivale kohale asuda. Seepärast tuleb meil hoolitseda selle
eest, et riigitoetusi kasutataks alati vaid erandjuhtudel, kui midagi muud enam teha ei saa
või kui me suudame suunata abi nii, et sellega toetatakse üldist heaolu konkurentsi
moonutamata.

Meil tuleb hoolitseda selle eest, et saaksime uued turule sisenejad lubada võimalikult
paljudesse Euroopa majandusvaldkondadesse. Konkurentsi eesmärk ei ole teisi välja tõrjuda,
vaid lubada suurtel ettevõtetel ühineda ja kasvada üleilmselt üha suuremaks ning anda
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uutele ettevõtetele võimalus olla avatud uuenduslikkusele. Sellest jääb meil puudu ning
komisjoni kohus on näidata, et tulevikus vaadatakse meid kui juhtivat majanduspiirkonda,
ja võtta sel eesmärgil koos edasiliikumiseks meetmeid.

Edit Herczog (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Konkurentsipoliitika on Euroopa õiguse
alustala. Oleme kõik nõus, et uuenduslikkus, loovus ja paremus tähendab tingimata
turueelist, kuid me ei nõustu sellega, et turul peaksid kehtima sedalaadi eelised, mis tulenevad
asjaolust, et keegi on lihtsalt suurem ja tugevam ning tal on paremad sidemed teabe
saamiseks ja eelkõige erilised suhted valitsusega. Oleme ülimalt rahul, et komisjon on selles
küsimuses valvel ja hoolitseb selle eest, et nii ei juhtuks.

Tahaksin veel kord mainida üht uut nähtust: asi ei ole turuosalistes, vaid hoopis valitsused
on need, kes näivad aeg-ajalt oma mängu mängivat, andes konkurentsipoliitika vallas erilisi
eeliseid mõnele oma lemmikettevõttele. See on äärmiselt halb ilming ja tähendab
tagasiliikumist parteikassade poole.

Palun komisjonil võtta suund uuenduslikkuse, loovuse ning väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete edendamisele, kuid mitte lubada neis valdkondades majandusliku ja poliitilise
teabe ja võimu väärkasutust.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Kolleeg Eppinki
raport on üsna tähelepanuväärne, kuid kardan veidi – ja see ei käi mingil juhul raportööri
kohta –, et me kordame ikka ja jälle samu mõtteid. Tundub, et näeme asjatult vaeva.
Kahtlemata ühinen Sophia in ’t Veldi ja Philippe Lambertsiga selles, et meil on vaja korralikku
kontrolli konkurentsi üle ja meil tuleb mõelda, mis toimub põllumajandussektoris, kus on
väga vähe ostjaid ja tohutult palju tootjaid. See ei ole komisjonile kunagi muret valmistanud,
kuid kui tegemist oleks tööstussektoriga, oleks ta kohe innukalt ostjate kartelli kallale
asunud. Samuti on meil vaja uusi eeskirju internetisektori jaoks.

Meie suhted komisjoniga on siiski üliigavad. Ta saadab meile aruande, milles eiratakse
kolme neljandikku teemadest. Meie vastame viisakalt, et see on huvitav ja sellele tuleks
üht-teist lisada, ning seejärel paneb igaüks selle ära oma sahtlisse.

Tahtsin täna välja öelda järgmist ja korrata ühtlasi kolleeg Hökmarki sõnu: maailm muutub.
On väga tore öelda, et riigiabi ei ole hea, kuid on tõsiasi, et Hiina, Korea, Ameerika
Ühendriigid ja teised riigid seda annavad. Mina seda ei poolda. Ma ei ole põhimõtteline
prantsuse protektsionist. Ütlen lihtsalt, et avagem natukenegi oma silmi ja lõpetagem
unistamine!

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Neljandas soovituses
nõutakse, et komisjon teavitaks meid, kuidas ta käsitleb kõiki tulevasi soovitusi, ja selgitaks
kõiki võimalikke kõrvalekaldumisi. Usun, et tegemist on väga mõistliku ettepanekuga, ja
tahan seda täpsustada. Eelmisel aastal otsustas Euroopa Parlament asjaomasel arutelul, et
me soovime keskenduda õiglastele ja mittediskrimineerivatele konkurentsitingimustele
VKEde jaoks. Vahepeal ei ole komisjon midagi teinud. See soovitus sisaldub jällegi
kolleeg Eppinki resolutsiooni ettepanekus.

Tahaksin komisjonilt kuulda, kas ta kavatseb nüüd seda paljukordset soovitust rakendada,
või paluda tal meile vähemalt selgitada, miks ei saa ta sel viisil võtta arvesse konkreetseid
mureküsimusi, mis on seotud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega.

Minu teine mõte on seotud toorainesektoriga. Mul on ülimalt hea meel näha, et raportis
käsitletakse toorainesektori läbipaistvuse puudulikkust. Samuti meeldib mulle tõsiasi, et
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selles kirjeldatakse toorainega spekuleerimise teemat. Samas on kahetsusväärne, et raportis
ei ole täielikult arvestatud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitusega,
milles pakuti välja, et me ei peaks järgima eesistujariigi Prantsusmaa ettepanekut piirata
spekuleerimise teemat üksnes põllumajandusliku toorainega, vaid soovitati spekuleerimise
küsimuse alla lisada ka metallid. Minu arvates on see täpselt sama tähtis.

Vicky Ford (ECR).   – Austatud juhataja! Tahan tänada kolleeg Derk Jan Eppinkit
suurepärase raporti eest, kuid eelkõige soovin teha ühe märkuse energiaturu kohta, mida
komisjon sel aastal uurida kavatseb.

Nagu teised parlamendiliikmed rõhutasid, on energiavarustuses ja hinnakujunduses
liikmesriigiti suured erinevused. Piirkonnas, mida mina esindan, ei ole peaaegu veerandile
majapidamistest tavaline maagaas kättesaadav ja suurem osa neist sõltub kodumaisest
kütteõlist. Novembris ja detsembris tõusis hind sellel turul ühe kuu jooksul enam kui poole
võrra. Tarbijatel on mure (ja väga külm) – neil on mure kartellikokkuleppe pärast, sest seda
on väidetud.

On õige, et seda peaksid kõigepealt uurima oma riigi reguleerivad asutused, kuid kuuldavasti
on samalaadsed probleemid ka teistes ELi liikmesriikides. Niisiis soovin volinikult paluda
järgmist: kui te sel aastal energiaturge analüüsite, ärge unustage neid, kes elavad väga
kõrvalistes maapiirkondades.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Nagu te meie eilse
esitluse põhjal nägite, on siseturu tugevdamine ja töökohtade loomise edendamine
eesistujariigi Ungari esmatähtsate eesmärkide seas. Et kõikides sektorites kohaldatavatel
võrdsetel konkurentsitingimustel põhinev ELi konkurentsipoliitika on nende esmatähtsate
eesmärkide eeldus, on mul selle aruande koostamise üle väga hea meel. Kuid nüüdseks on
see, kallid kolleegid, jäänud minevikku. Vahepeal on ajad muutunud. Sellegipoolest on
minu arvates tähtis teha aruandest järeldusi ja oluline on ka tõsiasi, et Euroopa Parlament
saab – see tähendab meie, parlamendiliikmed saame – tulevikus konkurentsipoliitika
kujundamises aktiivsemalt osaleda. Selles palun aga komisjonil koostööd teha.

Kõigepealt soovin – ja minu arvates on see hädavajalik −, et parlamenti teavitataks
regulaarselt kõigist selles valdkonnas tehtavatest algatustest. Teiseks kutsun komisjoni kui
ELi tasandi ainukest konkurentsiküsimustes pädevat asutust üles teavitama parlamenti igal
aastal parlamendi soovituste kohaldamisest ja nendest kõrvale kaldumisest.

Minu arvates on tähtis mõista – nõustun selles oma kolleegidega –, et konkurentsipoliitikat
ei saa ajada vertikaalselt. Kooskõlastamine on vajalik ka kõikides tegevus- ja
õigusvaldkondades. See on aga komisjoni ülesanne. Seepärast on hädavajalik ühtlustada
ELi poliitikavaldkonnad ning ELi 2020. aasta strateegias sätestatud prioriteedid, mille
eesmärk on toetada majanduskasvu ja tööhõivet.

Lõpetuseks tahaksin ka mina mainida väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kelle
kaasamine on kogu Euroopa majanduse kasvu, sealhulgas muidugi tööhõive suurenemise
saavutamiseks tarvilik ja vältimatu. Kuid konkurentsitingimused peavad olema võrdsed.
See tuleb tagada konkurentsipoliitika kaudu. Kutsun komisjoni üles pöörama erilist
tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning garanteerima neile õiglased
ja mittediskrimineerivad konkurentsitingimused.

Peter Skinner (S&D).   – Austatud juhataja! Lubage mul kõigepealt avaldada
Derk Jan Eppinkile kiitust põhjaliku töö eest, mida ta on raportiga teinud. Loodetavasti
jätkab ta oma edukat tegevust selles valdkonnas.
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Mul on hea meel aruande üle, milles käsitletakse konkurentsipoliitika seisu 2009. aastal.
Siiski on ELis endiselt konkurentsiga seotud tahke, mida tuleb kindlamaks ja selgemaks
muuta. Julgustaksin selles valdkonnas tegema tihedamat koostööd komisjoni ja Euroopa
Parlamendi vahel. See on ainuke võimalus, kuidas säilitada avalikkuse usaldust langetatud
otsuste vastu. Peale selle on hädavajalik, et Euroopa Parlamenti hoitaks komisjoni
meetmetega kursis, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud poliitika
vallas.

Ootan põnevusega raportis esile tõstetud aruandeid ja uuringuid – viimastel andmetel
mainitakse 11 aruannet, 6 uuringut eri valdkondade kohta ja konkurentsi peadirektoraadi
riigiabiüksuse taasloomist. Eriti hea meel on mul korduva üleskutse üle lisada trahvide
arvutamise aluseid, mille üle oleme juba arutlenud. Leian, et see on ülimalt tähtis.

Muide, enne oli väga huvitav kuulata Earl of Dartmouthi, kes rääkis aristokraadina
konkurentsipoliitikast. Teatavasti on Ühendkuningriigi aristokraadid võtnud erilise
tähelepanu alla maa enda kätte koondamise. Ehk peaksime paluma konkurentsiasutustel
seda lähemalt uurida, et näha, kuidas aristokraadid on oma maa eest Euroopa Liidus kogu
selle aja jooksul hoolt kandnud.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Seda arutelu on meeldiv
kuulata. Tahan Derk Jan Eppinkit selle raporti eest tänada. Tundes tema käsitlusviisi,
väljendan raporti üle imetlust ja mul on hea meel, et just tema selle koostas. Samuti on
meeldiv kuulata kolleegide sõnavõtte, kuid tunnen, et pean siiski midagi ütlema. Me
keskendume siinkohal Euroopa Komisjoni tööle. Süüdistame teda selles, et tal ei ole jõulist
seisukohta või poliitikat ning et ta ei võitle protektsionismi vastu, kuid ausalt öeldes on
meie vastane või suurim probleem – härra Hökmark rääkis tõsiasjast, et Euroopa majandus
ei ole konkurentsivõimeline – hoopis liikmesriigid. Samal ajal ei ole Euroopa Komisjonil
sageli muud valikut, kui püüda liikmesriikide surve all tegutsedes kaitsta vaba konkurentsi
nii palju kui võimalik.

Rääkisime siin istungisaalis mitu nädalat tagasi muu hulgas konkreetsetest söeturgu
käsitlevatest õigusnormidest. Tookord aga ei kuulnud me, et parlamendiliikmed oleksid
rääkinud vabast konkurentsist. Kuulsime üksnes seda, et nõuti protektsionistlikke
põhimõtteid ja võimalust subsideerida näiteks suletud kaevandusi – just nii seda nimetati
–, kui tegelikult oli küsimus abi andmises kaevandustele, mida ei kavatseta üldse sulgeda.
Niisiis tuleb meil oma töös järjepidev olla ja järjepidevust jääb siin istungisaalis sageli vajaka.

Oleme rääkinud abist pangandussektorile. Kardan, et liikmesriikide sellise surve all
tegutsedes sai Euroopa Komisjon selle abi vaid heaks kiita. Täna, mil räägime aruandest,
milles tegelikult käsitletakse 2009. aastat – nõustun siinkohal kriitikaga –, tundub mulle,
et selles on puudu hinnang mõju kohta, mida selle abiga avaldati, ja selle kohta, kas abi
tulemusel on pangandussektorit tõepoolest stabiilselt ümber korraldatud. Eeldan,
lugupeetud volinik, et see aspekt – tähtsa poliitikavaldkonna hindamine – oleks pidanud
aruandes sisalduma.

Samuti kirjeldatakse aruandes tõsiasja, et komisjon võitleb protektsionismi vastu muu
hulgas autotööstuses, kuid on näiteid (mina olen pärit Poolast), kus Fiati kontserni parim
tehas suleti – vist küll ei suletud, aga tootmist vähendati – ja tootmine viidi üle Itaaliasse.
Tegemist on ilmselge protektsionismiga ja Euroopa Komisjon peaks selle vastu võitlema.

Võin tuua veel ühe näite. 2009. aastal suleti kaks Poola laevatehast. Olen ise pärit Poola
laevaehituslinnast, kuid probleem on palju tõsisem kui need kaks Poola laevatehast.
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Probleem on seotud sellega, et maailma tasandil sunnib Euroopa konkurentsipoliitika
laevaehitustööstust võistlema peamiselt jõuliselt subsideeritud Lähis-Ida laevatehastega
ning nüüdseks oleme selle konkurentsipoliitika tulemusel tegelikult Euroopa
laevaehitustehaseid kinni pannud, sest sunnime neid konkureerima subsideeritud tehastega.
Laevaehitustööstuse olemasolu Euroopas peaks olema meie jaoks tähtis. Tänan ja vabandan
oma kõneaja ületamise pärast.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Julgen väita, et tõhusa
konkurentsipoliitika väljatöötamine ja selle korralik metoodiline rakendamine on ülimalt
delikaatne ja keeruline ülesanne, eriti kriisi ajal.

Delikaatne on see sellepärast, et liiga jäik kohaldamine võib suuresti mõjutada selle toimet
ning põhjustada tõsiseid tagajärgi sotsiaalvaldkonnale ja majandustsüklile. Keeruline on
see aga põhjusel, et kinnitatud parameetrid ei pruugi nii keerukal ajal kõikide
majandusvaldkondade kohta võrdselt kehtida. Niisiis tuleb komisjoni selles valdkonnas
tehtud töö eest kiita. Tal on õnnestunud ühendada see range meetod praegustes
majandusoludes vajaliku paindlikkusega. Tõepoolest, riiklikul tasandil kriisist väljumiseks
võetud sihtotstarbeliste meetmete hindamise võimaldamine on tõendus käsitlusviisist, mis
on ülimalt professionaalne ja ühtlasi tundlik.

Euroopa konkurentsiõigus on oma ulatuselt laiahaardeline ja samas väga konkreetne. See
seab Euroopa Liidu taas naaberriikide, eriti vähem arenenud riikide jaoks teejuhi kohale.
See aitab ära hoida juhtivate ja mahajäänud riikide vahelist eraldumist ja lahknevust. Niisiis
on kahekordselt tähtis tagada, et teejuhi jõud mingil juhul ei raugeks. Minu arvates tuleb
erilist tähelepanu pöörata sellele, et hinnata kriisijärgseid arengukäike, mis hakkasid
ilmnema 2010. aastal.

On ülimalt tõenäoline, et see tähendab nende struktuurimuutuste uut läbivaatamist, mida
tuleb arvesse võtta, ning eri tööstusharude ja sektorite praeguse seisu hindamist. Nii
ebakindlal ajal on märksõna igal juhul ettevaatlikkus.

Kutsun komisjoni üles keskenduma väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning
noorte tööhõive küsimusele, mis muudab konkurentsivõime jällegi üleeuroopaliseks
mureks.

Sari Essayah (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Soovin raportit kiita sellepärast, et selles on
ülimalt soodsas toonis nimetatud ühtset euromaksete piirkonda. Ikka ja jälle on Euroopa
Parlament nõudnud kiiret üleminekut ühtsele euromaksete piirkonnale ja selle põhjused
on lihtsad. Komisjoni mõjuhinnangus on mainitud uuringut, mille järgi säästetaks ühtse
euromaksete piirkonna abil ELi majanduses kuue aastaga 300 miljardit eurot. See kokkuhoid
saavutataks ühiste standardite ja protsesside kaudu tänu suuremale konkurentsile. Samuti
säästetaks selle abil kõikide eurooplaste aega ja närve, kui neil on vaja teha makseid teistes
riikides.

Nõustun raportiga täielikult ka selles, et majanduskriisi ajal pankadele ja teistele ettevõtetele
antud riiklik majandustoetus on konkurentsi moonutanud. Nagu paljud kolleegid täna
hommikul, kutsun minagi komisjoni üles koostama nende moonutuste kohta analüüsi.

Lubage mul lisada veel üks mõte, mis puudutab vajadust luua ühised standardid ja protsessid.
Paljud tulevased leiutised põhinevad info- ja sidetehnoloogial. Meil on info- ja
sidetehnoloogia valdkonnas vaja tugevamat konkurentsi ning seda võiks soodustada avatud
lähtekoodi laialdasem kasutamine Euroopas. Loodetavasti muutub Euroopa sel moel selles
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elutähtsas valdkonnas USA ja teiste suurte majanduspiirkondade suhtes
konkurentsivõimelisemaks, nagu Gunnar Hökmark ennist ütles.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Arutlusel oleva resolutsiooni esitajad
täheldavad õigustatult, et majanduskriis oli ELi konkurentsipoliitika jaoks eriline proovikivi.
Riiklikud ja poliitilised huvid olid sageli võidukamad kui vabaturu eeskirjad või terve
mõistus. Suur majanduskriis, mille toimet on Euroopa riikides siiamaani tunda, oli
2009. aasta konkurentsipoliitikas märkimisväärne mõjutegur. Tegemist oli ajavahemikuga,
mille jooksul kasutati mehhanisme ja vahendeid, mille põhieesmärk oli aidata
probleemidesse sattunud finantseerimisasutusi ja mõningaid suurettevõtteid ning mitte
järgida turumajanduse eeskirju. Selle rängimate tagajärgede all kannatasid väikesed ja
keskmise suurusega ettevõtted.

Kas tehtu on pikas plaanis tõhus? Seda saame alles näha. Niisiis peaksime kutsuma komisjoni
üles koostama usaldusväärseid analüüse, milles käsitletakse selle abi mõju majandusele.
See ei võimalda mitte ainult tehtut hinnata, vaid annab ühtlasi võimaluse reageerida
tulevikus samalaadsetele ohtudele kiiresti ja tulemuslikult.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Konkurentsipoliitikal on
Euroopa majanduse konkurentsivõime tagamisel põhiline koht ja selle lahutamatu osa on
riigiabi kontrollimine.

Samal ajal on Euroopa Komisjon praeguse kriisi ajal pidanud vajalikuks kiita heaks riigiabi
andmine eelkõige pangandussektorile, aga ka muudele raskustesse sattunud valdkondadele.
Niisiis on liikmesriigid eraldanud suuri summasid, rakendades tagatisskeeme ja
rekapitaliseerimisskeeme ning pangaasutuste likviidsustoetuse täiendavaid mooduseid,
mille eesmärk on anda pankadele rahastamisallikas ja kindlustada neid riskide vastu.

Siiski peab Euroopa Komisjon säilitama range kontrolli sektori üle ning esitama
finantseerimisasutuste ümberkorraldamise ja reguleerimise kavad, mille abil tagatakse, et
finantseerimisasutused ei jätka Euroopa Liidu finantsstabiilsust ohustavat riskantset tegevust.
Vastasel korral aitab riigiabi vaid Euroopa Liidu finantsraskusi põlistada.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Esitatud raportis kinnitatakse tõsiasja,
et ausa konkurentsini on meil ELis veel pikk tee minna.

Selle hea näide on põllumajanduslik tootmine, kus nii EL kui ka riigid eraldi annavad
mitmesuguseid subsiidiume ja toetusi, moonutades sellega suuresti konkurentsikeskkonda.
ELi ebaõige toetuspoliitika tõttu kannatavad eriti rängalt uute liikmesriikide
põllumajandusettevõtted. Teine valdkond, kus tuleb konkurentsikeskkonda põhjalikult
muuta ja parandada, on transport. Seega leian, et transpordi- ja turismikomisjoni
ettepanekute vastuvõtmine on ülimalt tähtis, sest neis juhitakse tabavalt tähelepanu
konkurentsimoonutustele ka eri transpordiliikide vahel.

Igal juhul on tegemist hea ja innustava raportiga ning seda tuleb ELi konkurentsikeskkonna
parandamiseks kindlasti tõhusalt kasutada.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Lugupeetud juhataja! Majandus- ja finantskriisi
põhjustatud olukord on komisjoni aruande toonile oma jälje jätnud. Sellegipoolest on see
hea aruanne, nagu on väljendatud ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis. Selles on aga
punkte, milles võiks tööd lähitulevikus parandada. Eelkõige puudutab see ennetamist ja
korralikku teavitamist. Ilma koostööta ei suuda me kriisist väljuda ja seepärast on komisjoni
kinnitus saavutatud tulemusi käsitleva teabe jätkuva edastamise kohta ülimalt tähtis. ELi
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konkurentsipoliitika eeskirjade täitmine ja täitmise tagamine on ühtse turu edu võti. Näiteks
energiapoliitika valdkonnas on ikka veel tooraineturge, kus tuleb läbipaistvust suurendada.
Samamoodi ei ole konkurents täielikult tagatud igas energiasektori segmendis. Seepärast
on vaja kiiresti rakendada siseturu teine pakett ja kolmas energiapakett. On väga õige aeg
paluda põhjalikumalt uurida konkurentsi veel ühes sektoris, milleks on agrotööstus.
Uuringu põhjal tuleb meil kindlaks teha peamised tarnijad ja turustajad, kes vastutavad
konkurentsimoonutuste eest turul.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Tahan rõhutada, kui tähtis on välja
töötada selged ning VKEsid arvestavad ja neile kasulikud konkurentsieeskirjad. Nemad on
kogu Euroopa majanduse jaoks eriti tähtsad, rääkimata nende suurest potentsiaalist
uuendustegevuse valdkonnas. Minu arvates on soovitatav lisada selleteemaline peatükk,
milles keskendutaks väikeettevõtetele ja pandaks rõhku ausale konkurentsile.
Konkurentsipoliitika peaks aitama kaasa avatud standardite ja koostalitlusvõime
edendamisele ja jõustamisele. Sellega ennetataks tehnoloogia abil sidumist turuosaliste
poolt.

Tahan lõpetuseks öelda, et eduka konkurentsipoliitika elluviimine ja siseturu piiramatu
toimimine on Euroopa Liidu jätkusuutliku majanduskasvu olulised eeldused.

Mairead McGuinness (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Lubage mul keskenduda raporti
lõikele 90, milles märgitakse, et konkurents põllumajandusliku tootmise valdkonnas on
eeltingimus Euroopa riikide tarbijatele madalamate hindade tagamisele. Osaliselt vastab
see tõele, kuid mulle tundub, et see läheb asja mõttest täiesti mööda. Me peame omavahelisi
ja eelkõige Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahelisi arutelusid selle üle, mis toimub
põllumajandusturgudel ja miks ei kandu lõpphind, mida meie, tarbijad, toidu eest maksame,
õiglaselt üle neile, kes toitu toodavad.

See on ülimalt tõsine probleem ajal, mil me reformime põllumajanduspoliitikat, ähvardame
kärpida põllumajanduse eelarvet ja vaatame mööda turu puudustest. Niisiis tuleks seda
raportis palju põhjalikumalt käsitleda. Komisjonilt nõutakse, et ta uuriks konkurentsi
agrotööstussektoris. Jah, palun, ja uurige seda ka jaesektoris, kuid seejärel lõpetage see
uurimine ja võtke ometi midagi ette! Rääkimine tuleb meil Euroopa Parlamendis hästi
välja, kuid sama ei saa öelda tegude kohta.

Mul on veel üks mõte konkurentsi kohta. Esitan komisjonile valijate nimel mõne kaebuse.
Tavainimest ei kuula riik iialgi ja ma soovin, et komisjon tunnistaks järgmist: on mõni
kaebus, mida mina kui parlamendiliige ei ole...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Juhataja.   – Aitäh, proua McGuinness. Ehk on tulevikus selliste arutelude puhul asjakohane
kuulata ära ka põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamus.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Siseturg peaks olema vaba,
tõhus, dünaamiline ja uuenduslik. Selle eesmärgi saavutamiseks on õige vahend korralik
konkurentsipoliitika. Kui konkurents toimib kaupade ja teenuste turul hästi, saame tagada
parema kvaliteedi, madalamad hinnad ja suurema valiku tarbijate jaoks. On hea, et me
koostame konkurentsipoliitika kohta aastaaruandeid. Selline tagantjärele hindamine on
väga õpetlik. Konkurentsipoliitikaga seotud vahendi tõhus kasutamine võimaldab parandada
majanduslikku stabiilsust ning leevendada majanduskriisi mõju ettevõtetele ja tarbijatele.
Ravimi- ja energiaturul on vaja konkurentsi parandada. Pidagem meeles, et monopol –
ükskõik, kas see on erakätes või kuulub riigile – piirab konkurentsi. Tasub rõhutada, et
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ühise põllumajanduspoliitika muutuste tulemusel ei piira toetused ja välisabi nüüd enam
konkurentsivõimet.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Komisjon võtab teadmiseks Euroopa
Parlamendi üleskutse suurema läbipaistvuse, rohkemate dialoogide ja põhjalikuma
konkurentsipoliitikaalase teabe kohta. Teavitame teid ka edaspidi konkurentsi puudutavatest
tähtsatest poliitilistest otsustest ja püüame vastuseks teie resolutsioonile käsitleda teie
soove kas järgmises konkurentsipoliitika aruandes või vastavalt vajadusele, nagu
härra Bütikofer ja teised parlamendiliikmed palusid.

Võtan teatavaks teie üleskutse teha mitmel turul sektoriuuringuid. Senised kogemused on
näidanud, et aus ja kindel täitetegevus avaldab juba iseenesest kogu sektori konkurentsile
tulemuslikku mõju. Sektoriuuringud ei ole alati just parim viis tagada meie eeskirjade
täitmist teatud valdkonnas. Need on vahendite poolest väga kallid ja neid tuleks kasutada
vaid siis, kui uuring on komisjoni poliitiliste eesmärkide tõttu vajalik.

Kinnitan veel kord, et kriisiga seotud ajutised riigiabimeetmed on tõepoolest ajutised.
Vastan mõnele teie küsimusele telegrammistiilis, sest aeg on piiratud.

Esiteks on investeerimisvaldkonnas ja finantssektoris käimas konsultatsioonid pääste- ja
ümberkorraldamissuuniste kohta.

Teiseks, mis puudutab transporti, siis komisjon koostab transpordipoliitika tulevikku
käsitlevat valget raamatut, mis võetakse vastu 2011. aasta märtsis. See sisaldab ülevaadet
paljudest ettepanekutest, mis on tehtud transpordi siseturu lõpliku väljakujundamise
kiirendamiseks.

Kolmandaks annab komisjon selle aasta esimeses kvartalis aru üldist majandushuvi
pakkuvatest teenustest.

Neljandaks nõustub komisjon digitaalse tegevuskava puhul täielikult sellega, et tähtis on
edendada tõeliselt terviklikku digitaalset siseturgu.

Viies punkt on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Kõikide, nii suurte kui ka väikeste
ettevõtete edukaks arenguks on võrdsed võimalused hädavajalikud. Nende võimaldamiseks
on ülimalt tähtis, et komisjon tagaks konkurentsieeskirjade täitmise. Samuti oleme
koostanud riigiabieeskirju väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, uuendustegevuse,
teadus- ja arendustegevuse ning keskkonnahoidliku tehnoloogia jaoks.

Juunis esitab asepresident Almunia teile 2010. aasta konkurentsipoliitika aruande. Vahepeal
hoiab ta teid kursis teie tõstatatud teemadega ja Euroopa Parlamendi raporti lõike 4 põhjal
edastatakse konkurentsi peadirektoraadile juhised üksikasjalikuma vastuse koostamiseks.

Juhataja.   – Me lõpetame raportöör Eppinki sõnavõtuga ja muidugi kiidame teda, sest
enamik kolleege on tema tööd raportöörina tunnustanud.

Derk Jan Eppink,    raportöör. – Austatud juhataja! Soovin volinikku, kes asendab oma
kolleegi, siinviibimise eest tänada. Mul on hea meel kollektiivse hüvitusmehhanismiga
seotud komisjoni algatuse üle, mis on pikka aega viibinud. Seda mainitakse ka raportis
ning minu arvates on see tarbijate huvides – eeldusel, et see on üksikasjalikult määratletud
ja hästi koostatud. Leian, et see on kasulik. Me alustame rohelise raamatuga, et näha, millised
on eri arvamused. See teeb mulle rõõmu.
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Pangandussektoris valitseb meil ülimalt veider olukord: riigiabi tase ja etapid on eri riikides
erinevas seisus. Mõnes riigis, näiteks Hispaanias, on pangandussektoris raskustes eelkõige
regionaalpangad (cajas) ja neil on eluspüsimiseks vaja Euroopa Keskpanga toetust, kuigi
nagu Philippe Lamberts 30 sekundi jooksul märkis, riskib Euroopa Keskpank suurel määral
nn rämpsvaraga. See muudab Euroopa Keskpanga nii-öelda rämpspangaks. Seda ei tohiks
aga juhtuda.

Teised riigid püüavad jällegi pangandussektorist taanduda ja sellega kaasneb kaasavaraga
seotud oht. Eeldatavasti ei saa te kaasavara teemale vastata – see puudutab otseselt asjaomast
volinikku –, kuid kui selle saaks nüüd mõni finantseerimisasutus, mille tegevust oli vaja
elavdada või mida oli vaja elus hoida, oleks see äärmiselt ebaõiglane teiste pankade suhtes,
mis riigiabi ei saanud. Niisiis tuleb meil siinkohal tegelda võrdsete võimaluste küsimusega.

Lõpetuseks jõuan järelmeetmete juurde, sest proua in ’t Veld, proua Gáll ja härra Bütikofer
tegid paar väga tabavat märkust. Koostasime raporti eelmisel aastal, koostasime raporti
sel aastal ja ilmselt koostame sarnase raporti ka järgmisel aastal. Kõik jääb samaks. See
meenutab veidi Vatikani moodi rituaali, kus me teeme ikka ja jälle samu asju. Minu arvates
tuleb meil lähemalt uurida järelmeetmeid, mis on seotud meie esitatud küsimustega, ning
ma teen ettepaneku, et praegune ja eelmine raportöör võtaksid volinikuga ja konkurentsi
peadirektoraadi peadirektoriga ühendust, et näha, mis meie palvest saab.

Meil on vaja aruannet, mida rakendatakse teabe esitamise mõttes korralikult. Seepärast
teen ettepaneku võtta asjakohaseid järelmeetmeid, et näha, mida komisjon teeb. Kindlasti
toetab mind selles ka Sophia in ’t Veld.

Juhataja.   – Aitäh, härra Eppink. Olen kindel, et olete märganud oma kolleegide reaktsiooni
ja et suure tõenäosusega saab teie ettepanek piisava toetuse.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna, neljapäeval.

4. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on väliskomisjoni nimel Michael Gahleri koostatud
raport ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta (2009/2214(INI)) (A7-0377/2010).

Michael Gahler,    raportöör. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid
ja meie Arktika naabrite esindajad, kes seda arutelu jälgivad! Raportöörina on mul eriti hea
meel esitleda teile täna tulemust, mille saavutasime rohkem kui aastapikkuse tööga, mida
tegime koostöös variraportööridega, teiste kolleegidega ELi Arktika foorumist ning paljude
ekspertide ja esindajatega, kellest mõni oli pärit ka Arktika piirkonnast.

Jõudsime laialdasele üksmeelele ja usume, et oleme sõnastanud jätkusuutliku Kaug-Põhja
poliitika. Raportis analüüsitakse Arktika piirkonna uut tähendust ja kirjeldatakse, kuidas
tuleks Euroopa Parlamendi arvates korraldada ELi poliitikat meie põhjanaabrite suhtes.
Minu juhtpõhimõtteks on siinkohal pakkumine teha koostööd meie Kaug-Põhja naabrite
riikide ja institutsioonidega.

Oleme teadlikud kahepoolsest ja mitmepoolsest koostööst, mis Arktika riikidega juba
toimub. Peale Arktikat käsitlevate teemade on Norra ja Island Euroopa Majanduspiirkonna
ja Schengeni raames tehtava koostööga juba tihedalt seotud. EL on Arktika Nõukogus juba
ajutine vaatleja, kuid tahan toonitada, et minu arvates on soovitatav anda ELile alalise
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vaatleja staatus. Selle peamine põhjus on asjaolu, et peaaegu kõik selle piirkonna jaoks
olulised poliitikavaldkonnad on vähemalt osaliselt ühenduse tasandile viidud.
Koostööpakkumine on sõnastatud selliselt seepärast, et meie, EL, ei saa Arktikas iseseisvalt
meetmeid võtta ega tegevust algatada. Sõltume suuresti Arktikaga vahetult külgnevate
piirkondade tahtest meiega koostööd teha.

Keskendusin raportis ka inimlikule mõõtmele. Ühise poliitika eraldi valdkondade
edendamisel ei tohi ükski asjaosaline iial unustada, et Arktika elanike huvidega tuleb
hoolikalt arvestada. Viitan neis riikides elavatele põlisrahvastele, kes järgivad oma eluviisis
ja elatise teenimisel jätkusuutlikkuse põhimõtet, ning teistele seal elavatele inimestele.

Mõistame, et Arktika piirkonna elanikud soovivad oma elupaika arendada. Teisisõnu ei
taha nad, et nende elupiirkonnas kehtestataks kaitsekord, mis muudab selle ala
rahvuspargiks sellisena, nagu see praegu on. Seepärast teeme partneritega koostööd, et
tagada ökosüsteemi ja looduslike elupaikade häirimisel alati võimalikult rangete
looduskaitsepõhimõtete järgimine. EL on Arktika riikide jaoks huvipakkuv koostööpartner,
sest me oleme olnud teerajajaks asjakohastes poliitikavaldkondades, näiteks keskkonnakaitse
alal ja kliimamuutuse vastu võitlemisel. Niisiis on selle piirkonna jaoks ülimalt suur vahe,
kas maailma suurim siseturg järgib edasipüüdlikku keskkonnapoliitikat või mitte.

EL on huvipakkuv koostööpartner ka sellepärast, et me oleme Arktikas leiduva toorme
kindlad tarbijad. See ei puuduta ainult naftat ja gaasi, vaid näiteks ka haruldasi muldmetalle.
Peaksime järgima head eeskuju, mida on andnud näiteks Norra ja Venemaa vaheline koostöö
Barentsi meres Štokmani gaasimaardlas. Tehes koostööd maavarade kaevandamisel,
kohaldavad partnerid seal Norra rangeimaid keskkonnanorme. Loodan, et sama kehtib
koostöölepingu kohta, mille Venemaa ja BP mõni nädal tagasi Põhja-Jäämere uurimiseks
sõlmisid. Nii keskkonnasektoris kui ka selliste uute laevateede nagu Kirdeväila avamisel
pakuvad tulevikus hinnalist tuge meie seiresatelliidid. Selles valdkonnas tehtav koostöö
võimaldab lühendada näiteks Kagu-Aasiasse suunduvaid laevateid. ELi jaoks, mis hõlmab
umbes 40% maailma kaubalaevandusest, on see rahalises mõttes eriti tähtis tegur.

Meie teadusuuringute raamprogrammi alusel pakutakse hinnalist abi põhjalikumaks
teaduslikuks koostööks mitmete polaarinstituutide vahel nende Arktika uurimisjaamades.
Meie Kaug-Põhja naabrid teavad, et EL on pädev koostööpartner. Kuid meie poliitika
sõnastamisel, kooskõlastamisel ja rakendamisel on veel arenguruumi. Olukorda saaks
parandada selliselt, et komisjoni vastutusalad koondatakse merendus- ja kalandusasjade
peadirektoraadi alla ja Euroopa välisteenistuses luuakse vastav asutus. Samuti täiustaks
meie andmebaasi Arktika teabekeskus, mis koguks ja analüüsiks kogu asjakohast teavet.
Kõiki Kaug-Põhja partnereid kaasavate pooluselähedaste kaasrahastamise ja -kavandamise
mehhanismide loomine oleks samuti tähtis vahend paremaks ja tõhusamaks koostööks
teadus- ja arendustegevuse alal.

Olen veendunud, et selle poliitikadokumendi eelnõu tagab paremad suunised kõikehõlmava
ja eduka ELi Arktika poliitika jaoks, mis toob kasu ka meie põhjanaabritele.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Eelmise aasta alguses tegi asepresident
ja kõrge esindaja Ashton ettepaneku algatada arutelu Arktika piirkonna üle. Täiskogu
arutelu on aidanud meil koguda teie arvamusi ja näha, kui tähtsaks me kõik peame Arktika
koostööd, mis on üks osa Euroopa Liidu välissuhetest.

Me tegeleme Arktika piirkonnaga mitmel tasandil. Esiteks ajavad nii Euroopa Liit kui ka
liikmesriigid selles piirkonnas aktiivset teadusuuringute poliitikat. Teiseks järgime me
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ranget keskkonna- ja merenduspoliitikat. Kolmandaks käsitleme oma kliimamuutuse
vastase võitlusega seotud diplomaatias Arktika muutuste algpõhjusi. Neljandaks võtame
jätkuvalt meetmeid selleks, et toetada kogu maailma põlisrahvaid, sealhulgas neid, kes
elavad Arktikas.

Tunnistame, et pooluselähedastel aladel elavate Arktika põlisrahvastega peetav dialoog
võiks olla tihedam, kuid 2010. aastal algas viljakas ja laialdasem suhtlus, mida me jätkame
kindlasti ka järgmistel aastatel.

Mis puudutab juurdepääsu Arktikale ja selle ressursside kasutamist, siis peame hoidma
oma mainet toorme ja energiavarude vastutustundliku tarbijana, kes peab kinni rangeimatest
ohutus- ja keskkonnanormidest. Samal ajal taotleme kindlameelselt enda, sealhulgas meie
ettevõtete huvide õiglast kohtlemist.

Meil on hea meel näha, et neid teemasid on Euroopa Parlamendi raportis Kaug-Põhja kohta
käsitletud ja sellesse on lisatud väärt ettepanekud, kuidas tulevikus edasi liikuda. Raport
aitab suuresti kujundada vähehaaval välja Euroopa Liidu Arktika poliitika ja ma soovin
Michael Gahlerit selle algatuse edasiarendamise eest tänada.

Algatus on eriti kiiduväärt sellepärast, et raportöör ja paljud teised parlamendiliikmed
aitasid edendada Arktika kolmandate isikute ja kodanikuühiskonnaga peetud huvitavat
dialoogi, milles me aktiivselt osalesime. Lõplik raport sisaldab eri vaatenurki, mis tõendab
Euroopa Liidu tahet kuulata ära kõik Arktika sidusrühmad ja teha nendega koostööd.

Praegu oleme ELi Arktika poliitika arendamisel avamas uut peatükki. Pärast komisjoni
2008. aasta teatist ja nõukogu 2009. aasta järeldusi saab Euroopa Parlamendi raportist
selle põhistruktuuri kolmas tugisammas. Need kolm dokumenti on omavahel kooskõlas
ning sisaldavad Arktika partnerriikide ja piirkonnas elavate inimeste jaoks vastutustundlikku
ja rõõmustavat sõnumit. Püüame edendada ohutumat ja jätkusuutlikku Arktikat. Järgime
rahvusvahelisi lepinguid ja kokkuleppeid ning soovime teha nende arendamisel ja
täiustamisel koostööd.

Eelkõige soovin tunnustada eelmisel aastal Norra ja Venemaa vahel sõlmitud
piiritlemiskokkulepet Barentsi mere kohta. See on tugipunkt pikaajaliseks rahumeelseks
koostööks kogu pooluselähedases Arktika piirkonnas.

Euroopa Liit sooviks näha jõulist ja tõhusat Arktika Nõukogu, kus lepitakse kokku piirkonna
tulevikku puudutavaid põhiotsuseid ja viiakse neid ellu. Tahame osaleda Arktika Nõukogus
alalise vaatlejana, et jagada oma põhjalikke kogemusi rahvusvahelise piirkondliku koostöö
alal, ja avaldame Euroopa Parlamendile erilist tänu selle püüdluse toetamise eest.

Raport Kaug-Põhja kohta annab Euroopa välisteenistusele ja komisjonile palju indu Arktika
piirkonda puudutavaks välistegevuseks. Usun, et selle sõnumid ja käsitusviis on ajakohased
ja sobivad.

Euroopa Parlamendi raport Kaug-Põhja kohta annab teavet ka meie endi ELi Arktika
poliitikat käsitleva eduaruande koostamiseks. Nõukogu palus meil esitada see käesoleva
aasta jooksul. Meie aruanne on mõeldud mõlemale institutsioonile – nii nõukogule kui ka
Euroopa Parlamendile – ja loodetavasti jääte te mõlemad sellega rahule.

Inese Vaidere,    fraktsiooni PPE nimel.   –   (LV) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid!
Avaldan kõigepealt Michael Gahlerile tänu põhjalikult koostatud raporti eest. Mul on
tõeliselt hea meel, et Euroopa Liidu Kaug-Põhja poliitika on üks valdkondadest, millega
Euroopa Liit hakkas tegelema suhteliselt õigel ajal. Arktikas leidub palju rikkalikke ressursse
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– ligikaudu veerand maailma avastamata nafta- ja gaasivarudest, biogeneetilistest ja
kalavarudest ning mineraalidest. Samuti pakub see uusi meretranspordi võimalusi.
Mandrijää sulamise tulemusel on laevatee Aasia riikidesse umbkaudu 40% lühem. Arktika
potentsiaal on muljetavaldav. Seepärast tuleb seda kasutada vastutustundlikult ja säästlikult.
Vastutustundetu ressursside kasutamine ja läbimõtlematud transpordivood võivad
põhjustada ränki ökoloogilisi tagajärgi. Samal ajal tuleb tunnistada, et Arktika rikkuste
kasutamine võib avada uusi võimalusi nii energiaprobleemide kui ka toorme ja toiduainetega
seotud probleemide lahendamiseks. Maailma juhtivate jõudude vahel käib äge võistlus
selle pärast, kes saab rohkem õigusi nende ressursside majandamiseks ja uurimiseks. Kuigi
Arktikas elab umbes 3,7 miljonit inimest, kes esindavad mitutkümmend põlisrahvast, võib
seda piirkonda sellegipoolest teatud määral pidada kogu maailma ühiseks varaks. Praegu
ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsioon andnud ühelegi riigile Arktikas eesõigusi ja
loodetavasti ei tee ta seda ka tulevikus. Just sellepärast peab meie poliitika olema
vastutustundlik. Euroopa Liit peab töötama välja konkreetse kooskõlastatud strateegia
kõikide Kaug-Põhjaga seotud valdkondade jaoks ning leppima kokku selle poliitika
rahastamises ja rahastamisallikates. Samuti tuleb arvesse võtta kliimamuutuse, kohaliku
elanikkonna heaolu ja arengu ning energiajulgeoleku teemat. Sellise poliitika rakendamiseks
on alalise vaatleja staatus Arktika Nõukogus hädavajalik. Kuigi meil ei ole Arktikaga otsest
merepiiri, võib Euroopa Liit saada eestvedajaks piirkonna ressursside ja uute laevateede
uurimisel ning rangete keskkonnaohutuse normide järgimisel. Aitäh!

Liisa Jaakonsaari,    fraktsiooni S&D nimel. – (FI) Austatud juhataja! Alustuseks avaldan
raportöör Gahlerile siirast tänu edasiviiva koostöö eest. Parimaks tunnustuseks olid kindlasti
volinik Füle sõnad selle kohta, et raportist saab ELi Arktika poliitika kolmas tugisammas.

Ei ole sugugi üllatav, et Arktika poliitika muutub rahvusvahelises poliitikas keskseks
teemaks, sest nagu eelkõneleja ütles, on Arktika piirkonnas kolmandik maailma avastamata
loodusvaradest: mineraalidest, gaasist ja naftast. Kliimamuutus ja võistlus loodusvarade
pärast on omavahel seotud, kuid seda suundumust juhib tegelikult maailmamajandus.
Õnneks on arengusuunad Arktika piirkonnas olnud stabiilsed ja need põhinevad
koostöötahtel.

Tulevikus kujutab Arktika poliitika endast proovikivi, kas me suudame koos stabiilsust
suurendada või põhjustame hoopis uusi vastuolusid. Loodusvarade vastutustundlik ja
hoolikas kasutamine on tähtis, et vältida kullapalavikku ja sellist katastroofi, mis leidis aset
Mehhiko lahes.

On tähtis, et meil on tasakaalustatud raport ja sõnum selle kohta, et Arktika Nõukogu tuleb
tugevdada ja et Euroopa Liit on vaatlejana sellesse kindlamini kaasatud. Siiski ei tohiks me
sinna lihtsalt sisse trügida, vaid peaksime kasutama diplomaatiat, pidama läbirääkimisi,
tegema usaldusväärset poliitilist koostööd ja olema esirinnas eelkõige siis, kui hakatakse
hindama keskkonnamõju. Minu arvates on suurepärane, et raportis mainitakse Arktika
teabekeskuse tarvilikkust ja märgitakse, et Soomes Rovaniemis asuv Lapi Ülikool oleks
selle jaoks hea koht.

Anneli Jäätteenmäki,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FI) Lugupeetud juhataja! Tahaksin
raportöör Gahlerit ja kõiki variraportööre siiralt tänada. Meie arvates tegime suurepärast
koostööd. Algatusraporti vastuvõtmine ja teema tõstatamine on tähtis.

Raportis pooldatakse jõuliselt tulevast suurt panustamist Arktika piirkonna inimeste
eluvõimalustesse, töötingimustesse, transporti ja keskkonda. Lisaks pean eriti tähtsaks
selles võetud seisukohta, et põlisrahvaste, eriti saamide seisundiga tuleb arvestada. Saamid
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on Euroopa ainuke põlisrahvas ning EL – see tähendab komisjon, Euroopa Parlament ja
nõukogu – peavad nendega võrdset koostööd tegema.

Samuti tõdetakse raportis Arktika Nõukogu osatähtsust ja volinik Füle ütles lausa, et EL
soovib seda suurendada. Siiski olin ma üsna pettunud volinik Füle hinnangus selle kohta,
et koostöö Arktika piirkonnas edeneb vähehaaval. Loomulikult peab EL näitama üles
innukust ning Arktika koostöö kiirendamiseks on vaja investeeringuid ja tahet. See ei tohi
edeneda ainult vähehaaval, nagu teeksime seda vaid ühe käega, vaid see peab olema üks
eelisvaldkondi.

Lõpuks tahan öelda, et ka minul on hea meel Arktika piirkonnaga seotud teadusuuringutesse
investeerimise üle ja selle üle, et raportis nimetatakse Lapi Ülikooli selle võimaliku
keskusena. Lapi Ülikool väärib kiitust selle eest, et ta on ainus ülikool ja ainus asutus, mis
on tõsiselt töötanud selle nimel, et säärane keskus rajataks, ja pühendunud sellele eesmärgile.

Indrek Tarand  , fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Austatud juhataja! Kõigepealt soovin
raportööri ja kolleegidest variraportööre tänada ning südamest kiita ja tunnustada hea
koostöö ja vastastikuse mõistmise eest. Samuti avaldan koostöö ja abi eest tänu rohelistest
parlamendiliikmetele.

Lõpuks ometi saame öelda, et oleme tulnud välja korraliku dokumendiga, mis võimaldab
meil, Euroopa Liidul, liikuda edasi üsna mõistlikul viisil, võttes arvesse kõikide sidusrühmade
huve. Kuigi rohelised arvavad õigustatult, et peaksime olema veel radikaalsemad, on meil
ikkagi hea meel, et raportis arvestatakse meie mureküsimuste ja mõtetega, näiteks
ettepanekutega, mille esitasime raportöörile selle kohta, et teaduslike andmete põhjal on
ilmselge, et Arktika ökosüsteemis toimuvad praegu suured kliimaga seotud muutused ja
et sellises olukorras on Arktika tulevast arengut vaja käsitleda ettevaatlikult ja rangetel
teaduslikel alustel.

Sellepärast nõudsime sõlmitava mitmepoolse lepingu raames teaduslikke lisauuringuid,
et tagada rahvusvahelisele üksteisemõistmisele jõudmiseks ja otsuste tegemiseks teave
Arktika ökosüsteemi kohta enne, kui uus põhjalik arendustegevus jätkub. Täname teisi
fraktsioone sellega nõustumise eest. See on näide, kuidas esitada asju meie mitmekesisele
laiahaardelisele valijaskonnale meelepärases vormis. Siin istungisaalis on mõned skeptikud,
kes on öelnud, et Arktika piirkond ei vääri meie tähelepanu, kuid tegelikult väärib küll –
eriti sellepärast, et tõenäoliselt saab Island ELi 28. liikmesriigiks.

Arktika on lahe. Selle põhjuseks ei ole kliimamuutus ega sellest tulenev tavapäraselt külma
Kaug-Põhja soojenemine. Arktika on lahe ka silmapiiril terendavate tulusate võimaluste
pärast, kuigi nendega kaasnevad väga keerulised ja tõsised probleemid. Seepärast leian, et
neid probleeme vastutustundlikult ja poliitiliselt taktitundelisel moel lahendavad poliitikud
on lahedad poliitikud ning sama kehtib nende kohta meie seas, kes hääletavad täna
Michael Gahleri raporti poolt.

Konrad Szymański,    fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Lugupeetud juhataja! Kahtlemata on
Arktika muutumas. Nende muutuste kõige ilmselgemad tulemused on võimalus luua uusi
transpordi- ja kaubateid ning samuti juba praegu selgelt silmapiiril olev võimalus kasutada
loodusvarasid ning ammutada naftat ja gaasi. Maailm reageerib nimetatud muutustele
kaootiliselt. Ühest küljest on meil väga edasiviiv Norra ja Venemaa vaheline
piiritlemiskokkulepe Barentsi mere kohta, kuid teisest küljest püüavad venelased ajada
juba ette otsustatud poliitikat. Minu arvates peab Euroopa Liidul ja rahvusvahelisel üldsusel
siin olema ülitähtis osa täita. Raportis me selleks ka julgustame ja see on selgelt välja öeldud.
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Teine teema, millele tähelepanu juhtisime, on asjaolu, et võrdseks ja mittediskrimineerivaks
juurdepääsuks transporditeedele on vaja saada tagatis. Võrdset juurdepääsu teedele ei
tohiks takistada ei õiguslikud ega rahalised kaalutlused. Seda kõike on raportis selgelt
väljendatud. Niisiis on meil hea meel seda raportit hääletusel toetada.

Sabine Lösing,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Austatud juhataja! Tänan Michael
Gahlerit raporti eest. On selge, ja see selgub ka raportist, et Arktika piirkonna loodusvarade
vastu tuntakse suurt huvi. Kliimamuutuse tulemusel on naftat, gaasi ja muid maavarasid
üha lihtsam maapõuest ammutada. Paremat laevateede kasutamise võimalust on juba
nimetatud.

Selle loogiline tagajärg on saaste suurenemine piirkonnas. Tööstuse areng eelkõige nafta
ja gaasi ammutamise, tööndusliku kalapüügi laienemise ja kasvava laevaliikluse kaudu
häirib seda ülitundlikku ökosüsteemi kindlasti või lausa hävitab selle, tuues kaasa laastavad
tagajärjed.

Kahjuks on raport üldsõnaline ega sisalda ühtegi tõhusat strateegiat nende ohtude vastu
võitlemiseks. Mainimata on jäänud tõsiasi, et EL ei ole ainus, kes on tõdenud Arktika
suurenenud geostrateegilist tähtsust. Venemaa piiririigid ning NATO liikmed USA, Kanada,
Taani ja Norra on juba alustanud Arktika piirkonna militariseerimist ja kavatsevad kaitsta
seal oma huve.

Selle olukorra on Arktikas põhjustanud kliimamuutus. Meil tuleb ära hoida kliimamuutuse
hävitav kulg, kuid seda on võimalik saavutada vaid kiire üleminekuga taastuvatele
energiaallikatele. Samas on antud strateegias võetud risti vastupidine hoiak.

Meie, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete
liitfraktsioon, nõuame, et Arktikal ei lastaks muutuda järgmiseks geopoliitiliseks
kriisikoldeks. Taotleme koos mitme keskkonnaorganisatsiooniga moratooriumi
kehtestamist Arktikas asuvate uute naftaammutamisprojektide suhtes. Tuleb sõlmida
leping, mis sarnaneb Antarktika lepinguga ja mille alusel keelatakse piirkonnas maavarade
kaevandamine. Viimase, aga sugugi mitte vähem tähtsana kutsume üles piirkonna
viivitamatule demilitariseerimisele ja sellest tulenevalt Arktika muutmisele relvavabaks
alaks.

Et mina koos oma fraktsiooniga siin esitatud algatusraporti tulemustega nõustuda ei saa,
on Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
esitanud alternatiivse raporti.

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

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Tahaksin küsida, kuidas on Euroopa
Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsiooni esindaja
arvates võimalik kehtestada moratoorium, kui ükski asjaosaline ega piirkonnas asuv riik
seda ei soovi. Mida põlisrahvad sellest arvaksid, kui Euroopa Liit ütleks ülaltpoolt neile,
mida nad tegema peavad? Euroopa Parlament on juba korra pattu teinud. Selleks oli
hülgetoodete müügi keelustamine, mis ärritas põlisrahvaid üsna palju. Milleks peaksime
neid veelgi pahandama? Praegu on vaja hoopis diplomaatiat ja koostööd.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Austatud juhataja! Mina seda ei poolda ja loomulikult
ei ole seda võimalik ülaltpoolt ette kirjutada. Siiski jääb õhku küsimus, kellega nõu peeti.
Millised riigid on sellesse kaasatud? Milliseid põlisrahvaid see mõjutab? Kas nõu peeti nende
inimestega, kes võivad sellest kasu lõigata, või nendega, kes võivad kaotada oma elatise?

20-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET22



Minu arvates on vaja edasist dialoogi. Siiani peetud kõnelustest ei piisa. Peame püüdma
muuta seda dialoogi võimalikult laiapõhjaliseks, pidades nõu ka suuremate
ühiskonnarühmadega, kelle hulka võiksid võimaluse korral kuuluda eelkõige põlisrahvad.

Bastiaan Belder,    fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Lubage mul kõigepealt
avaldada siirast tunnustust raportöör Gahleri tubli töö eest.

Arktika on strateegiliselt tähtis, eriti nüüd, mil Arktika piirkonna soojenemine paistab
avavat seal transpordi ja maavarade kaevandamise võimalusi. Samuti on see piirkond, kus
keskkond on väga habras just Euroopast, Põhja-Ameerikast, Venemaalt ja Hiinast pärineva
saaste tõttu. Asja muudab veel keerulisemaks see, et riikide taotlused Arktikas ei ole alati
selged. Kuigi ELil ei ole enne Islandi ühinemist juurdepääsu Põhja-Jäämere rannajoonele,
on ELil siiski Arktika piirkonnas liikmesriike.

Niisiis toetan Arktika piirkondade kohta koostatud ELi strateegiat, mis seab ELi otse teiste
suurvõimude ja eelkõige Venemaa kõrvale, kes on ilmselgelt otsustanud seda piirkonda
majanduslikult ära kasutada. Kui majandustegevus lähiaastatel elavneb, on tähtis, et me
tagame õige tasakaalu keskkonna ja majanduse vahel ning kaasame sellesse kohaliku
elanikkonna. ELi vaatleja staatuse saavutamine Arktika Nõukogus oleks kiiduväärt samm
õiges suunas.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Teatavasti on Arktika loendamatud
maavarad muutnud selle piirkonna tulise arutelu teemaks. Hinnangute järgi peaks jää all
puutumatuna olema ainuüksi 90 miljardit barrelit naftat. Paratamatult kaasneb teatud
ärevustunne sellega, et kõikide ettevõtete seast lubatakse just British Petroleumil, kes
põhjustas eelmisel aastal Mehhiko lahes naftakatastroofi, kaevandada nüüd selles tundlikus
looduskeskkonnas, kus tingimused on palju äärmuslikumad kui Mehhiko lahes.

Lõppude lõpuks on tõsiasi, et Arktika piirkond on juba praegu maailma elavhõbedajääkide
lõppladestumiskoht. Pidades silmas üleilmset energianõudlust, on sellegipoolest tõenäoliselt
ebareaalne oodata otsust Arktika naftavarudest loobumise kohta. Loodetavasti tagab
Euroopa Liit Arktika Nõukogus selle, et kehtestatakse tõhusamad ohutusstandardid, mille
tulemusel ei taba Arktika elusloodust samasugune kohutav saatus, nagu juhtus Mehhiko
lahes pärast hiljutist naftakatastroofi.

Lisaks on Arktika ELi vaatenurgast ülimalt tähtis ka uute maailma transporditeede
väljaarendamise pärast. Kui Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika vahel oleks tõepoolest
võimalik avada uus laevatee, saaksime kohe vältida piraatlust Somaalias. See hoiaks ELis
kokku palju raha, sest Atalanta missiooni ei oleks enam vaja. Loomulikult on selle eeldus,
et põlised inuitid ei ole oma elatise kaotamise tõttu sunnitud kasutama nii meeleheitlikke
vahendeid nagu piraatlus. Seda tuleb silmas pidada nii laevateede kavandamisel kui ka
nafta puurimisel.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Muidugi soovin ka mina
tänada Michael Gahlerit suurepärase resolutsiooni projekti ja viljaka koostöö eest.

Minu jaoks oli raportiga seotud töö käigus kõige tähtsam teema suurem rõhuasetus
teadusuuringutele ja keskkonnamuutuste seirele, sest neist saadav teave on poliitiliste ja
majanduslike otsuste tegemisel ülimalt tarvilik. Tundub, et Euroopa Liidu põhilised
huviobjektid on majandusküsimused, näiteks kalandus, transport ja loodusvarad. Sellest
on kahju, sest pole kahtlust, et teadus võimaldab meil hinnata, millist mõju majanduslikud
muutused piirkonna keskkonnale avaldavad. See mõju on märksa suurem kui teistes
piirkondades. Milline see mõju siis täpsemalt on? Seda oskavad meile öelda vaid eksperdid.
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Kahjuks piiravad teadusuuringute tegemist Arktikas üha enam riigid, kellel on juurdepääs
Põhja-Jäämerele. Isegi rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega hõlmatud aladel on
viimase kahe-kolme aasta jooksul teadus- ja muu tegevuse vabadust tähelepanuväärselt
vähendatud, tuues sageli ettekäändeks keskkonnakaitse. Arktika kliimas ja meres toimuvad
protsessid avaldavad märkimisväärset mõju kliima- ja keskkonnamuutusele, nii et
teadustegevuse vabadus on ülimalt tähtis, et mõista, mis toimub nii Arktikas kui ka – mis
veelgi olulisem – siin, kus oleme meie. Peale selle annab töö, mida Arktikast väljaspool
asuvate riikide teadlased on nendel teemadel juba teinud, ja kulutatud raha meile õiguse
teha ennast põhjapolaaralaga seotud küsimustes kuuldavaks.

Diana Wallis (ALDE).   – Austatud juhataja! Soovin avaldada Michael Gahlerile tänu
ülimalt põhjaliku ja üksikasjaliku raporti ning kompromissivalmiduse eest. Kardan siiski,
et kuigi jõulud on juba möödas, oleme ehtinud tavalise soovide jõulupuu ja need soovid
varjutavad peamise poliitilise mõtte.

Varasemad istungisaalis peetud arutelud Arktika poliitika üle päädisid tõepoolest komisjoni
teatisega. Rõhutasime siis väga selgelt tundliku Arktika keskkonna ühtset kaitset – selle
viimase puutumatu looduskeskkonna kaitset, millest on nüüdseks saanud keskkonnaalane
kriisikolle.

Tundub, et meie mõtlemises on toimunud väga vaevuvärgatav pööre kindlustunde poole:
energiavarustuse kindluse ja ressursside kasutamise kindluse poole. Seda kinnitab leping,
mille Rosneft ja BP – Deepwateriga seotud BP – sel nädalavahetusel sõlmisid.

Nagu komisjon ja teised selgitajad on järjekindlalt toonitanud, on Arktika puhul väga palju
õiguslünki. ELi ökoloogiline jalajälg ei ole seal väike.

Õiguslik korraldus on killustunud ja laialivalguv. Piirkond on avatud rahvusvahelistele
ettevõtetele. Me suudame teha paremini. Varem ütlesime, et tahame teha paremini. Me
tahtsime ühtsemat käsitlusviisi. Huvitav, mis on muutunud? Arvan, et meie kodanikud
võivad seda küsida.

Struan Stevenson (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Ka mina kiidan Michael Gahlerit
tasakaalustatud ja suurepärase raporti eest. Vaatamata Arktika keskkonna keerukusele on
kerkiv naftahind suurendanud selles piirkonnas rahvusvahelist huvi nafta puurimise vastu.
Me kõik teame, et naftat hakati Alaska põhjanõlval Prudhoe Bays esmakordselt tootma
1968. aastal, kuid paljusid Arktika piirkondi ei ole siiski veel uuritud.

USA 2008. aasta geoloogilise uuringu alusel arvatakse, et põhjapöörijoonest põhja poole
jäävatel aladel on 90 miljardit barrelit avastamata naftat, mida on tehniliselt võimalik
ammutada, ja 44 miljardit barrelit maagaasivedelikke. Praegu moodustab see 13–20%
kogu maailma avastamata naftast. On ütlematagi selge, et nii suure naftakoguse
ammutamine avaldab Arktikale ennenägematut mõju ja võib põhjustada üleilmseid
ökokatastroofe, nii et minu arvates peaksime endilt küsima, kas on mõistlik alustada sellist
projekti ajal, mil me teeme otsustavaid pingutusi, et kaotada oma sõltuvus fossiilkütustest
ja saada lõpuks ühiskonnaks, mis ei tekita CO2-heidet.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Austatud juhataja! Kui ma loen komisjoni
teatist Arktika kohta, kangastub mulle millegipärast kass, kes limpsab kooretassi ootuses
keelt. Kahtlemata avab globaalne soojenemine ja jää sulamine põhjapoolusel uusi võimalusi:
loodusvarad, nafta, kalandus, laevandus jne. Oleme sellest kõike kuulnud. Siiski on minu
arvates tähtis, et EL ei läheks ülemäära elevile, sest tal ei ole Põhja-Jäämerel rannajoont.
Taanlasena tundub mulle üsna haletsusväärne, et Taanit kasutatakse ühe ettekäändena ELi
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Arktika sidemete edendamiseks. Tõsiasi on see, et Taani ainuke seos Arktikaga on
Gröönimaa, kes otsustas rahvahääletuse tulemusel 26 aastat tagasi Euroopa Liidust lahkuda.

Samamoodi ei tohiks ELil olla liiga suuri ootusi seoses Islandiga. Otsuse Islandi liikmesuse
kohta peavad ilma ELi surveavalduseta vastu võtma islandlased ise. Mitte miski ei viita
sellele, et ELi kuulumist pooldaks seal enamus.

Niisiis, selle asemel et pidada end võimalikuks Arktika suurvõimuks, peaks EL ehk leppima
oma geograafilise asukohaga ja püüdma saavutada heanaaberlikud suhted riikidega, kes
tegelikult Arktikas asuvad. See puudutab meie sõpru läänepoolsetes Põhjamaades, Norras,
Islandil, Gröönimaal ja Fääri saartel. Selle eest hoolitsemine peaks olema eelkõige Euroopa
Parlamendi töö.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Lugupeetud juhataja! See on tähtis teema ja et Soome asub
põhjas, on need asjad mulle tuttavad. Kordki saan ma oma Soome kolleegidega nõustuda,
et Lapimaal ja Rovaniemis asuvas Lapi Ülikoolis tuntakse neid asju. Olen samal arvamusel
ka põlisrahvaste seisundi küsimuses.

Hääletan selle raporti poolt, kuigi mu teravaim kriitika on suunatud kliimamuutusega
seotud väidetele, mille kohaselt tuleks justkui ELi vaadete põhjal nende suhtes kokku
leppida. Heitkogustega kauplemine on ELis täielikult läbi kukkunud. 2008. aastal paljastati
viie miljardi euro ulatuses rikkumisi, käibemaksupettusi ja muid kelmusi. Neid on järjest
juurde tulnud. Selline heitkogustega kauplemine lihtsalt ei toimi, see on kahjulik. Selle
asemel on meil vaja spetsiifiliste heitkoguste süsteemi, nagu on sõidukitega, mille puhul
saab mõõta, kes mida õhku paiskab, ja millega ei kaasne rahvusvahelist indulgentside
müüki, mille käigus ostetakse endale saastamisõigus. See on tähtis küsimus.

Samuti on tähtis Arktika küsimus, kuigi ma ei ole päris kindel asja edenemises, kui mõtlen
ELi viimase aja tegevusele. Teemad, millega EL tegeleb, ei pruugi tingimata edeneda. Taani
kolleeg rääkis arukalt piirkondadest, mis seal asuvad. Need on suveräänsed piirkonnad ja
neil on suverääne õigus oma asju ise otsustada.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt kiita kolleeg
Michael Gahlerit suurepärase raporti eest, mille ta on esitanud. Raportis julgustatakse
nõukogu ja komisjoni kavandama konkreetset ELi Arktika poliitikat ning selles toonitatakse,
et Islandi võimalik ühinemine Euroopa Liiduga muudaks liidu Arktika rannikualaks.

Olen Euroopa Parlamendi raportöör Islandi teemal ning soovin rõhutada, et selle riigi ja
Euroopa Liidu eesmärgid seoses Arktikaga kattuvad. Nende raames tugevdatakse Arktika
Nõukogu poliitilist ja halduslikku rolli ja tagatakse piirkonna säästev areng ning viimasena
tuletaksin teile meelde ka põlisrahvaste õiguste toetamist. Ka tõsiasi, et nii Island kui ka
Euroopa Liit tegelevad praegu Arktika strateegia koostamisega, võib anda võimaluse
mõlema poliitikadokumendi kooskõlastamiseks, muu hulgas seoses Euroopa Liidu
taotlusega saada Arktika Nõukogus alaliseks vaatlejaks.

Lõpetuseks soovin öelda, et Euroopa Liit saab ilmselgelt edendada Kaug-Põhja tõhusat
mitmepoolset haldamist. Ühtlasi tahan öelda härra Søndergaardile, et kuulasin väga
hoolikalt tema sõnu Islandi enamuse kohta. Minu arvates on meil ees pikk tee, mis võib
veel palju muutuda. Leian, et meil on võimalik soodustada selles riigis vastutustundlikku
ühinemiseelset protsessi ja eeskätt Euroopa Liidu teemalist tasakaalustatud arutelu.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Lugupeetud juhataja! Soovin kiita kolleeg
Michael Gahlerit, kes on hoolimata oma Lõuna-Saksamaa päritolust näidanud üles
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tähelepanuväärseid teadmisi Arktikast ja Kaug-Põhjast ning kiindumust sellesse piirkonda.
Mõned kolleegid ütlesid, et riigid peaksid tegelema esilekerkivate probleemidega üksi ja et
nii palju kooskõlastamist ei ole vaja. Ma ei nõustu selle arvamusega üldse. Just Euroopa
Liidul on suurimad kogemused selles, kuidas teha koostööd ja tegutseda läbiuurimata
territooriumil, ja nende osatähtsus piirkonnas peaks olema väga suur. Lõppude lõpuks on
ju kõik selge – kas vastasseis, ebakindel kisklemine ja vastuolud või rahumeelne koostöö
ja piirkond, mis võiks anda teistele kogu maailma riikidele eeskuju. Veel üks mõõde oleks
kasum ja majandushüved või keskkond ja kaitse. Minu arvates peab Euroopa Liit, kes on
alati olnud kliimamuutuse vastases võitluses esirinnas, panema mõlema tahu ühtlustamisel
endiselt rohkem rõhku teisele mõõtmele.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Austatud juhataja! Arktikas toimuvad
kliimamuutuse ning sulava jää ja lume tõttu suured muutused. Avanevad uued laevateed,
kasutada saab püügipiirkondi ning nafta ja gaasi korralikuks uurimiseks on üha rohkem
ja paremaid võimalusi.

EL tegutseb Arktika küsimustes innukalt. Näiteks on EL seitsmenda teadusuuringute ja
tehnoloogia arendamise raamprogrammi kaudu peamine teadus- ja arendustegevuse
rahastaja. Euroopa Parlament osaleb Arktika piirkonna parlamendiliikmete alalise komisjoni
kaudu aktiivselt käimasolevas dialoogis Arktika rahvaesindajatega. Šveitsi, Islandi ja Norraga
suhtlemise delegatsiooni ning Euroopa Majanduspiirkonna parlamentaarse ühiskomisjoni
esimehena esindan mina selles tähtsas organis Euroopa Parlamenti.

Septembris korraldas Euroopa Parlament esmakordselt alalise komisjoni kohtumise, mis
toimub kaks korda aastas. Konverents oli ülimalt edukas ning võimaldas Euroopa
Parlamendil tihendada ja tugevdada oma suhteid Arktika rahvastega.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Lugupeetud juhataja! Ka mina võtan sõna
parlamendiliikmena, kes ei ela põhjapöörijoonel. Soovin lihtsalt kõiki hoiatada, et
põhjapoolusele kuulub nii majanduslik kui ka energiapärand ning peale selle on see üks
parimaid näiteid meie looduspärandist. Seepärast on ülimalt tähtis, et ettevõtted, kes
hakkavad selles piirkonnas uurima ja puurima, ei läheks sinna kasumiahnusega nagu
ammused kullakaevajad, vaid suhtuksid sellesse Euroopale omase vastutustundlikkusega,
mis 20. sajandiks ja 21. sajandi alguseks välja kujunes. Ärgem unustagem, et seal tuleb
tööd teha ääretult karmides ilmastikuoludes ja kasutada uut tehnoloogiat. On ülimalt tähtis,
et me ei teeks siinkohal mingeid mööndusi ning et me kohaldaksime nende ettevõtete
suhtes eeskirju, norme ja nõudeid, mis võimaldaksid juhtida seda tegevust tehnilises mõttes
kõige ajakohasema tehnoloogilise standardi alusel. Samal ajal tuleks tagada rahalised
vahendid, et hoida ära selliseid loodusõnnetusi, nagu juhtus Deep Horizoni puhul. On
väga tähtis pidada kinni õigest järjekorrast: planeet Maa, rahvas ja toode...

Maa, rahvas ja toode. Toode on antud juhul muidugi gaasi- ja naftavarud. Tänan teid
tähelepanu eest ja tunnustan raportööri.

Birgit Schnieber-Jastram (PPE).   – (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, head
kolleegid! Ka mina tänan raportöör Gahlerit ja kõiki variraportööre. On tõsi, et Euroopa
peab pidevalt kohanema uute oludega ja reageerima muutustele poliitilise võimu tasakaalus.
Arktika poliitika jaoks tähendab see, et meil tuleb mõista Arktika riikide soovi arendada
oma piirkonda ise, aga ka nende valmisolekut koostööks. Nad ei ole huvitatud uutest
lepingutest, vaid soovivad, et kehtivaid reguleerivaid lepinguid täiustataks.
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Kliimamuutuse ja uute laevateedega ei kaasne ainult ohud, vaid need pakuvad ka võimalusi.
Arktika puhul tähendab see, et ELil on suuremad koostöö- ja arendusvõimalused. Keegi ei
saa ju võidelda kliimamuutuse mõju vastu omapäi, nii nagu ei ole võimalik omapäi arendada
Arktika piirkonna potentsiaali. Peale selle on Euroopa Liidul säilinud huvi turvalise arengu...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Arktika rikkus ei ole ainult tohutud
energiavarud ja uued laevateed, vaid ka selle põlisrahvad. See ei ole arktiline muuseum,
vaid kolme ja poole miljoni inimese kodu. Seepärast tuleb neid kuulda võtta. Kellelgi ei ole
õigust seda piirkonda riisuda ega rüüstata.

Tulevikus näeme seal muidugi palju kaevandusi, tööstust ja laevu ning sellega kaasneb üha
suurem keskkonnakatastroofide oht. Meil tuleb nendeks vastutustundlikult valmistuda.
Päästetööd on seal keerulised ja loodus eriti haavatav.

Lapi Ülikooli uus teadusuuring näitab, et ELil on Arktika piirkonnas juba praegu üllatavalt
palju võimu. Seepärast peaks ta olema aktiivsem ja vastutustundlikum. Ta peaks
investeerima sinna nii rahaliselt kui ka materiaalselt. See sõltub ka Islandi võimalikust
tulevasest liikmesusest. Minagi leian, et Rovaniemis asuv Lapi Ülikool on Arktika
teabekeskuse jaoks parim koht.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Kiidan kõigepealt
raportööri suurepärase ja tasakaalustatud raporti eest. Maailma huvi põhjapiirkondade
vastu on viimastel aastatel tõesti palju kasvanud ning nagu juba öeldi, jõudnud uuele
tasemele. Nii on esmatähtis, et ka Euroopa Liit võtaks sellest aktiivselt osa ja püüaks innukalt
saada Arktika Nõukogus alaliseks vaatlejaks.

Nagu juba mainitud, on nendel piirkondadel tohutult potentsiaali muu hulgas loodusvarade
poolest. Meil on vaja palju ideid ja koostööd, aga ka investeeringuid, et piirkonnas elavad
inimesed saaksid sealseid võimalusi jätkusuutlikult kasutada.

Nagu paljudel kolleegidel, on ka minul väga hea meel, et raportis tuuakse eraldi välja Arktika
teabekeskus, Lapi Ülikooli oskused ja teadmised ning seal olemas olevad suurepärased
vahendid.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Lugupeetud juhataja! Ei ole kahtlust, et täna arutlusel
olev teema on väga kaalukas, ja minu arvates näeme me sel sajandil nii riikide- kui ka
valitsustevahelist võitlust selle nimel, kes saab osa Arktika hüvedest. Seepärast toetan tänast
arutelu kõnealuse teema üle. Millel minu järeldus põhineb? Näeme, et Hiina ehitab juba
praegu jäälõhkujat. Täheldame, et terve hulk riike, kellel puudub piir põhjapoolsete
meredega, soovivad saada Arktika Nõukogu liikmeks, ning mul on hea meel, et Euroopa
Liit on ja saab selleks. Siiski on siin kaks tahku. Esimesena soovitaksin komisjonil hoolitseda
tulevikus selle eest, et piirkonda ei militariseeritaks, sest juba...

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Austatud juhataja! Raport sisaldab ilusaid sõnu
kliimamurede ja keskkonnakaalutluste kohta, kuid tegelikult käsitletakse selles ELi jahti
Arktika ressurssidele. Selles kirjeldatakse hinnangulisi nafta-, gaasi- ja mineraalikoguseid,
metsi ja kalavarusid, mida EL saaks lähitulevikus kasutada. Selles märgitakse, et ELil on
Rootsis ja Soomes suured maa-alad, kuid ei mainita, et need on ju Rootsi ja Soome alad.
Samuti väidetakse, et Euroopa Liidul on mere elusressursside kaitse valdkonnas ainupädevus.
Ma ei ole päris veendunud, et Gröönimaa, Venemaa ja Kanada inuitid sellega nõustuvad.

27Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011



Arktika hõre asustus ei tähenda, et igaüks võib sinna minna ja võtta kõike, mida tahab. See
piirkond ei pea vastu massiturismile, ülepüügile ega massilisele toorme röövimisele. Arktika
on ülimalt tundlik piirkond, kus on tavaks teha koostööd, ja enamik Arktika maid ei ole
ELi liikmed. Nagu kolleeg Søndergaard mainis, astus Gröönimaa tegelikult EList omal
soovil välja.

ISTUNGI JUHATAJA: ISABELLE DURANT
asepresident

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Soovin tänada Michael Gahlerit
suurepärase algatuse ja raporti eest. Minu arvates on see tasakaalustatud ja selles arvestatakse
nii nendega, kes soovivad loodusvarasid kasutada, kui ka nendega, kellele teeb tõsiselt
muret mõju kliimale.

Leian, et Arktikat oleks kõige parem kaitsta ülemaailmse kliimakokkuleppega, kuid vahepeal
tuleb lisaks välja töötada täiendavad lühiajalised lahendused, et Arktika soojenemist piirata.
Mulle meeldiks, kui Euroopa Parlament tunnistaks, et Arktika soojeneb suurel määral
musta süsiniku heitmete tagajärjel. Niisiis kutsun komisjoni üles tegema heitkoguste
siseriiklikku ülemmäära käsitlevas direktiivis teatud saasteainete kohta vajalikke muudatusi,
et lisada sellesse ka musta süsiniku heitmed.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Austatud juhataja! Nõustun paljude kolleegidega, eriti
proua Herczogi ja härra Repoga, kes viitasid selle piirkonna keskkonnaalasele tähtsusele
ja põlisrahvaste õiguste kaitsmise tarvilikkusele. See on kaugel asuv puutumata piirkond.
Aga seal elavad inimesed, kellel on oma kultuur. Keskkond on selles piirkonnas ülimalt
tähtis. Eriti tähtis on see ala kliimamuutuse vastu võitlemise ja sellega kohanemise pärast.
Mind kurvastab väga, kui näen, et nüüd, kui jää on sulama hakanud, osaleb Euroopa Liit
võidujooksus selle peale, kes on esimene piirkonna naftavarude kasutaja. Tõsiasi, et teised
seda teevad, ei anna meile õigust samamoodi käituda. Meie hääl peab alati väljendama meie
väärtusi ning meil tuleb alati püüda kaitsta neid ressursse ja saavutada süsinikuvaene
majandus.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Lugupeetud juhataja! Seoses Arktikaga tõuseb
esile kolm põhiteemat. Esimene puudutab energiat. Siin on räägitud naftast ja maagaasist
ning tulevikus räägitakse ka metaanist, sest igikeltsas on kasutuskõlbliku metaani varusid,
millest jätkub umbes 300 aastaks. ELi asutused ei ole aga seda teemat vahepeal mingil moel
lähemalt uurinud.

Teine teema on transport. Põhjapoolse tee avamine lühendab teekonda Kaug-Idasse.
Hamburgist Sŏuli sõitmiseks kulub edaspidi 21 päeva. Kui selle võimalusega arvestatakse,
vähendab see suuresti kulusid ja aitab tihendada kahe piirkonna sidemeid.

Kolmas teema on keskkond, sest energiavarude kasutamine ja suurem transpordimaht
tekitab piirkonnas hulga keskkonnaohte. Minu arvates oleks kasulik koostada kava...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Avaldan
raportöör Gahlerile tunnustust väga tähtsa ja vajaliku Kaug-Põhja käsitleva Euroopa
Parlamendi raporti algatamise eest ning selle eest, et ta reageeris Euroopa Komisjoni
soovitusele sõnastada ELi Arktika poliitika koos väga konkreetsete ja kõikehõlmavate
ettepanekutega, alates kohalike elanike kaasamisest dialoogi ja piirkonna stabiilsusest ja
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julgeolekust ning lõpetades tulevaste projektide, keskkonnaaspektide ja kliimamuutusega.
Viiendik maailma avastamata ressurssidest asub just selles piirkonnas. Armutu võistlus
Arktika loodusvarade kättesaamise nimel on kindlasti soovimatu, kuid siiski tegelikkus.
Seepärast on tähtis laiendada dialoogi, et Arktika piirkond ei muutuks riikide ja naftafirmade
võitlusväljaks, sest selle võitluse ohvrid oleksid eelkõige kohalikud elanikud ja Arktika
ülitundlik ökosüsteem. Raportis väidetakse, et Arktika piirkonnas, kus kliimamuutuse
mõju on eriti nähtav, suureneb puurimisprojektide arv järjest kiiremini. Niisiis on minu
arvates õige ja eriti vajalik märkida, et keskkonnamõju hindamine...

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Minu arvates on hea, et Euroopa Liit töötab
välja poliitikat ja strateegiaid suurte piirkondade, näiteks Läänemere, Doonau ja minu
kodupiirkonna Atlandi jaoks. Täna arutleme Kaug-Põhja teemal.

Kaug-Põhja käsitlemisel on aga tähtis, et meid nähtaks diplomaatilistena, mitte didaktilistena,
koostööaldistena, mitte pealetükkivatena, ja uurivatena, mitte ärakasutavatena. Et
põlisrahvad on tähtsad, tuleb arvestada eelkõige nendega. On ettevõtteid ja riike, kes
heidavad praegu põhja poole ahneid pilke, sest seal on sellised ressursid nagu fossiilkütused
ja kalavarud ning tõenäoliselt meretranspordivõimalused. Euroopa Liidul ei ole oma
aluslepingute ja olemasolu mõtte tõttu võimalik kompromissile minna.

Veel ühe märkusena tahaksin öelda, et olen Kanadaga suhtlemise delegatsiooni liige ning
arvan, et me võiksime kujundada Kanada ja teiste sama mõtteviisi järgivate riikidega välja
kollegiaalse seisukoha, et tagada Kaug-Põhjale ja eriti põlisrahvastele õiglased võimalused.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Toorme röövimine, strateegilised huvid,
kliimamuutus ja muu hulgas suurenev turism viivad selle tundliku ökosüsteemi hävingu
äärele. Kaug-Põhja ökosüsteem on aga suhteliselt enesealalhoidlik ja seetõttu ülitundlik.
Niisiis on tähtis saavutada tasakaal selle tundliku süsteemi kasutamise ja parima võimaliku
kaitse vahel. Kuid selleni on võimalik jõuda vaid siis, kui kehtestame toorme kaevandamise
ja kaevandamisel kasutatavate meetodite kohta piiranguid ning jõustame turismi ja
kaubalaevanduse valdkonnas rangemaid eeskirju.

Uudised selle kohta, et suur naftafirma BP ja Venemaa riigiettevõte Rosneft on koostanud
ühised kavad nafta ja gaasi ammutamiseks, ei paista viitavat just toorme säästlikule
kaevandamisele. Hoopis vastupidi!

Seepärast on selge, et Arktika kaitse on teema, mis ulatub eraldiseisvate riikide strateegilistest
ja majanduslikest huvidest kaugemale, ning see peaks olema ELi jaoks keskne küsimus.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Soovin tänada raportöör Gahlerit ja
variraportööre suurepärase ja mitmekülgse raporti eest, milles käsitletakse tasakaalustatult
selliseid teemasid nagu Arktika piirkonna võimalused, tohutud loodusvarad, toorme- ja
energiavarud ning uued laevateed ja turism, kuid ühtlasi tuuakse esile Arktika tundliku
keskkonna haavatavus ja põlisrahvaste õigused. Meil tuleb põhjas tõepoolest väga
vastutustundlikult tegutseda ja meil peab olema korralik Arktika strateegia.

Nõustun ka oma Soome kolleegidega, kes väljendasid rahulolu raportiga selles mõttes, et
raportis on kiiduväärselt arvestatud Lapi Ülikooli ettepanekuga rajada enda juurde ELi
Arktika teabekeskus. Jään põnevusega ootama volinik Füle lubatud komisjoni aruannet
Arktika poliitika kohta.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! See oli tõepoolest huvitav arutelu, mis
näitas, kui palju tähtsaid küsimusi on Arktika koostööga hõlmatud ja kui erilaadseid
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tundlikke teemasid meie ühiskonnas Arktika tuleviku arutamisel leidub. Lubage mul
käsitleda viit konkreetset küsimust, mis tänahommikusel arutelul tõstatati.

Esiteks räägin Arktika teabekeskusest. Nii komisjoni 2008. aasta teatises kui ka nõukogu
2009. aasta järeldustes palutakse komisjonil uurida võimalust luua uus Arktika teabekeskus.
Me analüüsime põhjalikult Euroopa Liidu eri võimalusi, sealhulgas keskuse loomist Soome
(Lapimaale) Rovaniemisse ja eelkõige selle võimaliku keskuse ülesandeid.

Teiseks on Euroopa Liit ainus Arktika sidusrühm, kes on ausalt tunnistanud, et
tööstuspiirkonnana vastutab ta koos teiste omasugustega Arktikas toimuvate muutuste
eest. Komisjoni teatises seatakse esikohale keskkonnakaitse ja selle aspekti tähtsust kinnitati
ka nõukogu 2009. aasta järeldustes.

Kolmandaks oleme uhked oma saamidest ELi kodanike üle ning mitmesuguste ELi
aluslepingutes ja saame käsitlevas ELi regionaalpoliitikas sisalduvate sätete üle. Toetame
Loode-Venemaa saame ja teisi Barentsi piirkonna põlisrahvaid oma piiriülese koostöö ning
demokraatia ja inimõiguste programmide edendamise Euroopa rahastamisvahendi kaudu.

Neljandaks on Euroopa Liit ja liikmesriigid Arktika-uuringute tegemisel maailmas juhtival
kohal ja me oleme selle üle uhked. Seda piirkonda on nimetatud ka raamprogrammis.
Viienda, kuuenda ja seitsmenda raamprogrammi kaudu investeerib Euroopa Liit sellesse
valdkonda kokku 200 miljonit eurot. Ometi ei ole mõistlik ajada poliitikat nii, et püüame
olla silmapaistev ja ühepoolne eestvedaja kõikides Arktikaga seotud poliitikavaldkondades
ja põhimõtetes, olemata sealjuures Arktika rannikuala.

Viiendaks võttis komisjon 2010. aastal vastu avamerepuurimist käsitleva teatise, millest
peaksime juhinduma oma tegevuses kogu maailmas, sealhulgas Arktika piirkonnas. Selles
edendatakse ettevaatlikku lähenemisviisi, mida peame kohaldama ka Arktikas. See on igati
kooskõlas ELi põhimõtetega Arktika kaitse kohta ja selles nõutakse kindlalt rangeimate
keskkonnanormide järgimist.

Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed! Euroopa Parlamendi raportis Kaug-Põhja
kohta antakse ulatuslik ülevaade Euroopa Liidu tegevusest, kohustustest ja huvidest Arktika
piirkonnas. Samuti tugevdatakse selles ELi tasakaalustatud käsitust Arktikast, ühendades
omavahel selle kaitse ja säästva arengu. Oleme veendunud, et suudame selle saavutada ja
et Euroopa Liidust saab Arktika pooluselähedases koostöös vältimatu ja kasulik tugipunkt.

Michael Gahler,    raportöör. – (DE) Austatud juhataja! Ka mina tänan kõiki sõnavõtjaid.
Lugupeetud volinik, kui viitasin meie Kaug-Põhja naabritega seotud poliitikale, ei pidanud
ma silmas seda, et hakkate paruness Ashtoniga vaidlema pädevusvaldkondade üle. Tahtsin
seda lihtsalt täpsustada.

Peaaegu kõikide kuuldud sõnavõttude põhjal on üks asi selge: meil seisab ees ülesanne
näidata oma poliitika kaudu, et eri huve ja erisugust tegevust saab vastavusse viia, s.t need
tuleb vastavusse viia.

Minu arvates on seda väikeses vormis võimalik näha Norras. Näiteks püüavad nad kala,
ammutavad naftat ja gaasi, kohaldavad maal ja merel rangeimaid keskkonnanorme ning
arendavad põhjapoolseimaid piirkondi seal elavate inimeste hüvanguks. Kui me suudame
seda kohalike kogukondadega tehtava koostöö kaudu ellu viia kogu piirkonnas, saab meist
eeskuju ka teiste tundlike alade jaoks. Poliitiline reaalsus on muutunud nõnda, et me ei
usu, et saame kedagi panna oma soove täitma, vaid peame vastu võtma endi ees seisva
ülesande täita kõik eesmärgid ühekorraga: meil on vaja rangeid keskkonnakaitsenorme,
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kliimamuutuse piiramist, jätkusuutlikku kalanduspoliitikat, ohutute laevateede
väljakujundamist ja kohalikele kogukondadele vastuvõetavat arengut. Kui püüame nende
sihtide seadmisel ja täitmisel ühiselt tööd teha, saavutame koostöös oma partneritega
piirkonna ja endi huvides midagi tõeliselt tähtsat.

Tänan veel kord südamest eriti kõiki variraportööre ja ootan huviga edasist arutelu selle
raporti põhjal. Hääletus ei tohiks tähendada selle teema käsitlemise lõppu.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub hiljem.

5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)

6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on väliskomisjoni nimel Traian Ungureanu
koostatud raport ELi Musta mere piirkonna strateegia kohta (2010/2087(INI))
(A7-0378/2010).

Traian Ungureanu,    raportöör. – Lugupeetud juhataja! Täpselt kolm aastat tagasi kiitis
Euroopa Parlament heaks Musta mere sünergia. See oli esimene samm ühtse poliitika poole
ühes Euroopa tundlikumas piirkonnas ja see oli õige samm, sest Musta merd hinnatakse
– ja kardetakse – nüüd laialdaselt kui poliitiliste, strateegiliste ja julgeolekualaste lootuste,
eeliste ja püüdluste sõlmpunkti.

Nüüd saame oma poliitikat selles piirkonnas edasi arendada. Euroopa Parlament saab ELi
poliitika ajakohastamisel täita ülimalt tähtsat osa, mille tulemusel saab sellest täieõiguslik
ELi strateegia. See ongi tegelikult väliskomisjoni ja kogu Euroopa Parlamendi kolleegide
toetusel algatatud raporti põhiidee.

Kuid milleks on Musta mere kohta vaja uut raportit ja milleks on vaja ELi Musta mere
piirkonna strateegiat? Mõni ütleb, et Must meri on väike meri. See on tõepoolest nii, aga
kui vahetame geograafilise kaardi strateegilise kaardi vastu, muutub Must meri ilmatu
suureks. Mängu tuleb veel üks tegur – Must meri muutub üha mustemaks.

Pärast Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist on Must meri nüüd osaliselt ELi sisemeri. Selle
piirkonna arengusuunad on aga sageli ettearvamatud – pinged kogunevad ja arusaamatusi
esineb palju. Musta mere piirkonna kokkuvõtliku analüüsi tulemusel võib järeldada, et
tõsised probleemid on piirkonnas püsinud või isegi süvenenud. 2008. aasta Gruusia ja
Venemaa sõda, lahendamata ja külmutatud konfliktid ning murettekitav demokraatia
nõrgenemine Ukrainas ja Venemaal on kõik väga ebasoodsad muutused ning ilmekad
näited piirkonna julgeolekuriskidest.

Kui vaatleme ELi tegevuse praegusi tulemusi selles piirkonnas, on need pehmelt öeldes
vastakad. Musta mere piirkonda käsitlevas ELi poliitilises lähenemisviisis on puudu
järelevalve-, hindamis- ja reageerimismehhanismid. Musta mere piirkond ei ole Brüsseli
aruteludes piisavalt nähtav ning ELi rahalisi vahendeid eraldatakse piirkonnale killustatult
ja keeruliselt.

Toetudes kolm aastat tagasi vastu võetud Musta mere sünergia tugevatele külgedele, peaks
ELi uus Musta mere piirkonna strateegia looma tugevama poliitika ja konkreetsed vahendid.
Lubage mul nimetada kaht raportis esitatud soovitust. Esimene puudutab vahendite
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piisavust: kui EL soovib olla Musta mere piirkonnas põhiosaline, peab ta rakendama piisavalt
nii rahalisi kui ka inimressursse. Eraldi rea lisamine ELi eelarvesse on hädavajalik. Teine
soovitus on töötada välja ELi tegevuskava koos selgete eesmärkide ja ülesannetega, millega
kaasneksid asjaomaste riikide ministrite korrapärased kohtumised.

ELi Musta mere piirkonna strateegias ei tohiks ühtegi piirkonna riiki alahinnata ega
ülehinnata. Kaasamise ja piirkondliku vastutuse põhimõtted peaksid kajastuma nii Türgi
ja Venemaa kui ka kõikide teiste piirkondlike partnerite tähtsas rollis piirkondliku koostöö
edu saavutamisel.

Lõpetuseks soovin tänada kõiki oma kolleege väga kasuliku toetuse eest raporti
lõppversiooni koostamisel. Minu arvates oleme kõik nõus, et Euroopa Parlament ootab
komisjonilt ja nõukogult raporti elluviimist. ELi strateegiline ja kasutoov osalemine Musta
mere piirkonnas peaks saama tõelisuseks.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Mul on väga hea meel, et Musta mere
piirkond on Euroopa Parlamendi tegevuskavas tähtsal kohal. See piirkond on Euroopa
Liidu jaoks oluline ja meil tuleb sellele keskenduda, et arvestada selle ülimat tundlikkust.

Soovin tänada ja tunnustada väliskomisjoni raportööri Traian Ungureanut suurepärase ja
väga sisuka raporti eest. Raport ja selles esitatud soovitused on paljudes punktides huvitavad
ja uuenduslikud.

Pärast viimast laienemist on Must meri ka ELi meri. Me vastutame selle eest samamoodi
nagu kõikide teiste meiega piirnevate vesikondade eest. Meil tuleb uude vastutusalasse
suhtuda otsusekindlalt.

Euroopa naabruspoliitika raames on meil seda piirkonda käsitlev algatus juba olemas: see
on Musta mere sünergia. Peame siiski möönma, et selle rakendamine on osutunud palju
raskemaks, kui arvasime. Piirkonnas elavad inimesed ei rõõmusta just kõige üle, mida me
teha soovime.

Just neil põhjustel on Euroopa Parlament valinud meetodi, mis põhineb piirkondlikul
vastutusel ja dialoogi edendamisel. Usutavasti on see nüüd õige vaatenurk, millest peaksime
lähtuma, kuid lubadused on usaldusväärsed vaid siis, kui need muudavad piirkonna rahva
olukorda otseselt paremaks.

Niisiis kujutabki raport, mis käsitleb uue Euroopa Liidu Musta mere piirkonna strateegia
väljatöötamist, endast meie lubadust piirkonnale ja seal asuvatele liikmesriikidele toetada
neid igati nende erilise geograafilise olukorraga seotud probleemide lahendamisel.

Mõistame, et Musta mere piirkonna strateegiat ei tohiks pidada juba tehtavate pingutuste,
eriti Musta mere sünergia aseaineks. Pigem on see kõikehõlmav raamistik, kust leiab
suuniseid kogu Euroopa Liidu tegevuse kohta selles piirkonnas.

Musta mere piirkonna strateegia on täiuslik võimalus vaadata läbi meie piirkonnaga seotud
huvid, sealhulgas strateegilised, poliitilised ja majanduslikud huvid, ning arutada, kuidas
neid parimal viisil ellu viia. Euroopa Parlament on teinud kindlaks asjakohased valdkonnad,
mille jaoks tuleks välja töötada strateegia. Need on hea valitsemistava, julgeolek ja
energeetika, transport, keskkond, kaubandus, kohalik majanduslik areng ning sotsiaalne
ja inimareng.
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Strateegia koostamine annab ka võimaluse lisada piirkonnas toimuvale veel meremõõde.
Komisjon töötab praegu välja kõikehõlmavat paketti, milles käsitletakse merenduspoliitika
algatusi, loodusvarade majandamist ja võitlust ebaseadusliku kalapüügi vastu.

Saame tugineda oma oskusteabele, mis sisaldub teistes strateegiates, näiteks ELi Läänemere
piirkonna strateegias ja ELi Doonau piirkonna strateegias. Doonau piirkonna strateegia
peab ilmselgelt olema seotud Musta mere piirkonnaga. Me teame aga, et iga Euroopa
vesikond on erinev. Seetõttu peame tagama, et kõiki tulevasi ELi strateegiaid kohandatakse
nende vesikondade valdkondlike iseärasuste, majandusliku ja sotsiaalse arengu, keskkonna
ja energeetika, infrastruktuuri ja loodusvaradega.

Raport ELi Musta mere piirkonna strateegia väljatöötamise kohta sisaldab ülevaadet
piirkonna tulevastest probleemidest, kuid aitab luua ka kindlaid suhtluskanaleid piirkonna
partnerriikidega, et tagada strateegia sujuv ja tõhus rakendamine. Meil tuleb seda võimalust
kasutada, et pidada laialdaselt nõu kõikide sidusrühmadega, alates oma piirkondlikest
partneritest ja lõpetades parlamendi osalusega.

Ütlen veel kord, et raport teeb heameelt, ja me lähtume selles soovitatust kindlasti. Euroopa
välisteenistus ja komisjoni asjaomased talitused teevad jõupingutusi Musta mere piirkonna
strateegia koostamiseks ja me loodame selles nii teie kui ka nõukogu toetusele.

Metin Kazak,    rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja. – (BG) Lugupeetud
juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid! Avaldan kõigepealt kiitust Traian Ungureanule.
Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostajana on mul hea meel, et mõni
meie ettepanek on lisatud raporti põhiteksti.

Mulle teeb rõõmu, et Must meri on, nagu juba mainitud, pärast Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemist 2007. aastal piltlikult öeldes saanud Euroopa mereks. Seetõttu on selle kohta
vaja koostada üldine Euroopa strateegia, millega kaasneb päris palju halduslikke ja rahalisi
vahendeid ning hea koordineerimine ja aruandlus.

Põhiülesanne on kaasata uude strateegiasse projektipõhine lähenemisviis. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata ühist huvi pakkuvatele valdkondadele, näiteks keskkonnale, energeetikale,
transpordile ja infrastruktuurile, mis etendavad otsustavat osa säästva arengu jaoks selles
piirkonnas.

Samuti on vaja tihedat koostööd parlamentide tasandil näiteks Musta Mere
Majanduskoostöö Organisatsiooni parlamentaarse assamblee ja WTOga ning Musta Mere
Kaubandus- ja Arengupangaga. Lõpetuseks leian, et peaksime kaaluma ka teisi piirkondlikke
algatusprogramme, kuid samas ei tohiks need strateegiat varjutada.

Silvia-Adriana Ţicău,    tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja.
– (RO) Austatud juhataja! Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon toetab täielikku
turgude ja õiguslikku integreerimist ELi energiaõigusaktide alusel ning julgustab laiema
Musta mere piirkonna riike osalema energiaühenduse asutamislepingus, samuti julgustab
ELi, Euroopa Investeerimispanka ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka toetama
energiainfrastruktuuri ajakohastamist Musta mere piirkonnas.

Me rõhutame Euroopa lisandväärtust ja vajadust edendada lõunakoridori, et suurendada
ELi varustuskindlust. Sellised projektid nagu Nabucco gaasijuhe – mis on ELi üks
esmatähtsatest projektidest – koos Aadria mere gaasijuhtme, üleeuroopalise naftajuhtme,
Türgi–Kreeka–Itaalia gaasiühenduse ja Aserbaidžaani–Gruusia–Rumeenia gaasiühenduse
projektidega kinnitavad veel kord ELi osaluse tähtsust Musta mere piirkonnas, kuid ka
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täiendavat vajadust tihendada koostööd piirkonna riikide vahel. Me toonitame, kui tähtis
on luua piirkondlik teadus- ja haridusvõrgustik laiemas Musta mere piirkonnas ja ühendada
see GEANTiga, ning kutsume komisjoni üles jätkuvalt toetama piirkonda käsitlevaid
teadusprojekte.

Lugupeetud juhataja, lõpetuseks kutsun komisjoni üles töötama piirkonna kohta välja
Euroopa Liidu strateegia koos tegevuskavaga. Me rõhutame vajadust ühendada käesolev
strateegia ja ELi Doonau piirkonna strateegia.

Victor Boştinaru,    regionaalarengukomisjoni arvamuse koostaja. – Austatud juhataja,
lugupeetud volinik! Transpordi, energeetika, stabiilsuse, julgeoleku ja keskkonna
vaatevinklist on Musta mere piirkonna tähtsus ELi jaoks ilmne. Seepärast avaldab seda
piirkonda käsitlev ELi strateegia piirkonnale ja kogu ELile kindlasti ülimalt soodsat mõju.

Regionaalarengukomisjon usub, et strateegia abil on võimalik piirkonda tuua majanduskasv
ja säästev areng. Kuid samuti leiab ta, et täieliku tõhususe saavutamiseks tuleb kaasata kõik
piirkonna riigid, hoolimata sellest, kas nad on ELi liikmesriigid või mitte. Strateegia
elluviimiseks peab tegevus olema kooskõlastatud, kuid kas kooskõlastatus saab eksisteerida
kõiki riike korralikult kaasamata? Kooskõlastamine on kindlasti vajalik ka seoses Doonau
piirkonna strateegiaga, millest peaks varsti saama eesistujariigi Ungari tähtis eelisvaldkond.

Ühtse lähenemisviisi kasutamist ja piirkondadevahelist piiriülest koostööd tuleks edendada
kõikides strateegia valdkondades, kuid eelkõige transpordi, energeetika ja keskkonna vallas.

Elmar Brok,    fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid
kolleegid! Tahaksin raportööri tänada suurepärase töö eest, mille käigus ta ühendas
kõikehõlmaval moel paljud ideed. See aitab meid meie tulevastes jõupingutustes.

Peame aru saama, et koostööd Musta mere piirkonnas ei tohi segi ajada idapartnerluse ega
meie strateegiliste suhetega Türgi ja Venemaaga. Need on eri teemad ja see koostöö neid
ei asenda. Teisalt on minu arvates väga põnev, et nii erinevaid rühmi on võimalik teatud
küsimustes kokku viia eesmärgiga koostada ühtne poliitika, mis on meie endi huvides ja
aitab ka asjaomaseid riike. Selline koostöö võib soodustada vastukäivate poliitiliste ja
majanduslike huvide ühendamist, et tulevased vaidlused oleksid vähem pingelised ja
ohtlikud ning et meie tööd näiteks idapartnerluse raames ei tõlgendataks selliselt, nagu
oleks see suunatud kellegi konkreetse vastu, vaid et kõike peetaks üksteist täiendavaks. Mis
puutub aga Euroopa vaatenurka, siis see koostöövalmidus ei tohiks välistada meie eeldust,
et näiteks idapartnerlus nende riikidega annab teistsuguseid tulemusi kui Venemaa jaoks
koostatud arengustrateegiad. Meil peab olema võimalik neil vahet teha ja volinik teab
kindlasti hästi, et just nii see peabki olema. Siiski on Musta mere koostöö sel põhjusel nii
Euroopa Liidu, Venemaa, Türgi kui ka ülejäänud selle piirkonna riikide – kellest enamik
on hõlmatud idapartnerlusega – huvides. Arvan, et see edendab märkimisväärselt Euroopa
majanduslikku ja poliitilist stabiilsust, ning loodetavasti saame volinikuga teha tihedat
koostööd, et sellel teel edasi liikuda.

Ioan Mircea Paşcu  , fraktsiooni S&D nimel. – Austatud juhataja! Must meri on värav
Euroopasse sisenemisel ja sealt väljumisel ning seepärast tuleb sellesse nii ka suhtuda.
Tegemist ei ole kauge väheolulise paigaga, millele me aeg-ajalt tähelepanu pöörame.

Tegelikult on see piirkond meie päevakorda juba teemasid lisanud ja teeb seda ka edaspidi,
olgu nendeks gaasitransiidi katkestus 2006. ja 2008. aastal või Gruusia sõda 2008. aastal.
Vaatamata neile tõenditele ja piirkonna osatähtsuse tunnistamisele ei saa Musta mere
piirkond ikka veel ELilt nii palju tähelepanu, kui ta on ära teeninud, kuigi teatud mõttes
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oli EL nende probleemidega tegelema sunnitud, kui Bulgaaria ja Rumeenia said 2007. aastal
selle liikmeks.

Tagantjärele tundub, et Musta mere sünergia, mis töötati välja üsna pea pärast nende kahe
riigi vastuvõtmist, on kiiruga kokku pandud dokument, mille mõte oli täita tühi koht või
must auk – sõltuvalt teie eelistusest –, millega ELil tuli peaaegu üleöö tegelema hakata.
Sellele osutab tõsiasi, et pärast kõnealuse algatuse esimest läbivaatamist 2008. aastal ei ole
midagi kaalukat toimunud ja me ei ole selle rakendamisel eriti kaugele jõudnud, nagu ka
raportis mainitakse.

Minu arvates on sellel kaks peamist põhjust. Esiteks puudub ELi liikmesriikidel ilmselgelt
huvi ja tahe selle piirkonnaga otsustavalt tegelda. Nüüd, kui raha napib, on selleks veel
vähem soovi kui varem.

Teiseks on esialgses eelduses, millel sünergia põhines ja mis seisnes selles, et sellest alast
peaks saama ühtne ja koostööd tegev piirkond, nii et EL pööraks talle tähelepanu ja annaks
materiaalset toetust, eiratud lihtsat tõde, et vaid 20 aastat tagasi nägi piirkond välja hoopis
teistsugune. On ebarealistlik või – mulle küll ei meeldi nii öelda – lausa pahatahtlik oodata,
et nõnda keeruline ja eripalgeline ala muutuks ühtseks ja omandaks isikupärase identiteedi
nõnda lühikese aja jooksul. Ehk paraneb olukord idapartnerluse ülevaatamise raames.

Ivo Vajgl,    fraktsiooni ALDE nimel. – (SL) Lugupeetud juhataja! Raportis, mille
kolleeg Ungureanu koostas nii pühendunult ja koostööd edendaval viisil – mille eest ma
teda ka tänan –, juhitakse taas meie tähelepanu piirkonnale, mida iseloomustab
mitmekesisus. See mitmekesisus esineb nii poliitilistes süsteemides, kultuuritraditsioonides,
usundites, seisundites ja püüdlustes, kui rääkida Euroopa Liidule lähemale liikumisest,
majandusarengu tasemes, loodusvarade olemasolus ja loomulikult uues tekkinud olukorras,
sest arutelu all olevasse piirkonda kuuluvad kolm Euroopa Liidu liikmesriiki.

Meie jaoks on Musta mere piirkond eriti huvipakkuv oma geostrateegilise asukoha pärast,
millega kaasneb kas lisandväärtus või tõsine oht meie julgeolekuhuvidele. Seda silmas
pidades tõstan ma eriti esile energiajulgeolekut ja Euroopa Liidu jätkusuutliku
energiavarustuse tagamist, infrastruktuuri ja meie võimalusi mõjutada piirkonnas konfliktide
ja lahtiste küsimuste lahendamist ning partnerlussuhete arendamist Venemaa ja Türgiga.
Kõike seda on võimalik saavutada piirkonna riikide põhjalikuma kaasamise ning Euroopa
Liidu liikmesriikide ja teiste piirkonnas asuvate organisatsioonide ja võrgustike, sealhulgas
kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustike osalemise kaudu. Just nemad vajavad
meie erilist tähelepanu ja tunnustust.

Meil ei ole selleks vaja uusi institutsioone. Selle asemel tuleb meil tagada korrapärane
rahastamine ja suurem poliitiline osalus. Volinik, ma usun, et suudate selle raporti hästi
ellu viia, ja ootan suure huviga koostööd teiega.

Werner Schulz,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik,
kallid kolleegid! Kui soovime, et Musta mere piirkond muutuks stabiilseks, turvaliseks,
demokraatlikuks ja jõukaks, ning kui tahame sealsed võimalused ellu viia ja probleemid
lahendada, on meil vaja terviklikku strateegiat. Resolutsioonis püüeldakse selle eesmärgi
poole ja seepärast avaldab minu fraktsioon sellele toetust. Selle põhjus on ka asjaolu, et
paljud meie ettepanekud on raportisse lisatud, näiteks lahendamata konfliktidega tegelemine
piirkonnas, kodanikuühiskonnaga tehtava koostöö parandamine, inimestevaheliste
projektide toetamine ning väikeprojektide edendamine piiriülese koostöö raames.
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Peale selle soovime jätkusuutlikku energiapoliitikat, suuremat energiatõhusust ning
akadeemiliste ja tudengite võrgustike loomist. Sellegipoolest kritiseeriksin ma asjaolu, et
raportis puudub ühtne seisukoht piirkonna energiainfrastruktuuri küsimuses – nimetaksin
siinkohal Nabucco ja South Streami projekti. Ma ei mõista, miks lükati tagasi meie üleskutse
naftaplatvormide rangemaks järelevalveks Mustal merel. See on pärast Mehhiko lahe
katastroofi hädavajalik. Seepärast esitame selle muudatusettepaneku täna uuesti.

Paweł Robert Kowal,    fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Minu arvates on koostatud dokument toetuse ära teeninud, nii et kiidan selle oma fraktsiooni
nimel heaks. Tahaksin rõhutada, et nüüd on Musta mere sünergia vaja uuesti läbi mõelda.
Üllad kavatsused ei ole kõikidel juhtudel avaldunud sünergia tõhusa kasutamisena ja on
väga hea, et raportöör seda esile tõstab. Niisiis on minu arvates praegu volinik Füle kõige
tähtsam ülesanne püüda jõuda selgusele meie ettevõtmistes selles Euroopa piirkonnas ja
näidata, et naabruspoliitika on meie eelisvaldkond. Muud küsimused peaksid jääma teisele
kohale. Selline mõtteviis tagab minu arvates, et Musta mere sünergia tõhustub tulevikus
eelkõige energeetika valdkonnas. Sünergia võiks olla hea vahend ka näiteks Gruusia
toetamisel demokraatlikes ja majanduslikes muutustes, mis on seal viimastel aastatel
toimunud. Kõige tähtsam ja hädavajalikum samm on praegu aga korraldada selles Euroopa
osas algatusprogramme, et me ei saaks nende üle ainult uhked olla, vaid et need aitaksid
tõepoolest tõhusalt mõnd konkreetset eesmärki täita.

David Campbell Bannerman,    fraktsiooni EFD nimel. – Austatud juhataja! Musta mere
piirkonna üle arutledes tuleb mulle pähe sõna „ettevaatus”. Siin peavad kõik olema
ettevaatlikud.

Musta mere piirkond on Venemaa tagaõu. Venemaa laevastik on ankrus Krimmis
Sevastopolis, Krimmi sõja veriste lahinguväljade lähedal. Me oleme näinud kahetsusväärset
Gruusia konflikti, milles olid süüdi mõlemad pooled. Kui Gruusia oleks olnud NATO liige,
oleksid tagajärjed olnud katastroofilised. Kuigi ma toetan Gruusia iseseisvust, ei ole mõistlik
Vene karu tema enda koopas torkima minna.

Peale selle on seal veel Türgi, kellega EL mängib, pakkudes talle liikmesust vaatamata
tõsiasjale, et sellised liikmesriigid nagu Prantsusmaa panevad taotlusele veto peale. Vaid
4% Türgi maismaast asub Euroopas. Ta ei peaks kuuluma ELi. Türgi ninapidi vedamisega
kaasnevad aga tõsised ohud. Pettumus võib panna Türgi pöörama oma pilgu
islamiäärmuslaste poole.

Kõige selle aluseks on aga asjaolu, et Must meri on Kaspia rohkete nafta- ja gaasivarude
sõlmpunkt. Igal juhul tuleb olla ettevaatlik.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Soovin ühineda istungisaalis
väljendatud enamuse arvamustega ja ühtlasi tänan raportööri tema raportis sisalduvate
saavutuste eest. Must meri, mida nimetati antiikajal Pontus Euxinuseks, on Euroopa jaoks
geostrateegilises ja majanduslikus mõttes alati väga tähtis olnud. Sama tähtis on see
praegusel ajal.

Seepärast on hädavajalik, et see strateegia kajastuks reaalsetes tegudes, sest meil on praegu
taas arutelu, kuid minu mäletamist mööda oli meil alles üsna hiljuti sama teema arutlusel.
Sel põhjusel soovin ma põhimõtteliselt joonida alla sotsiaaldemokraatide fraktsiooni
liikmete öeldu ja toetada eelkõige mõtet näha strateegia rakendamiseks ette eraldi
eelarverida.
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Niisiis kutsun ma komisjoni üles tegutsema. Vaid piisavate rahaliste vahenditega suudame
täna siin istungisaalis välja öeldud sõnad muuta tegudeks, mis mõjutavad Euroopa
kodanikke.

Iuliu Winkler (PPE).   – Austatud juhataja! Alustuseks kiidan Traian Ungureanut algatuse
eest Musta mere piirkonna raporti koostamisel. Samuti on mul hea meel toetuse eest, mida
avaldasid paljud eelkõnelejad, minu silmapaistvad kolleegid, kes on võtnud oma kohustuseks
edendada Euroopa uut kujutlust Musta mere piirkonnast.

Must meri on tõepoolest saanud osaliselt Euroopa Liidu sisemereks. Kui võtta arvesse
piirkondlikku stabiilsust, demokratiseerimist ning sellega seotud energiajulgeoleku,
majandus- ja kaubandusküsimusi, ei ole võimalik Musta mere geostrateegilist tähtsust üle
hinnata. Usun kindlalt, et selle piirkonna potentsiaalist peaksime kasu saama meie, EL,
mitte keegi teine.

Nimetatud eesmärgini jõudmiseks peab Euroopa Liit tuginema rohkem selles piirkonnas
asuvatele liikmesriikidele, loobuma mineviku tugipunktidest ning näitama üles rohkem
paindlikkust, juhtimisoskust ja ettenägemisvõimet. Puudutamata laienemisprotsessiga
seotud teemasid, soovin ma pöörduda ühe sõnumiga kõikide Musta mere skeptikute poole.
Igasugune ELi lõimumise aeglustumine annab selle piirkonna demokraatlikule arengule
tagasilöögi. Seega võib Euroopa Liitu keskpikas ja pikas plaanis ohustada ebastabiilsus,
mille tagajärgi on raske hinnata ja veelgi raskem ohjeldada.

Kokkuvõttes on ELil oma Musta merd vaja ja meil tuleb selle piirkonna jaoks koostada
terviklik strateegia. Komisjonil tuleks Musta mere piirkonna strateegia koostada raportööri
esitatud soovituste põhjal. Täna peaks Euroopa Parlament seda strateegiat igati toetama.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Me arutame täna ülimalt tähtsat
raportit, milles käsitletakse üht erilist Euroopa Liidu lähedal asuvat ala: Musta mere
piirkonda. See piirkond ühendab ELi liikmesriike ja riike, mis on piirkondliku koostöö
jaoks olulised. Seepärast on meil ühine vajadus tagada, et Musta mere ümbruses valitseb
rahu, demokraatia, turvalisus ja stabiilsus.

Meil on kindel kootööraamistik Musta mere sünergiana, mis sai alguse mõni aeg tagasi,
kuid see ei ole andnud käegakatsutavaid tulemusi. Selle edukas rakendamine kõikide
osalevate riikide tegevuse kaudu tugevdaks ühiste väärtuste põhjal meie suhteid veelgi. See
peab täiendama kehtivat Euroopa naabruspoliitikat ja idapartnerlust.

Stabiilsus ja julgeolek Musta mere ümbruses mõjutab Euroopat otseselt. Niisiis jagab
Euroopa Liit vastutust konfliktide rahumeelse lahendamise edendamisel ja usalduse
suurendamisel. See piirkond on Euroopa Liidule tähtis eelkõige energia- ja
transpordiühenduste pärast. Demokraatia tugevdamine ja jõulisem õigusriigi süsteem
soodustab kaubandust, investeeringute tegemist ja inimeste vaba liikumist.

Toetan igati arvamust, et Musta mere sünergia jaoks tuleks luua eraldi eelarverida. See aitab
piirkonda tulemuslikult ajakohastada. Meie ülesanne on kasutada oma poliitikat selleks,
et tuua need riigid Euroopale veel lähemale, sest see toob kasu meile kõigile.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Austatud juhataja! Oleme 2007. aastast saati Musta mere
piirkonda tähtsaks pidanud, kuid meie käsitlusviisi mõju on olnud pehmelt öeldes
tagasihoidlik: ei ole meil konkreetseid projekte ega tulemusi. Meil on vaja realistlikku ja
rahaliselt kindlat tegevuskava koos selgete eesmärkide, prioriteetsete meetmete ja
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võrdlusalustega ning tõhusama ülesannete jaotusega. Lisaks peab see olema kooskõlas
idapartnerluse ja Doonau piirkonna strateegiaga.

Peale keskkonnapartnerluse on meil vaja algust teha energia- ja transpordipartnerlusega.
Vaid väikestele eriprojektidele keskendunud projektipõhise lähenemisviisiga suudame üle
saada piirkonna väga erinevate ja keeruliste huvide probleemist. Meil tuleb killustatusest
jagu saada ka rahastamise mõttes. Meil on siiani olnud mitmeid rahastamisvahendeid, kuid
nendest on halb ülevaade. Seega peaksime Musta mere ühise rakenduskava muutma ELi
Musta mere piirkonna strateegia rakendamise peamiseks vahendiks, kasutades seda
stardirahana, et meelitada ligi institutsioone, kes on valmis piirkonda investeerima ja seega
koostööd edendama.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Lugupeetud juhataja! Projekti rakendamise aeglane tempo,
tegevuskavade, hindamisaruannete ja kõrgetasemeliste kohtumiste puudumine,
idapartnerluse dubleerimise oht ja paljud muud probleemid osutavad sellele, et liikmesriikide
otsus asuda Musta mere piirkonna strateegia elluviimisel juhtrolli oli läbi mõtlemata. On
näha, et Euroopa Komisjon peaks Musta mere piirkonna strateegia sekretariaadi ja
vahendajana tegema palju enamat.

Samuti olen veendunud, et just nagu teised makropiirkondlikud strateegiad, peaks ka see
strateegia jääma eelarvelises, institutsioonilises ja õiguslikus mõttes neutraalseks. Teisisõnu
ei tohiks sellega kaasneda kulu, mis seisneb lisavahendites, uute institutsioonide loomist
või uute õigusaktide koostamist.

Uusi rakenduskavasid ja eraldi eelarveridu ei ole vaja, vaid keskenduda tuleb selliste
eriprojektide rakendamisele, mille vastu asjaomased riigid tunnevad tõelist huvi.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Musta
mere rõhutamine Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt tähtsa piirkonnana on tänapäeval
pelgalt vormitäide. Kuidas see võikski teisiti olla nüüd, kus sellest on pärast Bulgaaria ja
Rumeenia ühinemist saanud tegelikult Euroopa Liidu sisemeri? Meie jaoks on selles
piirkonnas esmatähtsad sektorid energeetika, julgeolek, stabiilsus ja loomulikult
demokraatia.

2007. aastal alustasime selles mitmest küljest ülitähtsas piirkonnas oma poliitika ajamist
ning sellest saadik oleme teinud mõningaid edusamme ja saavutanud mõningaid tulemusi.
Kahjuks oleme näinud ka viivitamist, killustatust ja tegevusetust. On kahetsusväärne, et
2008. aastast ei ole selle poliitika teemal korraldatud ühtegi ministrite kohtumist. Olukord
ei vasta kaugeltki meie esialgsetele püüdlustele ning pidades silmas piirkonna
geostrateegilist, geopoliitilist ja majanduslikku tähtsust, on meil ainult üks valik: tugevdada
oma poliitikat ja tegevust Musta mere piirkonnas.

Seega toetan tingimusteta raportöör Ungureanu ettepanekut uuendada Euroopa Liidu
Musta mere poliitikat ja muuta see terviklikuks strateegiaks, mida edendatakse eraldi
eelarverea kaudu. Sellest tulenevalt soovin transpordi- ja turismikomisjoni liikmena tõsta
esile just nende kahe sektori tähtsust – need peavad kuuluma lahutamatult Euroopa Liidu
Musta mere piirkonna strateegiasse.

Viimane mõte: on ütlematagi selge, et Musta mere piirkonna ühtset ja elujõulist arengut
võiks tugevalt soodustada ka ELi integreeritud merenduspoliitika. Seda kõike tuleb teha
kohe. Laienemine on aga teine küsimus ja seda on vaja väga põhjalikult uurida.
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Evgeni Kirilov (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisel sai
Musta mere piirkond ELi naaberpiirkonnaks. See on strateegiline sild, mis ühendab Euroopat
Kaspia mere ja Kesk-Aasiaga. Selle geopoliitiline ja majanduslik tähtsus ELi jaoks kasvab
järjekindlalt nii julgeoleku, stabiilsuse kui ka energeetika mõttes. Seetõttu peaks Euroopa
Liit suurendama oma kohalolekut, töötama välja aktiivse poliitika ja leidma kestlikke
lahendusi piirkonnas valitsevatele probleemidele.

Rannikuäärsed riigid ei ole ainsad, kes näitavad üles suurt huvi mitmepoolse piirkondliku
koostöö vastu – sellel koostööl on otsustav tähtsus piirkondade ja Euroopa tasandil oluliste
kiireloomuliste küsimuste, näiteks külmutatud konfliktide, salakaubanduse ja muude
julgeolekuga seotud probleemide lahendamisel.

Praegu on vaja keskenduda arvukatele mureküsimustele, mis pakuvad kõikidele
rannikuäärsetele riikidele pragmaatilist huvi. Üks neist on meresõiduturvalisus. Viimastel
aastatel on Mustal merel juhtunud üha enam õnnetusi, mille tõttu on hukkunud inimesi
ja põhjustatud keskkonnakahju. EL peaks vähendama tsiviilõnnetuste ohtu sellega, et pakub
Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika raames abi otsingu- ja
päästeoperatsioonideks. Eeldatavasti hääletame varsti kolleeg Iliana Malinova Iotova
raportit, milles käsitletakse esmakordselt ELi kalanduspoliitikat Mustal merel. Ka see võiks
olla heaks aluseks selles piirkonnas tehtavale mitmepoolsele koostööle.

ELi toetust on vaja ka käimasolevate projektide, näiteks Musta merd ümbritseva kiirtee,
üleeuroopaliste transpordikoridoride 8 ja 9 ning Musta mere sadamate vaheliste
transpordiühenduste jaoks.

Soovin tänada raportööri minu muudatusettepanekute toetamise ja suurepärase sõnavõtu
eest.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Musta mere piirkonnast rääkides tuleb
öelda, et Euroopa Liidu ümbruses ei ole teist sellist kohta, kus on nii äärmuslikke erinevusi,
nii palju pingelisi, sealhulgas veriseid konflikte ja nii rohkelt vastandlikke huve. Me ei tohiks
ekslikult arvata, et suudame mingi poliitika sõnastamisega lahendada probleeme, mida
muu poliitika abil lahendada ei saa. See ei ole raadio soovisaade ja me ei saa
energiaprobleeme lahendada, kui Venemaa seda juhet ei taha, aga meie tahame. Samuti ei
saa me lahendada piirkondlikke konflikte. Tegelikult on tegemist väga piiratud poliitikaga,
kuid ometi tasub seda kohaldada.

Musta mere poliitikaga seotud sünergiat käsitledes peaksime silmas pidama, et sünergia
tähendab teatud lisandväärtust. Tahaksin näiteks küsida: miks ei tee Euroopa Parlament
koostööd selliste piirkondlike organisatsioonidega nagu Musta mere riikide
majanduskoostöö parlamentaarne assamblee (PABSEC)? Nemad ju soovivad meiega
koostööd teha. Euroopa Parlament peab ennast nii suureks ja tähtsaks, et ei soovi seda
koostööd. Teen ettepaneku koostööd alustada ja tegutseda koos teistega.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Musta mere piirkond on
Euroopa Liidule strateegiliselt tähtis. Siiski täheldame, et meil puudub selle piirkonna jaoks
struktureeritud käsitlusviis. Musta mere sünergia kohta ei ole koostatud tegevuskava ja
raha eraldatakse paljude kooskõlastamata rahastamisvahendite kaudu. Niisiis on hädavajalik
töötada välja ELi Musta mere piirkonna strateegia, mis on sama tähtis nagu teised Euroopa
Liidu piirkondlikud strateegiad ning keskendub kolmele põhivaldkonnale: majanduslikule,
sotsiaalsele ja inimarengule; energeetikale, transpordile ja keskkonnale; julgeolekule ja
heale valitsemistavale.
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Nii mõnegi Euroopa majanduse jaoks esmatähtsa ning suuremat energiasõltumatust
võimaldava projekti, näiteks Nabucco gaasijuhtme jaoks või Musta mere sadamate
arendamiseks on kiiresti vaja taganttõuget ja seda on võimalik saavutada vaid ühise strateegia
toel.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Austatud juhataja! Must meri on Euroopa energiajulgeolekut
silmas pidades ülimalt tähtis. Lugupeetud volinik, peamine probleem on Nabucco gaasijuhe,
millest sõltub suurel määral Euroopa energiajulgeolek. Kuid mis puutub selle suurejoonelise
gaasijuhtme tarnijasse, siis on teave vägagi ebaselge. Eile ütles komisjoni president Barroso
meile, et ta käis Aserbaidžaanis ja Türkmenistanis ning et kõnelused läksid väga hästi. Mida
see tähendab? Ühel hetkel tuleb meil panna paika mingi tähtaeg. Millal me saame teada,
kas Nabucco gaasijuhe rajatakse või mitte, et me ei peaks asjatult energiat kulutama ja
saaksime otsida alternatiive? Nabucco gaasijuhtme teema, mis on Euroopa energiajulgeoleku
jaoks üks keskseid küsimusi, on ülimalt tähtis ja see vajab selgitust. Kas meil on siis tarnija
olemas või ei ole?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tänan
raportöör Ungureanut suurepärase töö eest selle raportiga, mis on nii geopoliitilisest kui
ka majanduslikust vaatevinklist ülimalt tähelepanuväärne. Piirkonnal on suur
energiatootmise ja -varustuse potentsiaal ning meil tuleb sellele rohkem tähelepanu pöörata,
et tagada eelkõige Euroopa Liidu energiajulgeolek.

Võttes arvesse, et siiani ei ole ELi võetud meetmeid piisavalt selgitatud ja Musta mere
sünergiaga ei ole oodatud tulemusi saavutatud, loodan südamest, et Euroopa välisteenistusel
on olemas inim- ja materiaalsed ressursid, mis on vajalikud kolme partnerlusvaldkonna,
keskkonna-, transpordi- ja energiapartnerluse rakendamiseks. Minu arvates ei tohiks
Euroopa Liit seda piirkonda eirata. Vastupidi, ta peaks muutma oma kohaloleku tuntavaks
järjepidevate ja pikaajaliste meetmetega, mis võimaldavad arenguvõimalusi ära kasutada.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Ungari esindajana lisan
ma Musta mere piirkonna strateegia teemal ka mõne oma mõtte, sest panin tähele, et
raportis on kaks eesmärki, mis kattuvad eesistujariigi Ungari eelisvaldkondadega.

Esimene on asjaolu, et raportis võetakse kohustus teha piirkondlikku koostööd Euroopa
Liidu ja selle piirkonna vahel. Meie, ungarlastest parlamendiliikmete jaoks on see eriti tähtis
Doonau piirkonna strateegia edendamisel, sest iga püüe toetada Doonau piirkonna
strateegiat saab usaldusväärne olla vaid siis, kui jääme avatuks ka teiste strateegiate
toetamisele.

Teine on energiajulgeolek. Kui jätta välja Musta mere piirkonna strateegia eesmärk tagada
piirkonnas rahu ja stabiilsus, on selle kõige tähtsam siht energiajulgeoleku valdkonnas
ilmselt energiajulgeoleku enda tagamine. Nagu eile öeldi, on energiajulgeolek veel üks
eesistujariigi Ungari eelisvaldkond, ja järelikult on see meie kõikide huvides.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Must meri on siinsamas
meie külje all ja kui vaadelda seda energeetika vaatepunktist, on tegemist tõelise Euroopa
merega. Olen tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel Euroopa Rahvapartei
(kristlike demokraatide) fraktsiooni variraportöör ja regionaalpoliitika koordinaator ning
soovin veel kord kinnitada järgmist arvamust. Must meri pakub meile suurepäraseid
võimalusi. Selles vallas on kõige tähtsam koostöö. Rääkisime just Nabuccoga seotud
investeeringutest. Need asjad saavad toimida ainult stabiilsete suhete korral. Eile teatas
Barroso tulemustest, mis saavutati Aserbaidžaanis ja Türkmenistanis. Lühidalt öeldes ei
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saa selliste strateegiate lisandväärtust eitada – see on täiesti selge. Sama rõhutas muuseas
ka Elmar Brok.

Minu arvates on esmajärgulise tähtsusega meie energiavoo mitmekesistamine ja see on
osa palju suuremast raamistikust. Soovin tänada raportöör Ungureanut jõulise ja vajaliku
raporti eest.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Must meri on Euroopa Liidu
jaoks tähtis nii oma strateegilise asukoha kui ka olemasolevate majandusvõimaluste ja
jõulisema piirkondliku arengu eelduste poolest. Piirkonda käsitleva strateegia kasutegurid
avalduvad asjaolus, et sellega toetatakse mereäärsete riikide vahelise majandustegevuse
mitmekesistamist, haridus- ja teaduskoostöö suurendamist ning loodusvarade kaitsmiseks
tehtava piirkondliku koostöö tihendamist.

Minu arvates peab Euroopa Liit julgustama Musta mere piirkonna riike kasutama piisaval
määral loodusvarasid, tagama piirkonna säästva arengu, parandama seal elukvaliteeti ning
looma kohalikke ja piirkondlikke partnerlussuhteid.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Esitan siinkohal vaid kolm märkust.
Esimesest rääkisin juba meie arutelu alguses ja see on tunnustus ajakohase raporti eest, mis
käsitleb Musta mere piirkonda.

Teiseks lubage mul avaldada rõõmu selle üle, et arutelu käigus ilmnes selgelt, kui tähtsaks
te seda erilist piirkonda peate. Sama arvamust jagab Euroopa välisteenistus ja komisjon.

Kolmas märkus on see, et ma ootan huviga Euroopa Parlamendiga tehtavat koostööd
Musta mere piirkonna strateegia ja selle edasise rakendamise teemal.

Traian Ungureanu,    raportöör. – Austatud juhataja! Mul on hea meel, et saan teha lühidalt.
Selle põhjuseks ei ole ainult lärm, vaid ka see, et minu rõõmuks toetasid mind üldjoontes
Euroopa Parlamendi mõlemad tiivad. Nagu Elmar Brok oma hiilgavas kommentaaris
rõhutas, leian ka mina, et raport, mida me täna hääletama hakkame, on väga hea näide
fraktsioonidevahelisest koostööst Euroopa Parlamendis. Tahan erilist tänu avaldada
härra Paşcule, kes näitas end raporti ülimalt aktiivse ja õiglase toetajana.

Ma ei taha rohkem nimesid nimetada – see oleks ülekohtune, sest igaühel oli raporti kohta
öelda midagi kaalukat, mis puudutas Musta mere piirkonna ainulaadsust ja haprust ning
vajadust olla Musta mere piirkonna poliitika sõnastamisel ettevaatlik.

Loomulikult on väga oluline nimetada Nabucco projekti vajalikkust ja selle üleeuroopalist
tähtsust. Samuti soovin volinik Fület tänada tema märkuste eest, eriti selle eest, et ta nimetas
meremõõdet, mida komisjon praegu välja kujundab, ning muidugi Musta mere piirkonna
strateegia ja Doonau piirkonna strateegia vahelise vajaliku seose loomise eest.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub mõne hetke pärast.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Kõigepealt soovin kiita kolleeg Traian Ungureanut
selle eest, et ta koostas raporti, mis on Rumeenia jaoks eriti tähtis. Minu kodumaa on kõige
aktiivsem ELi liikmesriik, kes propageerib Musta mere strateegilist tähtsust ja vajadust
suurendada Euroopa Liidu rolli selles piirkonnas. Piirkonna olulisus on kajastunud paljudes
ELi idapartnerlust toetavates vahendites. Siiski on Musta mere sünergia andnud vähe
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tulemusi. Minu arvates peab EL oma esmatähtsates eesmärkides keskenduma stabiilse ja
demokraatliku piirkonna tugevdamisele. Lahendamata konfliktidest on saanud Musta mere
piirkonnas hell teema. Need võivad igal ajal uuesti lõkkele lüüa ja see ohustab piirkondlikku
julgeolekut. Must meri on ülimalt tähtis ka ELi energiajulgeoleku jaoks. Euroopa Komisjon
peab jätkuvalt keskenduma eelkõige piirkonnas kavandavatele energiaprojektidele.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Segased eesmärgid ja koostöövormide kattuvus
ähvardavad jätta ELi Musta mere piirkonna strateegia täiesti sisutuks. Olukorra paranemine
on ebatõenäoline, sest Euroopa Liiduga seotud riikide seisund on erinev, koostöös osalevate
sidusrühmade huvid on sageli erisugused ja puudub tulevikukujutlus. See on ilmselge ka
Ungureanu raporti põhjal. Kui soovime kiirendada külmutatud konfliktide lahendamist
piirkonnas, peame alustama tõdemusest, et see tegevus on suuresti viibinud erisuguste
plaanide toetajate tõttu, kes võistlevad üksteisega ja on seetõttu selle protsessi enam kui
15 aastaks venima jätnud. See võistlemine reedab tõepoolest nende erinevaid huve, mis
on enamjaolt otse või kaude seotud kontrolliga piirkonna transpordimagistraalide üle.
Minu arvates tekib arusaadavam pilt alles siis, kui on täiesti selge, mis saab Türgi ühinemisest
ELiga ja millises seisundis on Venemaa Euroopa Liidu suhtes. Alles pärast nende küsimuste
selgumist saab lahendada külmutatud konfliktid ja luua piirkonnas pikaajalise stabiilsuse.

András Gyürk (PPE)  , kirjalikult. – (HU) Eeldatavasti on Musta mere piirkonna strateegial
Euroopa Liidu tulevikus järjest tähtsam osa. Seda näitab üsna selgelt Euroopa Komisjoni
ja Aserbaidžaani eelmisel nädalal sõlmitud ühisdeklaratsioon, milles Aserbaidžaan andis
kirjaliku lubaduse teha Euroopale kättesaadavaks suure hulga gaasiallikaid. Mul on hea
meel märkida, et Euroopa Komisjon astub lõpuks ometi konkreetseid samme Nabucco
projekti edendamiseks, sest Kaspia piirkonnas asuvatele gaasiallikatele juurdepääsu tagamist
tuleks pidada esmatähtsaks. Samal ajal ei tohi me aga unustada gaasi transportimist
Euroopasse, sest seda saab teha ainult Musta mere riikide kaudu.

ELi ja Musta mere riikide dialoogi süvendamine võiks olla suur edasiminek Euroopa
energiavarustuse kindluse tagamisel, sest Nabucco gaasijuhtme ehitamise tulemusel saavad
juurdepääsu uutele gaasiallikatele ka liikmesriigid, kelle varud on praegu väga ühekülgsed.
Gaasijuhtme rajamiseks on aga vaja ka kaasatud riikide aktiivset osalust. Läbipaistev ja
mittediskrimineeriv transpordiraamistik ning investeeringuid toetav ärikeskkond ei ole
tähtsad üksnes ELi liikmesriikide varustuskindluse jaoks, vaid on väga vajalikud ka piirkonna
stabiilsuse ja jõukuse pärast. Minu arvates saab Musta mere piirkond Nabucco ehitamisest
ainult kasu – gaasijuhe tagab piirkonna riikidele eeldatava tuluallika ja ühtlasi otsese
juurdepääsu maailma suurimale gaasiturule.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    kirjalikult. – (PL) Arutlusel oleva raporti koostaja viitab
selgelt, et niinimetatud Musta mere sünergia, mis võeti vastu 2007. aastal, ei ole täitnud
kõiki sellele pandud ootusi. Euroopa Liidu laienemine Bulgaaria ja Rumeenia võrra tähendas,
et kõnealune piirkond sattus meie tähelepanu keskpunkti. Pärast Kesk- ja Ida-Euroopa
olukorra stabiliseerumist näis olevat õige aeg, et Euroopa Liit keskenduks Musta mere
piirkonnale. Kuid üleilmse majanduskriisi tõttu see teema sõna otseses mõttes kadus
Euroopa tegevuskavast. Me ei tohi unustada, et Euroopa Liit ei koosne ainult Läänemere
ja Vahemere vesikonnast. Loomulikult on praegused sündmused Tuneesias näidanud, et
ka need piirkonnad vajavad meie tähelepanu. Siiski tuleb meil hakata aru saama, et Musta
mere piirkond on tasapisi muutumas Euroopa silmis määrava tähtsusega alaks. Just sealt
leiame lahenduse oma energiaprobleemidele. Just seal asuvad meie majanduse jaoks tähtsad
ühendusteed. Just seal on ka ebastabiilsuse allikad, mis võivad meie jaoks tähendada suurt
ohtu. Kõigil neil põhjustel tuleb raportööriga nõustuda, et on saabunud aeg töötada välja
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kõikehõlmav ELi Musta mere piirkonna poliitika. Pealegi tundub, et Lissaboni lepinguga
kehtestatud muudatused võivad sellise kava tõhusat elluviimist soodustada. Samuti võiks
Euroopa välisteenistuse asjakohase üksuse asutamine kõrvaldada enamiku kehtiva Musta
mere sünergia puudustest.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Euroopa Liidu Musta mere piirkonna
strateegia sarnaneb lumeinimesega. Igaüks räägib sellest, kuid keegi ei ole seda näinud.
Minu veendumust tugevdavad mõned vasturääkivused, mida ma näen kohe resolutsiooni
alguses. Esimene on seotud Musta mere piirkonna määratlusega. On üsna kummaline, et
Kaspia mere ääres asuv riik Aserbaidžaan on määratlusse lisatud, kuid Makedoonia ei ole,
kuigi selle kaks lähimat naaberriiki Bulgaaria ja Kreeka kuuluvad „Euroopa Komisjoni
määratluse kohaselt” Musta mere piirkonda. Mul ei olnud õrna aimugi, et Kreeka ulatub
koguni Musta mere kallasteni välja. Väga laialdase nimekirja moodustavad
13 koostöövaldkonda, milles oleks vaja ELi suuremat kaasatust piirkonnas. Tundub, et
komisjon ei väärtustanud varem selle piirkonna tähtsust. Võttes peale selle arvesse, et
piirkonna keskkonna ja arengu katseprojektilt võeti kevadel ära 1,5 miljonit eurot, mis
suunati ümber banaanikasvatuse projektile AKV riikides, olen sunnitud küsima, millise
teabe põhjal komisjon niisuguse otsuse tegi. On kummaline, et raportöör „unustas mainida”
South Streami gaasijuhet, kuid nimetas vastuolulist ja puudulikult rahastatud Nabucco
projekti. Soovin rõhutada, et võimalus sõlmida partnerlussuhteid ELi eri piirkondadega
on Musta mere piirkonna edasiseks arenguks ülimalt tähtis, kui eelnimetatud ala välja
arvata. Puudu on aga viimase arutelu põhjal tehtud järeldused viisavabaduse kohta
Ukrainaga.

Iosif Matula (PPE),    kirjalikult. – (RO) Arutame täna projekti, mis on Euroopa Liidu
tulevikku silmas pidades mitmest küljest tähtis. Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine ELiga
on toonud kaasa lisandväärtust, tagades juurdepääsu Mustale merele, piirkonnale, mis
ühendab ühtlasi Euroopa Liidu naaberriike, sealhulgas strateegilisi partnereid. Musta mere
piirkonna ühise strateegia koostamine võimaldab meil teha tähelepanuväärseid edusamme
sellise piirkonna loomise poole, mida iseloomustavad stabiilsus, turvalisus, demokraatia
ja õitseng. Selles mõttes võime piirkonna riikide ühiseid ja terviklikke algatusprogramme
pidada ettevalmistavaks sammuks meie kontinendi taasühendamise poole.

Rumeenlasena ja ühtlasi regionaalarengukomisjoni liikmena toetan ma tulevase Musta
mere piirkonna strateegia sidumist Doonau piirkonna strateegiaga, mille Euroopa Komisjon
mõni aeg tagasi algatas. Leian, et EL peab Musta mere piirkonna teemades rohkem osalema
ning tegema koostööd kolmandate riikidega, sest meie piirkonnad on territoriaalselt ja
majanduslikult omavahel tihedalt seotud. Nii on meil võimalik tagada tulevikuks suurem
energiajulgeolek, kuid selleks tuleb rakendada niisuguseid infrastruktuuriprojekte nagu
lõunakoridor või veeldatud maagaasi terminalid ning mitmekesistada tarnekanaleid ja
-allikaid.

Samuti tuleb meil pidada piisavalt tähtsaks Musta mere piirkonnale eraldatavate
rahastamisvahendite kooskõlastamist, arendada välja ja ajakohastada sadamaid ning
vähendada selles piirkonnas saastet.

Zbigniew Ziobro (ECR),    kirjalikult. – (PL) Musta mere sünergia on veel üks näide
kasutamata võimalustest suhetes piirkondadega, mis on tulevikus geopoliitiliselt ja
strateegiliselt tähtsad. Kui strateegia vastu võeti, seati esikohale Musta mere riikide ja
Euroopa Liidu vaheliste energiaühenduste rajamine. Nabucco gaasijuhe on peamine
investeering, mis võimaldab seda eesmärki täita. Kahjuks oleme pikka aega näinud, et
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Brüsselis puudub selle valdkonna suhtes otsusekindlus. Seda ütlevad ka naaberriigid, kes
on huvitatud gaasijuhtme rajamisest. Aserbaidžaan on nüüdseks juba terve aasta märku
andnud, et Euroopa Liit peab tegutsema gaasilepingu sõlmimiseks Kasahstani ja
Tadžikistaniga, sest neid riike kaasamata ei tasu gaasijuhtme ehitamine end rahaliselt ära.
Samal ajal antakse vaikiv nõusolek sellise konkureeriva projekti jaoks nagu Venemaa
ehitatav South Streami gaasijuhe, mis ei hõlma Kaukaasia riike. Me ei tohi niimoodi käituda.
Energiaküsimusi käsitlevate aruannete andmetest ei piisa. Need peaksid olema
konkreetsemad ja sisaldama lisateavet vahendite kohta, mis ELi tuleviku jaoks strateegilise
tähtsusega investeeringuteks eraldatakse.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: GIANNI PITTELLA
asepresident

7. Hääletused

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė on soovinud esitada kodukorraga seotud ettepaneku.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja, kallid kolleegid!
Käesoleva aasta 13. jaanuaril möödub 20 aastat sündmusest, mille tulemusena lagunes
Nõukogude impeerium. 1991. aastal hakkas mitmetuhandepealine relvastamata rahvamass
Leedus vastu Nõukogude armee agressioonile, kaitstes oma vabadust ja sõltumatust.
13. jaanuari öö verised sündmused vapustasid Euroopat ja kogu maailma. Riigid,
rahvusvahelised organisatsioonid ja üksikisikud reageerisid okupatsioonivägede vägivallale,
saates Vilniusesse toetussõnumeid. Ma tahaksin kogu Leedu rahva nimel tänada Euroopa
Parlamenti 24. jaanuaril 1991 vastu võetud resolutsiooni eest, milles toetati Balti riike ja
mõisteti hukka Nõukogude agressioon. Me täname riike, keda te esindate, sest nad ei
hüljanud meid. Tänuavaldusena leiate oma kastidest trükise, milles meenutatakse neid
sündmusi. Et selline traagiline olukord enam kunagi ei korduks, peame ...

Juhataja.   – Tänan teid, proua Morkūnaitė-Mikulėnienė. Ma palun teil nüüd lõpetada. Ma
lasin teil rääkida, ehkki see ei olnud kodukorraga seotud ettepanek, mille te esitasite.
Viisakusest ei tahtnud ma teid katkestada. See, mida te ütlesite, oli ka õige. Tänan teid.

7.1. ELi ja Liibüa raamleping (A7-0368/2010, Ana Gomes) (hääletus)

7.2. Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (B7-0039/2011) (hääletus)

– Enne lõike 14 hääletust:

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Austatud juhataja, me soovime teiste fraktsioonidega
kooskõlastatult teha täpsustuse. Me ei taha Euroopa välisteenistuse süsteemi muuta, vaid
pigem selle suutlikkust suurendada. Seega on meie valitud sõnastus täpsem ja me palume
kolleegidel seda toetada. Me kasutasime ka Euroopa välisteenistuse õiget ametlikku nimetust.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)
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7.3. Olukord Valgevenes (B7-0044/2011) (hääletus)

– Enne lõike 2 hääletust:

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Austatud juhataja, me soovitame teha ühe olulise ja
lühikese täienduse lõikele 2: „on eriti mures viimased 31 päeva näljastreigil olnud
Mikalai Statkevitši tervise pärast”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne lõike 3 hääletust:

Jacek Protasiewicz (PPE).   – Lugupeetud juhataja, meil on Justas Paleckise ettepanekule
väga sarnane muudatusettepanek. Kuna see resolutsioon ei ole üksnes Euroopa Parlamendi
poliitiline avaldus, vaid pakub vangistatutele ka moraalset tuge, sooviksime teha ettepaneku
lisada resolutsioonile praegugi KGB poolt kinni peetava nelja endise presidendikandidaadi
nimed.

Need on Uladzimir Njakljajev, Andrei Sannikav, Mikalai Statkevitš ja Aless Mihhalevitš.
Samuti tuleks lisada kahe demokraatliku opositsioonipartei juhid: Pavel Sevjarõnets, kes
on Valgevene Kristlike Demokraatide Partei kaasesimees, ja Anatol Ljabedzka, kes on
Ühinenud Kodanikepartei juht. Me palume teie toetust, kolleegid, nende kuue nime
lisamiseks lõikele 3.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne lõike 9 hääletust:

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Austatud juhataja, oleks asjakohane pidada silmas ... või
pigem lisada lõike 9 tekstile järgmine mõte: „samas peaks komisjon rahastama Uladzimir
Njakljajevi luuleraamatute, mis Valgevene ametivõimude poolt hiljuti konfiskeeriti ja tulle
heideti, uuestitrükki ja jaotamist”. Palun ärge olge selle ettepaneku vastu.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne lõike 13 hääletust:

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Austatud juhataja, me tahaksime esitada suulise
muudatusettepaneku ja lisada lõikes 13 pärast fraasi „idapartnerluse-alasest tegevusest”
sõnad „mitte hiljem kui”. Me vajame seda muudatust, sest meil on vaja kiireid otsuseid, mis
käsitlevad suhteid Valgevenega, ning eriti seoses idapartnerluse ja Valgevene jätkuva
osalemisega selles. Me palume, et te toetaksite seda ettepanekut.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

7.4. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (A7-0374/2010, Derk Jan Eppink)
(hääletus)

– Enne lõike 105 hääletust:

Michael Cramer (Verts/ALE)   – (DE) Me tahaksime teha ettepaneku lisada lõikesse 105
järgmised sõnad:

– „palub liikmesriikidel ja komisjonil üleminekuajal”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)
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7.5. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (A7-0377/2010, Michael Gahler) (hääletus)

7.6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (A7-0378/2010, Traian Ungureanu)
(hääletus)

– Enne lõike 13 hääletust:

Adrian Severin (S&D).   – Austatud juhataja, ma tahaksin teha suulise
muudatusettepaneku lõike 13 kohta. Pärast teist lauset, kus on kirjas „on veendunud, et
ELi ja Musta Mere Majanduskoostöö Organisatsiooni institutsionaalne dialoog võib
tähendada sammu tõelise partnerluse loomise suunas selles piirkonnas”, võiks lisada sellise
lause: „nõuab seetõttu Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ja BSECi parlamentaarse
assamblee ühise töörühma loomist”. See annaks meile sobiva vahendi üldiste eesmärkide
elluviimiseks, milles on ilmselt kokku lepitud. Ma rääkisin raportööriga, kes tundub toetavat
ja aktsepteerivat seda muudatusettepanekut.

(Parlament ei nõustunud suulise muudatusettepanekuga.)

Sellega on hääletus lõppenud.

8. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Austatud juhataja, tänan teid võimaluse eest
väljendada oma seisukohti kokkuleppe kohta, millele Euroopa Liit ja Liibüa on nüüdseks
jõudnud. Ma pean ütlema, et üks teema on täiesti tähelepanuta jäänud. On kummaline
näha, et raportist puudub eurooplaste vaatepunktist tõenäoliselt kõige olulisem element,
nimelt asjaolu, et suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, kes on pärit kõikjalt Aafrikast
ja Aasiast – teisisõnu suurest osast maailmast –, kasutab Liibüat transiitmaana, mille kaudu
nad sisenevad Euroopasse. On ju hästi teada, et Euroopa Liit on imeline koht, kus on
piimajõed ja pudrumäed. Seetõttu on Euroopa Liit tohutu magnet uskumatult suurele
hulgale inimestele, kes tahavad põgeneda vanglast, vaesusest ja viletsusest, mida esindab
nende oma kodumaa. Tõsiasi, et Liibüat – nagu ka teisi Põhja-Aafrika riike – kasutatakse
otseselt transiitriigina, on meie jaoks siin kindlasti suur probleem. See teema oleks pidanud
etendama meie aruteludes Liibüa ametivõimudega palju tähtsamat rolli – see oleks pidanud
olema märksa olulisemal kohal seoses nõuetega, mille me kehtestame, et vältida niisugust
survet Euroopa piiridele. On hea, et me oleme alustanud kõnelusi, kuid masendav on, et
neil kõnelustel ei saa käsitleda küsimusi, mis on tähtsad.

Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0039/2010)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Paljudes
maailmanurkades valitsevad rohkem või vähem juutide- ja islamivastased meeleolud, nagu
ka vaenulikkus ja viha kristlaste suhtes.

Hiljutised sündmused, sealhulgas vägivaldsed rünnakud Pakistanis, Iraagis, Egiptuses,
Nigeerias ja Küprosel elavate kristlaste vastu, tuleb kõige karmimalt hukka mõista. Teiste
inimeste väärtushinnangute vastastikune mõistmine on usuvabaduse nurgakivi ja seda ei
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tohi nii palju piirata. Inimeste põhivabadusi tuleb seega kaitsta, ükskõik, kas tegemist on
kristluse või mõne muu usutunnistusega.

Samal ajal ei saa ega tohi Euroopa Liit raisata märkimisväärsel hulgal vahendeid teiste
religioonide edendamiseks, eriti praeguses majanduskriisi olukorras. Komisjon on kulutanud
uskumatult suure summa – 4 miljonit eurot – islami edendamiseks. Seda raha oleks ilmselt
olnud võimalik kasutada muudel olulistel eesmärkidel.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Minu arvates
on resolutsioon, mille me täna heaks kiitsime, määrava tähtsusega. Usuvabadus on kõigi
vabaduste alus. See on üks meie põhilisi võõrandamatuid inimõigusi, mis on sätestatud
ka inimõiguste ülddeklaratsioonis.

See õigus kätkeb endas vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust väljendada
oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt palve- ja
kombetalitustes, praktilises tegevuses ning õpetustegevuses. Kuid viimastel kuudel toimunud
tapatalgud, mis on nõudnud ohvreid kristlastest vähemuste seas, on kulminatsioon
pealetungile, mida viiakse läbi kristlaste vastu mitmetes maailma paikades ning milles
kasutatakse süstemaatilist ja valimatut vägivalda.

Kahjuks näitavad need sündmused, et õigus usuvabadusele ei ole tänapäeval tagatud. See
tekitab sallimatust, mida sageli julgustatakse ning millega manipuleeritakse poliitilistel ja
rahalistel eesmärkidel. Kõige hämmastavam on selles õhkkonnas asjaolu, et institutsioonid
ei ütle midagi. Kõik vaiksed protestid vaigistatakse hõlpsalt.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Lugupeetud juhataja! Ma jagan neid muresid ja
seisukohti, mida väljendasid eelkõnelejad. Siiski on üks konkreetne asjaolu, millele on
selles raportis liiga vähe tähelepanu pööratud. See on lõige 7, milles mõistetakse hukka
viis, kuidas Türgi ametivõimud käituvad Küprose põhjaosas, mis kõigi rahvusvaheliste
eeskirjade järgi otsustades on Türgi, s.t Türgi vägede poolt ebaseaduslikult okupeeritud.
Samas on tegemist riigiga, kellega me tegelikult peame ametlikult Euroopa Liiduga
ühinemise läbirääkimisi.

Me näeme, kuidas Küprose kreeklastel, kes soovivad tagasi tulla oma kirikute, kloostrite
ja pühakodade juurde Küprose põhjaosas, ei lasta seda teha, kuidas neid takistatakse oma
kirikutesse sisenemast ja neid lihtsalt korda tegemast ning kuidas neil ei lasta naasta ja
nõuda tagasi vara, mis õigusega neile kuulub.

See, mida me Küprose põhjaosas tegelikult näeme, on kristlaste vägivaldne
diskrimineerimine ja allasurumine, ning seda tehakse Euroopa Liidu kandidaatriigi, nimelt
Türgi, otsesel toel. See on vastuvõetamatu. Seetõttu peaks Euroopa Parlament tegutsema
kooskõlas lõikega 7 ja soovitama, et läbirääkimised Türgiga peatataks vähemalt ajani, mil
Küprose põhjaosas on kord majas.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Oma juurte tõttu on Euroopal
eriline kohustus kaitsta kõiki kristlasi kogu maailmas. Käesolev resolutsioon on muidugi
selle kohustuse üks väljendusviise. Loomulikult toetasin ma seda. Kuid Euroopal on ka
kohustus astuda samme, mis edaspidi kaitsevad kõiki kristlasi kogu maailmas ega lase
sarnastel tragöödiatel korduda.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Viimasel ajal on mitmes riigis üle maailma,
peamiselt riikides, kus on väga suur moslemite enamus, esinenud kristlastest vähemuse
jõhkrat tagakiusamist. Me ei saa selliseid sündmusi käed rüpes pealt vaadata. Usuvabaduse
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– nagu ka muude kodanikuvabaduste – küsimus on jätkuvalt Euroopa Parlamendi töö
keskmes. Seetõttu toetan ma täielikult Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzeki avaldust,
milles ta need kuriteod hukka mõistis. Peale selle kutsun ma Euroopa Liitu üles astuma
kõikvõimalikke diplomaatilisi samme, et tagada vähemustele usuvabadus, eelkõige riikides,
kelle kodanikud seda vabadust rikuvad. Raportis, mis käsitles inimõigustealast olukorda
2009. aastal ja mis hiljuti vastu võeti, rõhutasime vajadust tagada, et Euroopa Liit osaleks
aktiivselt jõupingutustes, mille eesmärk on parandada inimõiguste ja demokraatia olukorda
kogu maailmas. Me nõudsime, et nimetataks ametisse Euroopa Liidu eriesindaja inimõiguste
alal. Tänane resolutsioon on suurepärane lähtepunkt järgmiseks etapiks meie võitluses
selle nimel, et kõnealuseid õigusi austataks.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Ma tahaksin väljendada rahulolu
kristlaste tagakiusamist käsitleva resolutsiooni vastuvõtmise üle. Ma olin ka selle
resolutsiooni üks kaasautoritest. Peale selle tahaksin tänada Catherine Ashtonit selle eest,
kuidas ta reageeris Aleksandria kristlaste olukorrale. Me mäletame Iraagi Süüria katoliku
piiskoppide külaskäiku ja nende traagilisi kirjeldusi kristlaste olukorrast Iraagis. Ma tahaksin
siinkohal mainida ka Johannes Paulus II – mõne kuu pärast seisab ees tema
õndsakskuulutamine –, kes oli rahu ning kristlaste, juutide, moslemite ja teiste religioonide
järgijate vahelise dialoogi suur toetaja. Me mäletame kohtumisi Assisis ja Johannes Paulus II
külastusi nii mošeesse kui ka sünagoogi, mille eesmärk oli väljendada austust ja armastust
kaasinimeste vastu.

Kristlaste olukord maailmas nõuab Euroopa Liidult tegutsemist. See on meie kohus. Me
peaksime kasutama kõiki poliitilisi vahendeid ja veel ka aitama neid, kes on tagakiusamise
tõttu oluliselt kannatanud.

Tunne Kelam (PPE).   – Austatud juhataja! Ühe kaasautorina hääletasin ma selle ajaloolise
resolutsiooni poolt. Selles on kaks olulist sõnumit kõrgele esindajale ja komisjonile, mis
tuleks võimalikult kiiresti ellu viia.

Esiteks peaks komisjon kiiremas korras välja töötama Euroopa Liidu strateegia usuvabaduse
rakendamiseks, sealhulgas meetmed, mida kohaldatakse nende riikide suhtes, kes teadlikult
jätavad usuvähemused kaitseta.

Teiseks peaks komisjon Euroopa välisteenistuse inimõiguste direktoraadis kujundama
püsiva süsteemi, et jälgida valitsustepoolseid piiranguid, mis puudutavad usuvabadust, ja
neist asjust igal aastal Euroopa Parlamenti teavitama.

Cristiana Muscardini (PPE). -    (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Usuvabadus
on tsivilisatsiooni alus. Selleta on demokraatia halvatud ning ühiskonnas hakkavad valitsema
tõekspidamised, mis eitavad inimlikkust ja inimväärikust.

See kõik toimub maailma eri paikades. Äärmuslikud ja fundamentalistlikud tõekspidamised
kutsuvad esile surmaga lõppevaid vägivallaakte kristlaste vastu, kellest on saamas tõelised
nüüdisaja märtrid. Vägivalla aluseks olev sallimatus tuleneb fundamentalistlikust kultuurist.
Seetõttu tuleb kõik teiste inimeste usulise või kultuurilise identiteedi eiramise ilmingud
alati ja kohe hukka mõista. Rahvusvahelisel üldsusel ja selle institutsioonidel on kohustus
kaitsta usuvabadust. Mitte alati ei ole võetud kiireid meetmeid juhtudel, kui kristlased on
langenud tapatalgute ohvriks.

On oht, et Iraagi kaldealased ja Egiptuse koptid kaovad piirkondadest, kus nad on elanud
sajandeid. Tahaksin veel kord tänada president Buzekit, kes võttis innukalt omaks
ettepaneku mälestada tuledega kõiki fundamentalismi ohvriks langenud kristlasi.
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Usuvabadusest peab saama inimühiskonna peamine tunnusjoon. Ma soovin, et usk, lootus,
armastus ning ka õiglus ja vabadus kuuluksid kõigile.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Ka mina hääletasin
selle resolutsiooni poolt, sest kogu maailma usuvähemuste kaitsmise küsimus on praegu
tähtsam kui kunagi varem.

On väga murettekitav, et 2011. aastal kiusatakse inimesi ikka veel taga nende tõekspidamiste
pärast. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 10 ei jäta tõlgendamisruumi. Selles on
selgelt sätestatud mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus. Viimase paari nädala jooksul
toimunud rünnakud teatud usukogukondade vastu osutavad järjekordselt tungivale
vajadusele, et kõik valitsused võtaksid tõhusaid meetmeid usuvähemuste kaitseks, vaatama
raskustele ja ähvardustele.

Euroopa Liit peab seadma eesmärgiks edendada religioonidevahelist dialoogi, tuginedes
tihedamale koostööle Euroopa riikide vahel, ent pidades eelkõige silmas riike, kus
usuvabadus ei ole kahjuks veel tagatud. Õigust usuvabadusele tuleb austada ja see tagada
kõikjal, ilma ühegi erandita.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Lugupeetud juhataja! See on ajalooline, suurepärane
resolutsioon. Me peame pöörama tähelepanu usuvabadusele Euroopas. Oluline on meeles
pidada oma juuri, mis peituvad juudi-kristlikes väärtushinnangutes. Sellele pärandile –
neile juurtele – on rajatud Euroopa põhiväärtused ja -õigused. See, mis juhtus Egiptuses
kopti kristlastega, sundis meid ehk üles ärkama ja olukorda mõistma. Kristlased vajavad
kaitset maailma eri paikades, mitte ainult Egiptuses: sarnaseid asju on juhtunud ka Türgis
ja Assüürias.

Meid, eurooplasi, peaks eriliselt huvitama asjaolu, et ka Euroopa Liidus esineb olukordi,
kus me peaksime sekkuma. Inimestest saavad tagakiusamise ohvrid nende usu tõttu.

See omakorda tuleneb väärast hirmust islami ees. Me oleme kaotanud oma
väärtushinnangud ja seetõttu hüljanud ka kristlikud väärtused. Me ei tohiks selliselt käituda;
selle asemel vajame dialoogi ja usuvabadust. Me peame säilitama oma, Euroopa
kultuuripärandi, meie juudi-kristlikud väärtused, ning neid vapralt kaitsma. Need väärtused
on meie Euroopa identiteedi keskmes.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Austatud juhataja! Ma hääletasin kristlaste usuvabadusega
seotud olukorda käsitleva resolutsiooni poolt ja mul on hea meel, et see võeti vastu, kuid
mul on siiski mõni kahtlus läbi lillede rääkimise suhtes. Näiteks ei ole kuskil üheselt öeldud,
et suurimad probleemid on kristlastel islamiriikides.

Samas öeldakse põhjenduses N, et Euroopa ei ole usuvabaduse rikkumise osas täiesti süütu.
See võib nii ollagi, kuid seda öeldes seame Euroopas esinevad juhuslikud ja isoleeritud
probleemid samale pulgale kristlaste süstemaatilise diskrimineerimise ja nende vastu
suunatud rünnakutega islamiriikides. Pealegi pole asi üksnes islamiäärmuslaste
pommirünnakutes ja muus füüsilises vägivallas; paljudes islamiriikides on olemas ka
ametlik poliitika, mis on suunatud kristlaste vastu. Võtke kas või väidetav vahendite
puudumine kristlike kirikute renoveerimiseks Türgis või Konstantinoopoli oikumeenilise
patriarhi õigusjärglust ümbritsevad probleemid. Ka Türgi okupatsioonivägede käitumine
Küprosel on tõeliselt skandaalne.
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Seán Kelly (PPE).   – (GA) Austatud juhataja, ma osalesin eilsel arutelul. See oli väga huvitav
ja oluline. Ma osalesin eile ka Euroopa Parlamendi juures toimunud küünalde läitmise
tseremoonial ja tänan meie presidenti, Jerzy Buzekit, tema juhtrolli eest selles.

Kristlaste tagakiusamine viimasel ajal meenutab Rooma impeeriumi aegu, mil kristlasi
mõrvati ja rünnati. Sellele tuleb lõpp teha. On oluline, et Euroopa Liit etendaks selles oma
osa, ja ma leian, et me teemegi seda, et tagada usulistele rühmitustele sõnavabadus ja
vabadus oma usku praktiseerida nii Euroopa Liidus kui ka kandidaatriikides. See on väga
oluline teema kogu maailmas.

Mul on hea meel, et see ajalooline resolutsioon täna vastu võeti, ja eriti selle üle, et see võeti
vastu ühehäälselt.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! See resolutsioon on väga tähtis,
sest see on esimene ja antakse välja erakordselt olulisel hetkel. Me teame kristlastele
korraldatud tapatalgutest Iraagis. Me teame, mis toimub Egiptuses, ja mida seal viimastel
aastatel ei ole toimunud. Me teame üksikuid juhtumeid – ent need on siiski olulised –, mil
Türgis, Süürias ja Pakistanis on mõrvatud kristlastest vaimulikke, ja mitte ainult vaimulikke.
Me teame ka, mis toimub mõnes Aafrika riigis, kus moslemid on enamuses. Seda arvestades
paneb komisjoni presidendi Barroso vaikimine mind väga imestama. Ta ei öelnud nädal
aega sõnagi. Ta tegi selles küsimuses avalduse alles siis, kui talle avaldasid survet
liikmesriikide peaministrid – kuigi mitte minu kodumaa peaminister. On hea, et proua
Ashton midagi ütles, kuid siiski oleks Euroopa Komisjoni juht pidanud selles küsimuses
kohe sekkuma. Ta ei teinud seda ja see on kahetsusväärne.

Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Mul on hea meel, et Euroopa Parlament on
teadlik Valgevene vajumisest autokraatiasse. Valgevene režiimi näol on tegemist
valitsussüsteemiga, mis oleks pidanud sellelt mandrilt 20 aastat tagasi kaduma.

Loodan siiski, et see resolutsiooni ettepanek sunnib mõne kolleegi teatavale eneseanalüüsile.
Vaadake seda nii, nagu üks endine Nõukogude aparatšik analüüsiks Euroopa Liitu. Ma
väidan, et mõni asi paneks teda end üsna koduselt tundma. Ta näeks, et meid ei valitse
mitte valitud president ega valitud süsteem, vaid 27-liikmeline poliitbüroo, mida
nimetatakse Euroopa Komisjoniks, ta näeks seda kummitemplina toimivat parlamenti,
mis muudaks ta veidi nostalgiliseks, ta näeks viisaastakuplaane, mille alusel me oma tegevust
korraldame, ning ta näeks isegi eriautobaasi ja erikauplusi süsteemi töötajatele ja
nomenklatuuri liikmetele.

Ennekõike näeks ta seda, mida Engels nimetas valeteadvuse doktriiniks, s.t et kui inimesed
hääletavad, siis ei saa nad aru, mis tõeliselt nende huvides on, ja meie asi on kehtestada
nende jaoks parem süsteem. Mulle meenub Orwelli „Loomade farmi” hirmutav lõpustseen,
kus loomad vaatavad inimeselt seale ja sealt inimesele ega saa aru, kumb on kumb.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Ka mina hääletasin selle resolutsiooni
poolt, mida võib nimetada vajalikuks, kui mitte enamaks. Minu arvates peaks Euroopa Liit
olema eriti valvas inimõiguste rikkumiste suhtes oma naaberpiirkondades. Mulle oleks
meeldinud, kui selles oleks rohkem juttu olnud noorte probleemidest. Valgevenes ei lubata
noorteühendustel vabalt tegutseda; nad peavad minema põranda alla.

Juba üle aasta on Euroopa noored korraldanud tänavaüritusi, kus nad seovad Euroopa
pealinnades olevatel tähtsatel kujudel suu kinni, sest nood on tummad. See on protest
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sõnavabaduse puudumise vastu Valgevenes. Loodan, et noored eurooplased ei pea Euroopa
Parlamenti tummaks pidama, vaid et me suudame julgelt kaitsta oma väärtusi ja
demokraatiat.

Kristian Vigenin  , fraktsiooni S&D nimel. – (BG) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid!
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis toetab esitatud
resolutsiooni. Me usume, et sellest saab oluline märguanne nii Valgevene võimudele kui
ka kodanikuühiskonnale, meediale ja kõigile, kes võitlevad selle riigi demokraatliku arengu
eest. Loodame, et komisjon ja nõukogu kaaluvad ja arutavad resolutsioonis kavandatud
meetmeid põhjalikult ning et need viiakse mõju avaldamiseks ellu nii kiiresti kui võimalik.

Tagasi valitud president Lukašenka ametisseastumise tseremoonia, mis on homseks
kavandatud, ei lõpeta tema isiku, valimiste seaduslikkuse ja valimistulemuste registreerimise
viisi kohta tõstatatud küsimusi. Seni on Euroopa Liit kasutanud mitmesuguseid poliitilisi
meetmeid ja mehhanisme, et mõjutada Valgevenet ja selle juhtkonda. Tulemused on olnud
tagasihoidlikud. Ehk on nüüd aeg kaaluda uusi võimalusi või mõelda, kas kõnealuses
piirkonnas pole tekkinud uus olukord, mis võimaldab meil rakendada muid mehhanisme.

Resolutsioonis vihjatakse võimalusele, mis meie arvates on väga oluline ja mida seni ei ole
proovitud, nimelt võimalusele kooskõlastada meie poliitikat ja suhteid Valgevenega viimase
vahetute naabritega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, s.t Venemaaga, kes on meie
strateegiline partner, ja Ukrainaga, kes osaleb idapartnerluses. Ma arvan, et ühiste ja
kooskõlastatud jõupingutustega võiksime saavutada vähemalt keskkonna, mis oleks
poliitiliselt soodsam õiglaste ja demokraatlike parlamendivalimiste korraldamiseks, mis
on kavandatud järgmiseks aastaks.

Ka Euroopa Parlament peab kõik olemasolevad võimalused täielikult ära kasutama. Me
otsustasime täna saata Valgevenesse delegatsiooni. Ma leian, et delegatsiooni riiki lubamine
ning talle vajaliku abi ja kontaktide võimaldamine on Valgevene juhtkonna jaoks lakmustest.
Samuti võimaldab see meil saada selge ettekujutuse ja oma silmadega näha võimalusi, mida
sealne olukord endas kätkeb.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Austatud juhataja, kõigepealt tahaksin väljendada
nördimust selle üle, kuidas kolleeg Hannan võrdles Valgevenet Euroopa Liiduga. Tema
absurdne avaldus oli seda ebameeldivam, et sellele aplodeerisid mõned minu kaasmaalased
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioonist.

Lukašenka režiim tuleks isoleerida. Senine poliitika, mis rajaneb usul, et järk-järgult muutub
see režiim demokraatiale avatuks, on osutunud valearvestuseks. Lukašenka režiimi suhtes
rakendatavad sanktsioonid peaksid olema karmid, muu hulgas seetõttu, et tegemist on
riigiga, mis on Euroopa vahetu naaber. Selliste riikide puhul peaksime eeldama samade
standardite järgimist nagu Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. Eelkõige tahaksin, et
komisjon toetaks sõltumatut meediat, nagu TV Belsat, Radio Racyja jt. Need kanalid on
vajalikud teabe levitamiseks, et see jõuaks Valgevene kodanikeni.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Valgevene presidendivalimistega kaasnenud
sündmused on taas raputanud avalikku arvamust Euroopas. Pärast suhteliselt rahulikku
aega kasutab president Lukašenka opositsiooni aktivistide vastu jälle jõudu. Ta on taastanud
oma diktatuuri kõige häbiväärsemad jooned. Rahumeelsel meeleavaldusel osalejate jõhker
laialiajamine ning opositsiooniliidrite ja opositsiooni kuuluvate presidendikandidaatide
vahistamine on inimõiguste selge rikkumine ja osutab loobumisele sammudest, mille
eesmärk oli parandada suhteid Euroopa demokraatlike riikidega.
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Seepärast toetan ma täielikult Euroopa Parlamendi resolutsiooni, milles nõutakse poliitiliste
vangide kohest vabastamist ja kordusvalimiste korraldamist. Ma mõistan teravalt hukka
president Lukašenka režiimi diktaatorlikud tavad. Usun, et Euroopa institutsioonide surve
aitab vähendada repressioone Valgevene kodanike vastu. Ma pooldan ka kõiki meetmeid,
mis toetavad kodanikuühiskonna arengut: viisarežiimi lihtsustamist, üliõpilastele
stipendiumide andmist ja õppejõudude toetamist ning sõltumatute organisatsioonide ja
sõltumatu meedia rahastamist.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Lugupeetud juhataja! Pole kahtlust, et Valgevene
tekitab Euroopale mõningast peavalu, ja on õige, et me peaksime kasutama iga võimalust
kritiseerida seda režiimi kui – õnneks – viimast kommunistlikku diktatuuri. Meil Taanis
on ütlemine, et klaasist majas elades ei ole tark kive loopida, ja seetõttu tasuks ehk vaadata,
kuidas Euroopa Liit Valgevenele paistab. Euroopa Liitu juhib komisjon, mis koosneb
ametnikest, kellel puudub igasugune rahva mandaat, ning ettepanekuid saab esitada ainult
seesama komisjon, mis koosneb inimestest, kelle selja taga ei ole rahvast, kes ei pea kellelegi
aru andma ja kellel puudub kodanike mandaat. Kui need ettepanekud on esitatud ja vastu
võetud, siis kes on see, kes oma tohutu poliitilise mõjuvõimuga lõplikult otsustab, kuidas
tuleb Euroopa Liidu õigusakte liikmesriikides rakendada? Need on jällegi inimesed, kes ei
ole demokraatlikult valitud; need on kohtunikud, kes on end tegelikkusest mõnusas
kauguses sisse seadnud. Sama võib öelda ka Euroopa Parlamendi kohta, kus valdav enamus
tunneb end väga mugavalt klaaspaleedes, kuhu nad on paigutatud, ilma igasuguse
aruandluskohustuseta ning arusaamiseta Euroopa kodanike suurtest muredest, vastuseisust
ja ärritusest. Kui me vaatame Euroopa Liitu Valgevene seisukohast, võime näha mitmeid
hirmutavaid sarnasusi diktatuuridega, mille vastu me püüame võidelda.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Austatud juhataja, ma toetasin seda resolutsiooni, olles
teadlik, et Valgevenes valitsev olukord on väga eriline. Inimõiguste kaitsjate vastu suunatud
repressioonid muutuvad järjest karmimaks. Mõnes mõttes on selle olukorra põhjuseks
aga Euroopa Liidu mõne liikmesriigi äärmiselt mõtlematu poliitika: kindlasti ei oleks vaja
olnud suurendada president Lukašenka usaldusväärsust Euroopa ja Euroopa Liidu silmis
nii, nagu seda tegid Valgevenet külastanud Itaalia peaminister Berlusconi, Leedu president
Grybauskaitė ning Saksamaa ja Poola välisministrid. Me peame täna võitlema
kodanikuvabaduste ees Valgevenes, kuid seda tehes peame püüdma vältida Valgevene
lükkamist Venemaa rüppe; ka see on väga tähtis.

Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Mitme liikmesriigi kogemus näitab,
et kuus aastat pärast nõukogu määruse nr 1/2003 vastuvõtmist ei ole konkurentsieeskirjade
ühetaolisel kohaldamisel endiselt mingeid edusamme tehtud.

Vaidluste lahendamisel ei kasuta liikmesriikide kohtud võimalust taotleda komisjonilt
teavet või juhtumi kohta arvamust ega õigust esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotlusi.
Ka komisjon ei kasuta õigust amicus curiae volitustega sekkumiseks. Tegelikkuses esineb
selles valdkonnas õigusaktide kohtulikul rakendamisel suuri probleeme, sealhulgas
märkimisväärseid kõrvalekaldeid Euroopa kohtute väljakujunenud kohtupraktikast. Seetõttu
olen kutsunud komisjoni üles pöörama tähelepanu riiklike kohtute otsustele ning võtma
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks vajalikke meetmeid. See üleskutse sisaldub
konkurentsipoliitika aruandes, mille lõplikku teksti ma toetasin.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Austatud juhataja! Euroopa konkurentsivõime
on kahtlemata märkimisväärse surve all. Me peame küsima, kas liikmesriikidel tõepoolest
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on tahet selles suhtes midagi ette võtta. Üks asi on aga selge, nimelt see, et me oleme loonud
ühisraha, mis on osutunud kogu Lõuna-Euroopa majanduse jaoks katastroofiliseks. Üks
põhjus on selles, et enamik neist riikidest ei suuda sammu pidada ja nad ei ole viinud ellu
reforme, mis on vajalikud edaspidi Hiina, India, Lõuna-Ameerika ja teiste piirkondadega
konkureerimiseks. Kuid isegi nendes valdkondades, kus tulemuste saavutamine peaks
lihtne olema, on meil võimatu kokkuleppele jõuda. Üks selline näide on selge algatus ühtse
Euroopa patendi kohta. On kohutav, et selles valdkonnas, kus tegemist on pelgalt tehniliste
küsimustega, ei ole meil kunagi õnnestunud kokkulepet saavutada. See on näide Euroopa
Liidu saamatusest. Valdkonnas, mis võiks nii hõlpsasti meile kasu tuua, oleme lasknud
keelelistel erinevustel takistada kokkuleppele jõudmist. Tegelikult räägib selline olukord
ilmselget keelt valedest alustest, millel kogu see koostöö põhineb.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Ma hindasin
seda, kui paindlikult komisjon pani paika ajutised riigiabimeetmed, mida võeti seoses
finants- ja majanduskriisiga. Ma olen ka nõus, et on hea mõte valmistada ette seni tehtud
otsuste üksikasjalik hindamine, et tagada Euroopa Liidus võrdsed konkurentsitingimused.

Ma olen nõus komisjonile tehtud üleskutsega tagada see, et pangad maksaksid tagasi neile
antud tohutu riigiabi, tagades nii ausa konkurentsi siseturul. Ma olin üks neist, kes kritiseeris
ülisuurte summade eraldamist maksumaksjate raha arvelt. Minu arvates oleks pidanud
avaliku sektori raha kasutama majanduskasvu edendamiseks.

Loodan, et see on viimane kord, kui maksumaksjate sääste kasutatakse pankade aktsionäride
ja hoolimatute juhtide hüvanguks, ning et pannakse paika uued kontrollimehhanismid,
millega välditakse olukordi, kus spekuleerimine kahjustab taas majandust.

Mul on hea meel valmisoleku üle toetada abi kasutamist selleks, et edendada ühist huvi
pakkuvaid projekte, eriti neid, mis on seotud taastuvate energiaallikatega.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Austatud juhataja, ka mina toetasin hea meelega seda
resolutsiooni.

– Ma ütleksin, et Euroopa Liidu üks peamisi ülesandeid on tagada kõikidele, eelkõige aga
VKEdele ja muidugi tarbijatele, aus konkurents.

Juba ammu on kahtlustatud, et inimesed kasutavad turgu ära, ning praegu tuntakse minu
kodumaal muret näiteks bensiini ja diislikütuse hindade ühtse ja süstemaatilise tõstmise
pärast kõigis bensiinijaamades.

Ka põllumajandustootjad kahtlustavad juba ammu kartellikokkulepet, eriti mis puudutab
kariloomade hindade ühtset ja kiiret vähendamist vähimagi tuju korral.

Ja meenutagem ka hiljuti Euroopa Kohtus telekommunikatsioonifirmade kahjuks tehtud
otsust seoses rändlustasudega Euroopas.

Nii et me peame olema pidevalt valvel ja valmis võtma kindlaid ja koheseid meetmeid
niipea, kui tekib kõlvatu konkurentsi ilminguid.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! See on oluline raport, mille koostajal
on suuri kogemusi kõnealuses valdkonnas. Minu arvates tuleb väga selgelt välja öelda, et
Euroopa Liit väärib suuremat avatust ja tihedamat konkurentsi. Me ei peaks seda kartma.
See soodustab Euroopa arengut. Olgem ausad – me oleme Ameerikast ja Aasiast maha
jäänud. Sedalaadi resolutsioon teenib Euroopa majanduse tõhusamaks muutmise eesmärki
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ning on seega väga tähtis ja vajalik. Seetõttu hääletasin selle resolutsiooni vastuvõtmise
poolt.

Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Austatud juhataja! Ma tänan raportöör Gahlerit
suurepärase raporti eest. Selles võetakse väga hästi arvesse Euroopa Liidu kõige
põhjapoolsemate piirkondade vajadusi ja jätkusuutlikku arengut, mis neis piirkondades
tuleb tagada. Kuna ma ise olen pärit põhjapoolsest piirkonnast, oli mul suur rõõm seda
protsessi jälgida. Ma märkasin, et raportis võeti piisaval määral arvesse kliima ja elatisega
seotud küsimusi. Näiteks käsitleti selles põhjapõdrakasvatust, mis on selles piirkonnas
väga tähtis elatusallikas. Raportöör Gahler arvestas hästi ka Euroopa ainsa põlisrahva,
saamide huve.

Eriti tahan ma kiita ja tänada kolleeg Gahlerit selle eest, et ta pööras tähelepanu minu
muudatusettepanekule seoses Arktika teabekeskuse asutamisega Lapi Ülikoolis ning mainis
selle ka raportis ära. See on väga tähtis. Mul on hea meel, et soomlased teevad selles
küsimuses erakonnaülest koostööd. Küsimus on Soome põhjamõõtme ja kogu
Põhja-Euroopa tulevikus, kus me tahame näha jätkusuutlikku arengut.

Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Kristian Vigenin  , fraktsiooni S&D nimel.  –  (BG) Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide
fraktsioon Euroopa Parlamendis leiab, et Musta mere strateegiat käsitlev raport on tõesti
oluline ja õigeaegne, sest annab hinnangu selle kohta, mida on Musta mere piirkonnas seni
saavutatud, ning sisaldab mitmeid soovitusi Euroopa Liidu võimaliku edasise tegevuse
kohta.

Poliitiline kooskõlastamine partnerite vahel, kes Euroopa Liiduga väga erinevatel tasanditel
koostööd teevad, on meie arvates keeruline, kuid mitte võimatu. Samuti oleks mõttekas
püüda poliitilisel tasandil meie jõupingutused ühendada, pidades silmas, et kolm asjaomast
riiki on Euroopa Liidu liikmesriigid, üks on strateegiline partner ja teised osalevad
idapartnerluses ning Türgi on kandidaatriik.

Euroopa Liidu suutmatus selles piirkonnas energilisemalt kohal olla on vähemalt seni
takistanud arengut ja võtnud meilt võimaluse kasutada suurt potentsiaali. Sellega seoses
peaksime praegu välja ütlema, et Musta mere sünergiast, mida algusest peale peeti
ebapiisavalt kaugelevaatavaks Euroopa Liidu algatuseks, tuleb kujundada korralik Musta
mere piirkonna strateegia.

Meil on juba olemas koostoimemudelid, mida saab edukalt rakendada, muidugi eeldusel,
et me kohandame neid sellele piirkonnale. Üks niisugune näide on Läänemere strateegia,
mis on makrotasandil edukalt kaasa aidanud piirkondliku koostöö arendamisele.

Me leiame, et kohe praegu tuleb astuda mitu sammu – ja mitte kõik neist ei sisaldu raportis.
Esiteks: praktilisel tasandil, naabruspoliitika praeguse läbivaatamise raames, peame kaaluma
Musta mere sünergia ja idapartnerluse vahel suurema sidususe tekitamist, sest peaaegu
kõik idapartnerluses osalevad riigid – peale Valgevene – osalevad ka Musta mere sünergia
algatuses.

Teine tahk on see, et nii ministrite kui ka parlamentide tasandil tuleb tugevdada poliitilist
dialoogi ning me peaksime püüdma saavutada suuremat sidusust Doonau piirkonna
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strateegia ja Musta mere piirkonda käsitlevate tulevaste algatuste vahel. Kõige selle
tulemuseks peaks olema strateegia, mis saab järgmises eelarveraamistikus oma rahastuse.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Kolleeg Ungureanu äsja vastu võetud
resolutsioonis sisalduv ettepanek, et Musta mere poliitikast võiks saada täielikult
väljakujundatud strateegia, väärib täielikku toetust. Bulgaaria ja Rumeenia kuulumine
Euroopa Liitu, idapartnerlus – erisuhted idapartnerluses osalevate riikide ja Venemaaga –
ning läbirääkimised piirkonna teiste riikidega Euroopa Liidu liikmesuse teemal osutavad
kõnealuse piirkonna poliitilisele olulisusele Euroopa Liidu jaoks. Musta mere ümbrusest
on saanud tähtis piirkond energiaressursside transiidi ja Euroopa Liidu jaoks oluliste
paljulubavate projektide seiskohalt. Ma pean silmas näiteks Nabucco projekti, mis on
strateegiliselt tähtis gaasitarnete mitmekesistamise jaoks. Ma tunnustan kolleeg Ungureanut
tema raporti puhul ja jagan täielikult tema seisukohta, et selles strateegias tuleb arvesse
võtta selle piirkonna kõiki riike, mitte ainult suurimaid neist, ning et see strateegia peab
olema kooskõlas teiste strateegiatega, näiteks Vahemere piirkonna strateegiaga.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Lugupeetud juhataja! Kui Rumeenia ja Bulgaaria Euroopa
Liiduga 2007. aastal ühinesid, sai Mustast merest osaliselt Euroopa Liidu sisemeri. Sellel
piirkonnal on erakordselt suur strateegiline tähtsus ning meie kohalolu seal tuleb tugevdada.
Seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament töötaks välja uue strateegia ning et Euroopa
Liidu eelarves nähtaks eraldi real ette finants- ja inimressursid. Uus strateegia peab aitama
tagada rahu, stabiilsust ja jõukust Musta mere piirkonnas, aga ka Euroopa Liidu
energiavarustuse kindlust. Tarnemarsruutide ja -allikate mitmekesistamisele tuleb omistada
veelgi suuremat tähtsust. Seepärast tahaksin rõhutada Musta mere sadamatesse vedela
maagaasi terminalide kavandatava rajamise olulisust. Ka piirkonda läbivad
transiidimarsruudid võivad Euroopa Liidu varustuskindlust märkimisväärselt suurendada.
Musta mere piirkonna riikidega tehtava koostöö edasine süvendamine aitab oluliselt kaasa
Nabucco, Aadria mere gaasijuhtme ja üleeuroopalise naftajuhtme kui Euroopa Liidu jaoks
erilist tähtsust omavate projektide edukusele. Seetõttu hääletasin ma selle raporti poolt.

Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Austatud juhataja, nagu ka Valgevene puhul, tahtsin
ma põhjendada seda, kuidas ma hääletasin ELi Musta mere strateegia küsimuses. Ma tahan
kõigepealt öelda, et kolleeg Traian Ungureanu mõte koostada omaalgatuslik raport oli
väga hästi ajastatud, arvestades seda, et Euroopa Liit tegeleb oma regionaalpoliitika
tugevdamisega, kavandades rannikualade, näiteks Läänemere, Kaug-Põhja ja antud juhul
Musta mere piirkonna strateegiaid.

Samuti soovin öelda, kui hea meel mul on, et minu muudatusettepanekuid on resolutsiooni
tekstis arvesse võetud. Neis muudatusettepanekutes rõhutati vajadust luua piirkonnas
valitsusväliste organisatsioonide võrgustik, soodustada kultuuride ja usundite vahelist
dialoogi edendavaid programme ning selliseid algatusi nagu Musta Mere ülikoolide
võrgustik. Minu arvates on kõik need meetmed head näited sellest, kuidas
kodanikuühiskondade vastastikune mõju võib tekitada positiivset sünergiat kõnealuses
piirkonnas.

Lõpetuseks tahaksin rõhutada vajadust tasakaalu järele majandusliku arengu ja
keskkonnakaitse vahel ning ka vajadust rakendada täielikult konventsioon Musta mere
kaitseks reostuse eest. Loodan, et see algatus, mille Euroopa Parlament täna vastu võttis,
pälvib asjakohast tähelepanu ka nõukogult, kes peaks käsitlema seda ühe Euroopa jaoks
prioriteetse küsimusena.
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Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Arvestades Liibüa geograafilist asendit ning
ELi ja Liibüa vastastikust majanduslikku sõltuvust, on ELi ja Liibüa strateegiline partnerlus
meie ühistes huvides. Siiski ei saa me unustada diktaatorlikku režiimi, mis seda riiki valitseb
ning mis ei austa inimõigusi ja põhivabadusi. Vaatamata paljude liikmesriikide ilmselgele
huvile Liibüaga raamlepingu sõlmimise vastu, ei saa EL eirata põhiväärtusi, mida ta kaitseb,
ja alistuda pelgalt majanduslikele huvidele. Partnerlus on vajalik, et rakendada riigis
inimõigustega seotud õiguslikke reforme ning samal ajal aidata kaasa riigi majanduse
mitmekesistamisele, pidades silmas teatavaid edusamme, mis on juba tehtud, näiteks
loobumist tuumaprogrammist, või rahvusvahelisi kohustusi, mis sellel riigil inimõigustega
seoses on, vaatamata ÜRO kohaldatavatele sanktsioonidele.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Ma hääletasin ELi ja Liibüa raamlepingu
läbirääkimisi käsitleva resolutsiooni poolt. Liibüat valitsetakse jätkuvalt autoritaarselt,
Liibüa elanikele ei ole tagatud põhilised inimõigused ja korrapäraselt viiakse täide
surmanuhtlusi. Riigiasutustel puudub demokraatlik aruandluskohustus ja riigivõim ei
põhine õigusriigil. Siiski on Liibüa laiendamas kaubanduslikke ja poliitilisi suhteid ELi
liikmesriikidega ning see riik on ELi jaoks strateegiliselt tähtis. Läbirääkimised ELi ja Liibüa
raamlepingu üle algasid 2008. aasta novembris.

Kuid suhete arendamisel tuleb tagada täielik kinnipidamine Euroopa väärtustest ja
põhimõtetest ning oluline on kindlalt nõuda, et nõukogu ja komisjon astuksid Euroopa
väärtuste kaitsmiseks vajalikke samme, näiteks soovitaksid Liibüale tungivalt 1951. aasta
Genfi pagulaste konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli ratifitseerimist ja rakendamist;
nõuaksid, et Liibüa ametivõimud kirjutaksid alla vastastikuse mõistmise memorandumile,
millega ÜRO pagulaste ülemvolinikule antakse luba seaduslikult riigis viibida; veenaksid
Liibüat vastu võtma surmanuhtluse moratooriumi jne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ma kiidan heaks kohustused, mis
sisalduvad raamlepingus, mille üle praegu läbirääkimisi peetakse ning mis hõlmab paljusid
valdkondi alates poliitilise dialoogi tugevdamisest rände haldamise, kaubandus- ja
majandussuhete arendamise teemadel, energiajulgeoleku ja koostöö parandamiseni eri
sektorites. Usun, et raamleping võib anda võimaluse Liibüa ja ELi vahelise poliitilise dialoogi
elavdamiseks. Ma tahaksin rõhutada raamlepingu tähtsust, sest see hõlmab meetmeid,
mille eesmärk on aidata arendada institutsioonilist suutlikkust ja seeläbi tugevdada
kodanikuühiskonda, toetada moderniseerimist, soodustada demokraatlike reformide
elluviimist, sõltumatute massiteabevahendite loomist ja õigusriigi tagamist ning toetada
muid jõupingutusi äri, teadusmaailma, valitsusväliste organisatsioonide ja muude Liibüa
sidusrühmade jaoks võimaluste loomiseks.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Majanduspartnerlus Euroopa ja Liibüa vahel on juba
reaalsus. Liibüal on teadaolevalt kõige suuremad naftavarud Aafrikas ning ta on ELi kogu
energiaimpordis (nafta ja gaas) suuruselt kolmas tarnija. Lisaks on EL Liibüa kõige suurem
kaubanduspartner (2009. aastal moodustas kaubavahetus ELiga 70% Liibüa kogu
kaubavahetusest). Euroopa peab tunnistama, et Liibüal on tähtis roll piirkondlikus ja
ülemaailmses julgeolekus, nii islamiäärmusluse ohjeldamisel kui ka piirkonna
stabiliseerimisel.
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Seetõttu tuleb partnerluse raamlepingu üle läbirääkimiste pidamist tervitada, kuid nagu
raportis üsna selgelt öeldakse, ei tohi kõrvale jätta teatavaid küsimusi, mida ma pean väga
oluliseks: režiimi järjest ulatuslikumat demokratiseerimist, suuremat austust inimõiguste,
eelkõige vabaduse eri vormide vastu, kriminaalõigussüsteemi järkjärgulist muutmist
eesmärgiga kaotada surmanuhtlus, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevuse tunnistamist
ning 1951. aasta Genfi konventsiooni ratifitseerimist.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liidu ja Liibüa vaheliste
läbirääkimiste alustamine annab võimaluse tagada kummalegi poolele paremad
majandusliku arengu tingimused ning samas edendada põhjalikku muutust Vahemere
piirkonnas ja Aafrikas seoses inimõiguste tagamisega, nende piirkondade panusega rahu
ja stabiilsuse tagamisse kogu maailmas ning võitlusega kliimamuutuse vastu. Liibüas elab
6 miljonit inimest ja neist 2 miljonit on välismaalased. Liibüal on teadaolevalt kõige
suuremad naftavarud Aafrikas ning ta on ELi kogu energiaimpordis (nafta ja gaas) suuruselt
kolmas tarnija. EL on Liibüa suurim kaubanduspartner: 2009. aastal moodustasid tehingud
ELi ja Liibüa vahel ligi 70% Liibüa kogu kaubavahetusest. Partnerluse raamlepingut ELiga
tuleb vaadelda võimalusena näidata inimlike väärtuste ja demokraatia kasulikkust
jätkusuutliku ja mitmekesise arengu seisukohalt. Nagu raportis märgitakse, ei saa seda
protsessi lahutada ELi põhiväärtustest, milleks on näiteks võitlus surmanuhtluse ning
vähemuste, sisserändajate ja pagulaste diskrimineerimise vastu, rahvatervise edendamine
ja poliitiline demokratiseerimine.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Raamlepingu rakendamine, mille eesmärk on
edendada koostööd võitluses ebaseadusliku sisserände vastu ning samal ajal saavutada
inimõigustel põhinev poliitiline dialoog, on Euroopa Liidu Vahemere piirkonna poliitika
üks prioriteete. Kuigi lõplik tekst sisaldab mõningaid ebatäpsusi, leian, et me peaksime
seda toetama lootuses, et see õhutab Liibüa valitsust tegema suuremaid jõupingutusi
võitluses inimkaubanduse vastu selles piirkonnas ja olukorda hindama, et muutuda
vastutustundlikuks partneriks ka teistes valdkondades, näiteks julgeoleku ja energeetika
vallas.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Liibüa on riik, millega tuleb palju tööd
teha. Diktatuur, inimõiguste eiramine, rändepoliitika puudumine ja nõrk tervishoiusüsteem
on vaid mõned neist probleemidest, millega liibüalased ja Liibüas elavad välismaalased iga
päev kokku puutuvad. Teisalt on Aafrika selle piirkonna potentsiaal, rikkalikud loodusvarad
ja kultuuripärand väärtused, mis võivad aidata edendada Liibüa majanduslikku arengut,
parandada elanike elukvaliteeti ja avada riik rahvusvahelistele turgudele. ELi ja Liibüa
vahelise lepingu sobivate tingimuste väljatöötamine, s.t Liibüa ametivõimude veenmine,
et nad lõpetaksid põhilisi inimõigusi rikkuva tegevuse, muudaksid rändepoliitikat ja võtaksid
õigusliku vastutuse, toob vastastikust kasu ja aitab kaasa piirkonna arengule.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Täna vastu võetud raport sisaldab ettepanekuid,
mida Euroopa Parlament peab hädavajalikuks, et viia lõpule Euroopa Liidu ja Liibüa
vahelised läbirääkimised koostöölepingu sõlmimiseks. Raamlepingu sõlmimine annab
võimaluse lahendada olulisi küsimusi näiteks sellistes valdkondades nagu poliitilised suhted,
sisseränne ja julgeolek, energeetika, tervishoid, areng, kaubandus, kliimamuutus ja kultuur.
Samal ajal oleks tegemist otsustava sammuga üldisema eesmärgi saavutamisel, milleks on
suhete parandamine Euroopa Liidu Vahemere piirkonna ja Aafrika vahel. Itaalia
parlamendisaadikuna pean ma meenutama, et ajaloolistel ja majanduslikel põhjustel on
Itaalial aastate jooksul olnud Liibüaga soodsad suhted. Lisaks pean ma aga rõhutama ka
ELi ja Liibüa vahelise koostöö tugevdamise tähtsust, kusjuures ma ei pea silmas ainult
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majanduskoostööd, vaid ka koostööd inimõiguste tagamisel. Ma loodan, et Euroopa Liit
etendab juhtivat rolli sisserändajate vastuvõtmise ja inimkaubanduse tõkestamisega seotud
küsimustes.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) See raport on hämmastavalt
vastuoluline. Selles tervitatakse ELi ja Liibüa vahelise raamlepingu läbirääkimiste pidamist
eesmärgiga kaasata Liibüa viimaks Euroopa – Vahemere vabakaubanduspiirkonda. Selle
eesmärgi saavutamiseks on eurokraadid viimased 15 aastat ettevalmistusi teinud. Samas
loetakse selles üles terve rida inimõiguste ja demokraatia rikkumisi režiimi poolt, mida
raportis nimetatakse autoritaarseks. Samal ajal on ühine seisukoht Kuuba suhtes aga samaks
jäänud. Tegemist on topeltstandarditega. Tänapäeval pole Euroopa Liidu jaoks
kaubavahetuse eeltingimuseks mitte inimõigused ja demokraatia, vaid pigem turumajanduse
ja vaba, moonutatud konkurentsi loomine. Liit esindab argpükslikku imperialismi, mida
kinnitab ka tema hilinenud reaktsioon Tuneesias valitsevale olukorrale.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Me kõik oleme teadlikud, et Liibüas valitseb jätkuvalt
diktaatorlik režiim ja riigis rikutakse süstemaatiliselt rahvusvahelisi konventsioone
põhiõiguste ja -vabaduste kohta. Sellegipoolest süvenevad Liibüa poliitilised ja
kaubandus-suhted mitme ELi liikmesriigiga. Liibüa on ELi partner Vahemere piirkonnas
ja Aafrikas paljudes julgeolekut ja stabiilsust olulisel määral mõjutavates valdkondades,
eelkõige rände, rahvatervise, arengu, kaubandus- ja majandussuhete, kliimamuutuse,
energia ja kultuuripärandi alal. Selles mõttes on raamleping, mille üle praegu läbirääkimisi
peetakse, oluline, kuid me ei tohi jätta käsitlemata mitmeid väga tähtsaid teemasid, eelkõige
režiimi järkjärgulist demokratiseerimist, inimõiguste tagamist, kriminaalõigussüsteemi
muutmist, mille esimene prioriteet on surmanuhtluse kaotamine, ja Genfi konventsiooniga
ühinemist.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Euroopa Liidu ja Liibüa vahelised suhted on
mitmetahulised ja Euroopa jaoks olulised, mistõttu neid tuleb objektiivselt hinnata.
Loomulikult on inimõigustel tähtis roll ja seega on loogiline, et Brüssel kutsub Liibüat üles
1951. aasta Genfi pagulaste konventsiooni ratifitseerima ja veenab teda surmanuhtlusele
moratooriumi kehtestama. Kuid me peame ka arvestama asjaoluga, et Liibüa on oluline
transiitriik, mille kaudu toimub massiline ebaseaduslik sisseränne Aafrikast Euroopasse.
Seetõttu ei ole Tripoliga tagasivõtulepingu sõlmimisest loobumine, nagu soovitatakse
väliskomisjoni raportis, kuidagi asjakohane.

Kui me ei saa Liibüaga tagasivõtulepingut sõlmitud, kasvab surve Euroopale kui
sisserändajate sihtpunktile veelgi. Kuna massiline ebaseaduslik sisseränne on ajaloolise
Euroopa püsimajäämise seisukohalt ülioluline küsimus, oleks ELil soovitatav kaaluda
Tripoliga erisuhteid ja kaasata Liibüa oma rändevoogude ohjamise strateegiatesse.

Cristiana Muscardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma andsin oma poolthääle ettepanekule
võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi ja Liibüa raamlepingu läbirääkimiste
kohta. Toetan täielikult kolleeg Gomesi raporti põhipunkte, s.t üleskutseid, et Liibüa
kehtestaks moratooriumi surmanuhtluse kohaldamisele, ratifitseeriks Genfi pagulaste
konventsiooni, võitleks aktiivselt inimkaubandusega, tagaks õiglased kokkulepped seoses
ebaseaduslike sisserändajatega ja võtaks vastu nüüdisaegsed varjupaigaalased õigusaktid.

Ma tahaksin lisada, et me oleme mitmel korral palunud, et Euroopa institutsioonidel
võimaldataks enne raamlepingu sõlmimist kontrollida tegelikke tingimusi Liibüa
põgenikelaagrites. Euroopa Parlament peaks selle teema otsustavamalt tõstatama. Mina ja
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paljud minu kolleegid ei saa raamlepingut toetada, kui täna vastu võetud Gomesi raportis
esitatud nõudeid ei täideta.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Käimasolevad läbirääkimised Euroopa Liidu ja
Liibüa vahelise raamlepingu sõlmimiseks, mille eesmärk on edendada poliitilisi ja
majanduslikke suhteid liikmesriikide ja selle Magribi riigi vahel, on Euroopa Liidu piiriüleste
suhete seisukohalt väga suure strateegilise tähtsusega. Seetõttu hääletasin ma nõukogule
antava Euroopa Parlamendi soovituse poolt. Lepingu esmane eesmärk on parandada Liibüa
rahva elu poliitilises, sotsiaalses ja majanduslikus mõttes, edendades põhiõigusi, mis
moodustavad lepingu põhialuse. Lepinguga tahetakse korvata Liibüa puudused, tagades
inimõiguste ja demokraatlike õiguste suurema kaitse, arendades kaubanduskoostööd ning
kehtestades range ühise kontrolli ebaseadusliku sisserände üle.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Vastumeelselt on antud nõusolek ELi ja Liibüa
vaheliste läbirääkimiste jätkamisele, et tugevdada meievahelisi suhteid. Kuid see ei tähenda
täieliku tegevusvabaduse andmist. Meie energiajulgeolek, meie kaubandus- ja
majandushuvid ning koostöö rändevoogude haldamisel ei tohiks kunagi varjutada seda,
et Liibüa ametivõimud ja kolonel Gaddafi eiravad järjepidevalt kõige põhilisemaid
inimõigusi. Kolonel Gaddafi on diktaator, kes on olnud võimul 41 aastat ja kes ütles paar
päeva tagasi, et ta kahetseb oma Tuneesia kolleegi Ben Ali lahkumist. Liibüas valitseb
repressiivrežiim: surmanuhtlused (2009. aasta mais ootas karistust 506 surmamõistetut,
kusjuures 50% juhtudest oli tegemist välismaalastega), hukkamised ja ihunuhtlus ning
Euroopasse suundumise eesmärgil Liibüa territooriumile sisenevate inimeste ebaseaduslik
kinnipidamine ja ebainimlik kohtlemine.

Meie resolutsioonis rõhutatakse eelkõige just seda teemat, tuletades meelde, et igasugune
ühine rändepoliitika peab olema tingimuslik, sõltudes rangematest kaitsemeetmetest seoses
sisserändajatega ja muude põhivabaduste tagamisest. Samamoodi tuleks selle riigiga
sõlmitavas tagasivõtulepingus automaatselt välistada varjupaigataotlejad, pagulased või
kaitset vajavad inimesed ning vältida tuleks kollektiivseid väljasaatmisi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Liibüas on üle neljakümne aasta
valitsenud diktatuurirežiim, kus võim on koondunud ühe inimese, kolonel Gaddafi kätte,
kes on Aafrikas ja Araabiamaades kõige pikema staažiga riigijuht. Liibüa kodanikele on
tagatud tasuta haridus ja tervishoid ning eluasemetoetus, kuna teatav osa naftast saadavat
tulu jagatakse ühiskonnas ümber. Kuid kuigi Liibüa SKP kasvab, jääb ta areng teistest
naftarikastest maadest maha; Liibüa on üks kõige ühekülgsema majandusega riikidest selles
piirkonnas ning tema välisinvesteeringud sõltuvad riigijuhi ettearvamatutest otsustest.

Liibüa elanikel puuduvad põhilised inimõigused ja vabadused, vaatamata sellele, et Liibüal
on inimõiguste vallas konkreetsed rahvusvahelised kohustused, kuna ta valiti hiljuti ÜRO
inimõiguste nõukokku ning ta on ratifitseerinud mitmeid õiguslikult siduvaid rahvusvahelisi
õigusakte. Liibüas viiakse tihti täide surmanuhtlusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuna Liibüa on strateegiliselt tähtis, kuid selle riigiga on seotud
palju probleeme, peab ELi Liibüa-poliitika hõlmama kõiki valdkondi. ELil on vaja Liibüaga
suhelda paljudel teemadel. Kõnealusest raamlepingust peaks samuti saama oluline vahend,
mis aitab soodustada õigusriigi põhimõtete edendamist, inimõiguste austamist,
sisserändajate ja pagulaste kaitsmist ning jätkusuutlikku arengut Liibüas.
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Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest minu
arvates võib see aidata Liibüa elanikel parandada oma elutingimusi, mida sageli mõjutab
inimõiguste ja kõige põhilisemate vabaduste puudumine.

Koostöö ELi ja Liibüa vahel võib olla otsustav tegur selle riigi suutlikkuse suurendamisel,
arvestades, et praegu peab Liibüa toime tulema väga keerulise olukorraga. Vangid peavad
sageli taluma piinamist ja ihunuhtlust, näiteks piitsutamist, peksmist ja elektrilööke, ning
nad jäetakse teadlikult arstiabist ilma. Liibüas puuduvad varjupaigaalased õigusaktid,
mistõttu pole õiguslikult tunnustatud vajadust tagada pagulaste kaitse.

Vähe sellest: endiselt kohaldatakse suure hulga kuritegude puhul surmanuhtlust. Liibüa
kohtud teevad jätkuvalt surmamõistvaid otsuseid, rikkudes rahvusvahelisi standardeid,
mis käsitlevad õigust õiglasele kohtumõistmisele. Euroopa Liit peab sõlmima raamlepingu
niipea kui võimalik. See on esimene korralik leping Liibüa ja ELi vahel, mis toob kohalikele
elanikele reaalset kasu nii nende põhiõiguste kui ka poliitilises ja sotsiaal-majanduslikus
mõttes.

Debora Serracchiani (S&D),    kirjalikult. – (IT) Tänasele hääletusele ELi ja Liibüa
raamlepingu teemal eelnesid keerukad läbirääkimised, eriti sisserändajate küsimuses.
Pagulaste ja varjupaigataotlejate inimõigustega seotud olukord Liibüas on üliohtlik. Puudub
õiguslik tunnustus ja mis tahes kaitsesüsteem. Loodan, et edaspidi tagatakse nende inimeste
põhilised inimõigused ja varjupaigaõigus.

Liibüa ei ole ratifitseerinud 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulaste konventsiooni ega selle
1967. aasta protokolli ja praeguse seisuga ei kavatsegi seda teha. 1981. aastal ratifitseeris
Liibüa 1969. aasta konventsiooni Aafrika pagulasprobleemide eriaspektide kohta. Seetõttu
on ta kohustatud järgima rahvusvahelist kaitset vajavate sisserändajate mittetagasisaatmise
põhimõtet, kusjuures nende sisserändajate isik tuleb kindlaks teha vastavalt kriteeriumidele,
mis on vähemalt sama ranged kui need, mis on sätestatud Genfi konventsioonis.

Rahvusvahelise õiguse kohaselt on näiteks Somaaliast, Sudaanist, Eritreast ja Etioopiast
pärit inimestel õigus humanitaarkaitsele ja poliitilisele varjupaigale. Ma loodan, et Liibüa
ametivõimud nõustuvad tegema koostööd ÜRO pagulaste ülemvolinikuga.

Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0039/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Ma hääletasin selle tähtsa resolutsiooni
poolt, sest me peame väga karmilt hukka mõistma hiljutised rünnakud, mis on pandud
toime kristlaste kogukondade vastu kõikjal maailmas – olgu Egiptuses, Pakistanis, Iraagis
või mõnes muus riigis.

Kristlaste kogukonnad on elanud mitmesugustes Lähis-Ida islamiriikides kristluse
algusaegadest peale. Seetõttu on täiesti vastuvõetamatu, et pärast sajandeid kestnud
rahumeelset kooseksisteerimist sunnitakse kristlased neist riikidest põgenema või suletakse
getodesse. See on järjekordne põhjus jätkata võitlust islamifundamentalistide vastu, kes
moonutavad tegelikkust ja tahavad kujutada meie üleilmset terrorismivastast võitlust
rünnakuna islamimaailma vastu. Just islamifundamentalistid soovivad sõda religioonide
ja tsivilisatsioonide vahel.

Seepärast peame tegema kõik võimaliku, et selline fanatism kaotada ja usufanaatikud välja
juurida oma riigi ühiskonnas marginaliseerida. Seda tuleb teha koostöös
moslemikogukondade mõõduka maailmavaate esindajatega. Seetõttu tuleks heameelt
tunda üldsuse jõulise reaktsiooni üle teatud islamiriikides, näiteks Egiptuses, kus inimesed
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mõistsid kristlaste vastu suunatud terrorirünnakud teravalt hukka ja nõudsid rünnakute
eest vastutavate isikute suhtes meetmete võtmist.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Me olime kõik väga šokeeritud hiljutise
terrorirünnaku tõttu, mis tehti süüria katoliku katedraalile Bagdadis. See rünnak lisandus
reale tõsistele sündmustele, mis kõik olid usulise tagapõhjaga. Tegemist on väga tundliku
teemaga. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon peab väga oluliseks
ilmalikke põhimõtteid ja pooldab kõigi Euroopa religioonide, sealhulgas islami austamist.
Kuid sellele vaatamata ei saa me jääda ükskõikseks kristlaste kogukondade saatuse suhtes
kõikjal maailmas. Kõiki religioone tuleb võrdselt austada ja seetõttu toetasin ma seda
Euroopa Parlamendi resolutsiooni. Kõik sündmused, mille Euroopa Parlament hukka
mõistab, leidsid aset islamiriikides, kus elavate kristlaste olukorrale tuleb erilist tähelepanu
pöörata. Seega, me kõik peame töötama selle nimel, et tagada austus erinevate usuliste
tõekspidamiste vastu. Minu arvates on see tekst selle põhimõttega kooskõlas.

Dominique Baudis (PPE),    kirjalikult. – (FR) Ma andsin oma poolthääle Euroopa
Parlamendi resolutsioonile kristlaste usuvabadusega seotud olukorra kohta, milles
mõistetakse hukka surmavad rünnakud kristlaste vastu idamaades. Viimastel kuudel toime
pandud rünnakud kristlaste vastu on tragöödia paljude ohvrite jaoks, eriti Bagdadis ja
Aleksandrias, ent ka muude piirkondade kristlaste jaoks. Kristlased on idamaades elanud
2000 aastat ja on osa nende riikide ajaloost, kus nad elavad. Nüüd aga põgenevad kristlased
massiliselt sellest piirkonnast. Selle sunnitud eksiilisuundumise tõttu kaotavad vastavad
riigid suure osa oma inimressurssidest. Lähis-Ida piirkondi on alati iseloomustanud
mitmekesisus ja usuvähemuste kooseksisteerimine. Nende rünnakute taga olevad terroristid
üritavad provotseerida kokkupõrget ida ja lääne vahel, islamimaailma ja kristliku maailma
vahel. Kõik see on saatanlikult planeeritud. Iraagi ja Egiptuse kristlased võivad tunda end
hüljatute ja reedetutena. On oluline, et Egiptuse ja Iraagi võimud tabaksid nende tapatalgute
korraldajad ja karistaksid neid karmilt.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Parlament on lõpuks ometi hääletanud
laiahaardelist resolutsiooni, mis käsitleb kristlaste olukorda eri riikides; täna teame
usaldusväärsete andmete põhjal, et jätkuva sotsiaalse ja õigusliku tagakiusamise tõttu on
kristlaste olukord maailmas üks raskemaid ja traagilisemaid. Euroopa peab kogu maailmas
kristlaste kaitsmiseks senisest palju rohkem ära tegema. Kui tahet on, siis vahendid selleks
on olemas. Loodame, et see resolutsioon tähistab muutust Euroopa Liidu institutsioonide
lähenemisviisis, eriti diplomaatilisest ja kaubanduslikust seisukohast, ning nende dialoogides
paljude – liiga paljude – riikidega, kus sallitakse kristlaste tagakiusamist või koguni toetatakse
kristlaste usulist diskrimineerimist. Kui EL sõlmib kolmandate riikidega kaubandus-,
majandus- ja koostöölepinguid, siis peab ta väga kindlameelselt nõudma inimõigustealaste
klauslite täitmist. Seni pole seda tehtud. Enam ei saa pidada vastuvõetavaks, et riikidel, kus
kristlasi diskrimineeritakse ja taga kiusatakse, on ELiga olulised lepingud, mis põhinevad
inimõiguste austamisel. Seepärast andsin oma poolthääle sellele resolutsioonile.

Antonio Cancian (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma toetan resolutsiooni ettepanekut kristlaste
usuvabadusega seotud olukorra kohta, sest Euroopa poliitika ei tohiks eirata vägivalla
laienemist, mis viimastel kuudel on toimunud.

Euroopa ei tohi olla liiga ettevaatlik ega karta toetada Lähis-Ida ja muude riikide kristlike
kogukondade õigust oma usku ja religiooni vabalt tunnistada. Dialoog ja vastastikune
austus on Euroopa Liidu võõrandamatud väärtused ning kõrgest esindajast
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Catherine Ashtonist peab saama selle seisukoha eestkõneleja, kes neid väärtusi meie
kahepoolsetes suhetes teiste riikidega kindlalt kaitseb.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit on korduvalt väljendanud
oma pühendumust usu-, südametunnistuse- ja mõttevabadusele ning see väärib tunnustust.
Valitsuste kohustus on tagada need vabadused kõikjal maailmas, arvestades, et inimõiguste,
demokraatia ja kodanikuvabaduste edendamine on ühine alus, millele Euroopa Liit on
rajanud oma suhted kolmandate riikidega, ja see on ELi ja kolmandate riikide vahelistes
lepingutes ette nähtud demokraatiaklausliga.

David Casa (PPE),    kirjalikult. – Me kõik oleme olnud tunnistajaks Egiptuse kopti kristlaste
tagakiusamisele viimastel kuudel. Selline vägivald tuleb kõige karmimalt hukka mõista.
Lisaks sallimatusele kristlaste suhtes tuleks hukka mõista igasugune sallimatus inimeste
usuvabaduse kasutamise suhtes. Leian, et see resolutsioon on hästi tasakaalustatud ja ma
hääletasin seetõttu selle poolt.

Lara Comi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Mul on hea meel, et Euroopa Parlament arutas
resolutsiooni, milles mõistetakse hukka hiljutised kristlaste vastu suunatud rünnakud, ja
võttis selle vastu. Usuvabadus on üks peamisi inimõigusi; see on õigus, mida tunnustatakse
riikide põhiseadustes ja rahvusvahelistes konventsioonides. Nii paljude normide olemasolu
eri valitsemistasanditel – nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel – ja kõikjal maailmas näitab,
et usuvabaduse tähtsuse osas valitseb täielik üksmeel. Kuid õigusaktidest üksi ei piisa. Neile
saab vaid rajada tõhusa poliitika. Viimase 50 aasta jooksul on üleilmastumine üksteisest
kaugel olevad tsivilisatsioonid üksteisele lähedale toonud. Selleks, et omavahel
kokkupuutumisest ei tekiks konflikt, ei piisa vaid hiljutiste rünnakute hukkamõistmisest.
Me peame kinnitama oma pühendumist sellise poliitika väljatöötamisele, mis soodustab
religioonide paljusust ja tagab, et eri rühmad õpivad olema üksteise vastu sallivad. Ohtu
ei kujuta endast mitte üksnes fundamentalism. Tänapäeval ründab usuvabadust ka laialt
levinud ilmalikkus, millega üritatakse inimeste vaimset maailma avalikust elust eemaldada.
Usuvabadus hõlmab kõiki religioone ja puudutab isegi ateiste. Seda seetõttu, et kui
aktsepteeritakse usuvabadust, siis aktsepteeritakse ka selle vastandit ehk vabadust olla
ateist.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Kristlaste vastu suunatud rünnakute sagenemine
nõuab ühist seisukohta selle kohta, kuidas kristlasi kaitsta. Et suurendada usulist sallivust,
peavad asjaomaste riikide valitsused tagama, et rünnakute toimepanijad tehakse kindlaks
ja nende üle mõistetakse nõuetekohase menetluse alusel kohut. Kristlastele tuleb tagada
kaitse võrdsetel alustel teiste uskude esindajatega.

Kuna inimõiguste ja kodanikuvabaduste, sealhulgas usu- või veendumusvabaduse austamine
kuulub Euroopa Liidu aluspõhimõtete ja eesmärkide hulka ning annab ühise aluse liidu
suhetele kolmandate riikidega, peab Euroopa Liit jätkuvalt kinnitama, et toetab kõiki
algatusi, mille eesmärk on edendada usukogukondade ja teiste kogukondade dialoogi ja
vastastikust lugupidamist.

Peale selle kutsutakse usujuhte ja -asutusi üles edendama sallivust ning tegema algatusi
vihkamise ning vägivalla ja äärmusluse vastu võitlemiseks.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ma olin üks esimesi, kes toetas seda resolutsiooni
ettepanekut, milles sisalduv kirjeldus mõne Lähis-Ida riigi kristlike vähemuste olukorrast
on minu arvates õigeaegne ja enamasti täpne. Euroopa Parlamendi üks üllamaid ülesandeid
välistegevuse vallas on kaitsta ja edendada väärtusi, millesse me usume; antud juhul viitame
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konkreetselt mõtte-, südametunnistuse-, sõna- ja usuvabadusele. Need vabadused on selgelt
sattunud kahtluse alla seoses argpükslike rünnakutega usufanaatikute poolt, kes on tapnud
süütuid inimesi, mõnikord massiliselt, viisil, mis on minu meelest ebainimlik ja
mõistetamatu.

Loodan, et see resolutsioon, mida toetavad kõik fraktsioonid, aitab suurendada asjaomaste
riikide elanike, kõrgemate valitsusametnike ja riigiametnike teadlikkust sellest, kui oluline
on tagada võimalus täielikult kasutada põhivabadusi neis riikides ning tuua mõrvarid ja
agitaatorid kohtu ette. See on vajalik selleks, et edendada nii religioonidevahelist kui ka
kultuuridevahelist dialoogi riikide sees ja vahel, sest ehkki me asume eri mandritel, on meil
üsna palju ühiseid väärtusi ja eesmärke.

Philippe de Villiers (EFD),    kirjalikult. – (FR) 2011. aastal on kristlased kõige tagakiusatum
kogukond maailmas. Õnneks on Euroopa Liidu liikmesriigid seda märganud ja hakanud
reageerima.

Rünnakute hukkamõist on õiglane ja vajalik, kuid ebapiisav: sellest resolutsioonist ei ilmne
vastastikkuse põhimõtet.

Pealegi ei järgne ELi poolikule hukkamõistule Türgi tegevuse suhtes tema poolt sõjaliselt
okupeeritud Küprose territooriumil paraku seda tulemust, mida Prantsuse rahvas on
oodanud – Türgiga ühinemisläbirääkimiste lõpetamist – ja see ei motiveeri kuidagi.

Ma pooldan seda resolutsiooni, mis toetab kristlasi, keda kõikjal maailmas mõrvatakse,
kuid mul on siiski kahju, et resolutsioonis on lünki ja vastuolusid.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Rünnakud kristlaste vastu sagenevad kogu maailmas.
See on murettekitav, taunitav ja tõesti kahetsusväärne, eriti kuna kristlus jutlustab rahu ja
üksteisemõistmist inimeste vahel, sõltumata sellest, kas nad on juudid või kreeklased, nagu
ütleks apostel Paulus. Usuvabadus ja sajandeid eksisteerinud kogukondade rahu on ohus.
Kristlased on elanud rahumeelselt kõrvuti teiste religioonide esindajatega oma koduks
olevates piirkondades, kuid on langenud nüüd valimatu vägivalla ohvriks ainult seetõttu,
et nad usuvad Kristusesse. Kuid see teema on siiski palju laiem. Lisaks kõnealustele
rünnakutele on kristlus ja selle ilmingud löögi all ka Euroopas endas, sageli selliste mõistete
väära kasutamise tõttu nagu ilmalikkus ning riikide ja institutsioonide neutraalsus. Seoses
sellega pean ma taunima katoliikliku missa pidamise hiljutist takistamist Barcelonas ning
kutsun Hispaania valitsust ja Euroopa institutsioone üles mõistma hukka ning tõkestama
kristlaste diskrimineerimist, mis näib olevat tõusuteel. Need, kes ei austa oma juuri, ei vääri
kuigivõrd austust ka teistelt.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Igal inimesel on õigus mõtte-,
südametunnistuse- ja usuvabadusele. See vabadus kätkeb õigust järgida oma usku või
veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt palve- ja kombetalitustes,
praktilises tegevuses ning õpetuses. Usuvabaduse statistika näitab, et suurem osa usulise
vägivalla tegudest pannakse toime kristlaste vastu. On teada, et viimasel ajal on süütud
inimesed kaotanud elu veristes rünnakutes kristlaste kogukondade vastu Nigeerias,
Aleksandrias, Filipiinidel, Iraagis ja Süürias. Peale selle on Iraani Islamivabariigi valitsus
intensiivistanud oma kristlastevastast kampaaniat. Ka Vietnamis on katoliku kiriku ja teiste
usukogukondade tegevust karmilt maha surutud. Peale nende rünnakute taunimise ja
üleskutsete, et valitsused tagaksid usu-, südametunnistuse- ja mõttevabaduse, peavad
nõukogu, komisjon ning ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pöörama
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usuvabaduse küsimusele rohkem tähelepanu ja võtma konkreetseid, kiireloomulisi
meetmeid, sealhulgas meetmeid riikide vastu, kus teadlikult jäetakse usuühendused kaitseta.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjalikult. – (IT) Resolutsioonis, mida me täna hääletasime,
väljendatakse suurt muret kristlaste vastu suunatud sallimatuse, repressioonide ja
vägivallategude pärast, mis on tõusuteel. Minu arvates on väga oluline mõista hukka
hiljutised sündmused riikides, mis on meist küll kaugel, kuid kus elab väljakujunenud
kristlik kogukond. Sündmused Egiptuses, Nigeerias, Pakistanis, Filipiinidel, Küprosel,
Iraanis ja Iraagis näivad seda tõsisemad, kui võtta arvesse, et religiooni kasutatakse ära
üksnes võimu teostamise huvides. Euroopa Liit peaks välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja kaudu seadma usu- ja veendumusvabaduse ning usukogukondade, sealhulgas
kristlaste julgeoleku liidu rahvusvahelistes suhetes üheks prioriteediks. See prioriteet peaks
kajastuma rahvusvahelistes lepingutes ja aruannetes inimõiguste kohta. Olen veendunud,
et usuvabadust tuleb visalt kaitsta, ka selle hinnaga, et me rakendame tõsiseid sanktsioone
riikide suhtes, kes seda põhiprintsiipi ei järgi.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Resolutsioonis märgitakse, et demokraatia ja
inimõiguste austamise edendamist tuleb pidada Euroopa Liidu tähtsaimateks eesmärkideks.
Me oleme viimastel kuudel olnud tunnistajaks kristlike vähemuste vastu suunatud vägivalla
hoogustumisele kogu maailmas, eelkõige riikides, kus enamus elanikest on islamiusku.
Seda ei saa enam taluda. Ma toetan seda resolutsiooni, lootes, et Euroopa institutsioonid
võitlevad edaspidi usulise sallimatuse vastu sihikindlamalt ja kasutavad kõiki nende
käsutuses olevaid vahendeid, et tagada miljonitele kristlastele üle kogu maailma ohutus ja
usuvabadus.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – (FI) Me tähistame järgmisel nädalal holokausti
mälestuspäeva, mis viib meie mõtted muidugi tagasi minevikku ja Auschwitzi. On hea, et
resolutsioon, mille me vastu võtsime, toob meid tänapäeva ja sunnib meid mõtlema
tänapäevastele märtritele. Eeldus on, et usuvabadus peab olema tagatud kõikide religioonide
puhul.

See, et me tõstame kristlaste tagakiusamise eraldi esile, ei tähenda, et me oleksime kallutatud.
See on nii seetõttu, et just seda suurimat tagakiusamise all kannatavat rühma kiputakse
Euroopas kõige hõlpsamini unustama. On aeg see viga parandada, sest me teame, et eelmisel
sajandil hukkus oma usu tõttu rohkem kristlasi kui varasema 1900 aasta jooksul. Nende
hulgas, kes tänapäeval oma usu tõttu tapetakse, on 75% kristlasi.

Organisatsioon Open Doors International on loetlenud 10 riiki, kus kristlased kõige enam
vägivalda kogevad. Need riigid on Põhja-Korea, Iraan, Saudi Araabia, Somaalia, Maldiivid,
Afganistan, Jeemen, Mauritaania, Laos ja Usbekistan, kuid see nimekiri jätkub. Iga päev
kannatavad oma usu tõttu vägivalla all ligikaudu 100 miljonit kristlast.

On selge, et vastu võetud resolutsioonile peab järgnema midagi konkreetset. Euroopa
välisteenistus peab ilmutama otsustavust nende usuvabaduse puudujääkide käsitlemisel.
Meie välispoliitilised kokkulepped kolmandate riikidega peavad sisaldama klauslit
usuvabaduse ja vastastikkuse kohta. Usuvabadusest rääkimine on inimõiguste edendamise
seisukohalt ülioluline, sest usuvabadus on inimõiguste lakmuspaber: sõna- ja
ühinemisvabadus on inimõiguste keskmes.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjalikult. – (DE) Viimastel aastatel on 75% usuga seotud
terrorirünnakutest olnud suunatud kristlaste vastu. Viimase paari kuu jooksul on rünnakud
sagenenud; muu hulgas on toime pandud otseseid rünnakuid kirikute vastu jumalateenistuse
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ajal. On vastuvõetamatu, et 21. sajandil peavad usukogukonnad kartma oma usku vabalt
järgida. Usuvabaduse põhimõte peab kehtima kõikide inimeste puhul kogu maailmas.
Seetõttu toetan ettepanekut töötada välja strateegia, mis võimaldaks usuvabadust tegelikult
teostada.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Oma kristlike juurte tõttu ei saa ma jätta hukka
mõistmata igasugused vägivallateod kristlaste ja teiste usukogukondade vastu kõikjal
maailmas. See hukkamõist laieneb iga liiki usulisele diskrimineerimisele ja sallimatusele
usklike suhtes. Leian, et õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele on põhiline
inimõigus, mida me loodame selle resolutsiooni abil kaitsta.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Ma andsin oma poolthääle sellele resolutsioonile,
milles mõistetakse karmilt hukka kõik kristlaste ja teiste usukogukondade vastu suunatud
vägivallateod ning usklike, usust taganejate ja mitteusklike mis tahes diskrimineerimine
ja vaenamine usu või veendumuste pärast. Resolutsioonis rõhutatakse, et õigus mõtte-,
südametunnistuse- ja usuvabadusele on põhiline inimõigus, ning peetakse murettekitavaks
kristlaste viimastel aastatel toimunud väljarännet mitmetest riikidest, eriti Lähis-Ida riikidest.

Ma kutsun nende riikide ametivõime, kus usuühenduste vastu on toimunud murettekitavalt
palju rünnakuid, üles tagama, et kõikidel usuühendustel oleks võimalik normaalselt ja
avalikult järgida oma usutavasid, suurendama jõupingutusi riigis tegutsevatele
usuühendustele toimiva ja tõhusa kaitse ning ühenduste liikmete isikliku julgeoleku ja
füüsilise puutumatuse tagamiseks ning täitma seejuures kohustusi, mille nad on endale
juba võtnud rahvusvahelisel tasandil.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    kirjalikult. – (EL) Meie kui sotsiaaldemokraatide jaoks
on inimõiguste toetamine üks peamisi poliitilisi põhimõtteid. Usulised õigused on niisuguse
poliitika lahutamatu osa ja seetõttu pooldame nende õiguste tugevdamist. Jõulude ajal aset
leidnud sündmused, kui okupatsiooniväed katkestasid Küprose okupeeritud osas
Rizokarpasos toimunud missa, olid põlastusväärsed. Türgi okupeeritud Küprose osas viivad
Türgi ja tema okupatsiooniväed ellu riiklikku terrorismi õigeusklike, eriti väheste sinna
lõksu jäänud kreeklaste vastu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Prantsuse Vabariigi ilmalikkuse
kontseptsioon tähendab kiriku ja riigi lahutamist. See tagab südametunnistuse- ja
usuvabaduse. Usulise vägivalla juured on dogmatismis, mis on omane kõikidele
religioonidele. Seetõttu peame kaitsma inimesi religioonidest tuleneva vägivalla eest.
Vaatamata kaudsetele viidetele „tsivilisatsioonide kokkupõrke” kuritegelikule teooriale ja
katoliku kiriku sõgedatele väidetele, nõutakse selles tekstis usuvabadust kõikjal maailmas
ja usklike kaitset fanatismi eest. Kaastundest ja veendumusest hääletan ma selle teksti poolt.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Me peame karmilt hukka mõistma mitmesugused
rünnakud kristlaste kogukondade vastu kogu maailmas, kuid eriti Aafrikas, Aasias ja
Lähis-Idas. Kogukondade vastu suunatud sallimatusavalduste, repressioonide ja
vägivallategude levik peab puudutama meid kõiki. Asjaomaste riikide ametivõimud on
teinud pingutusi kristlaste kogukondade vastaste rünnakute kavandajate ja toimepanijate
kindlakstegemiseks. Kõik isikud, kes vastutavad nende rünnakute ja kristlaste vastu suunatud
vägivallategude eest, tuleb anda kohtu alla ning nende üle tuleb õiglaselt kohut mõista.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Euroopa Liidu tühjadest sõnadest usuvabaduse
kohta ei piisa. Kristlased on – eriti islamiriikides – muutunud allasurumise ja sageli mõrvade
ohvriks. Hoolimata sellest šokeerivast olukorrast, on EL kui üllas väärtustepõhine ühendus
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enamasti valinud viisaka vaikimise poliitika. Üldiselt näib, nagu oleks Brüsseli poliitiline
eliit, mis on ükskõikne Euroopa kristlike juurte suhtes, unustatud ka kristlaste saatuse
islamiriikides. Selle asemel, et nõuda kristlaste tagakiusamise lõpetamist, varjume poliitilise
korrektsuse taha, eelistades muretseda Euroopa Liidus elavate moslemite heaolu pärast,
samas kui need moslemid naudivad usuvabadust, millest suurem osa islamimaailmas
elavaid kristlasi võib vaid unistada.

Tulevikus peab kristlaste saatusel olema eriline roll ELi välissuhetes islamiriikidega. ELil
on piisavalt võimalusi ja vahendeid, et aidata kristlaste olukorda parandada. Näiteks tuleks
arenguabi ja muud rahalised toetused seada sõltuvusse kristlaste usuvabaduse tagamisest.
Ma hääletasin vastavalt.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin otsusekindlalt selle poolt, et
mõista hukka vägivallateod kristlaste kogukondade ja usuvähemuste vastu.

Inimõiguste ja usuvabaduse austamine peab olema nurgakivi suhetes teiste riikidega. Mul
on isiklikke kogemusi Türgi okupatsiooniga Küprose põhjaosas, mille suhtes Euroopa on
otsustanud kurdiks jääda, kuigi Küpros on ELi liikmesriik. Okupeeritud Küprose osas on
enamik kirikuid hävitatud, pühakute kujud on rikutud ning jõulupühal takistasid Türgi
sõdurid missa pidamist kahes õigeusukirikus.

Meie vabadus ning kultuur ja eluviis, mille alus on inimese absoluutne väärtus ja kõigi
võrdsus seaduse ees, naiste võrdsed õigused, demokraatia ja sotsiaalne õiglus – kõige selle
püsimajäämine on täna ohus.

Usuline sallimatus on muutumas üha sagedasemaks nähtuseks maailma eri osades. Egiptuses
ja Iraagis viimase paari nädala jooksul toime pandud kohutavad rünnakud kristlaste vastu
on viimane näide ohtlikust probleemist, mida kujutab endast fundamentalistlik terrorism.
Kõik eurooplased peavad avama silmad ja astuma samme usuvabaduse kaitseks.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Egiptuses, Nigeerias, Iraagis ja Pakistanis kristlaste
kogukondade vastu hiljuti toime pandud rünnakud nõuavad Euroopa sekkumist. EL on
tagakiusamised karmilt hukka mõistnud ja mobiliseerinud liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Ma andsin oma poolthääle resolutsioonile kristlaste
usuvabadusega seotud olukorra kohta, sest minu arvates on paraku toimumas ülemaailmne
rünnak kristluse vastu, kusjuures usulist vägivalda kasutatakse poliitilistel eesmärkidel, et
takistada kasvu ja arengut, õhutada sotsiaalset vaenu ja destabiliseerida süsteemi neis
riikides, kus selliseid rünnakud toime pannakse. Seetõttu leian, et Euroopa kui inimõiguste,
kodanikuvabaduste ja demokraatlike vabaduste austamise edendaja peab jõuliselt hukka
mõistma need vägivaldsed rünnakud, mis viivad maailma ajas sajandeid tagasi ning võtavad
igasuguse lootuse kultuuridevahelisele dialoogile, sallivusele, majanduskasvule ja sotsiaalsele
heaolule.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjalikult. – (EL) Ma andsin oma poolthääle resolutsioonile
kristlaste usuvabadusega seotud olukorra kohta. Ühisresolutsioonis, mille vastuvõtmisele
eelnes 1. jaanuaril 2011 Egiptuses Aleksandrias kopti kirikus toimunud rünnak kirikuliste
vastu, mõistetakse hukka igasugune vägivald kodanike vastu, sõltumata sellest, millisesse
usurühmitusse nad kuuluvad, ja väljendatakse muret usulise agressiooni ilmingute
sagenemise pärast. Tahaksin Euroopa Parlamendile meelde tuletada, et Kreeka on selles
küsimuses eriti tundlik, olles leinanud Egiptuses Kairos 18. aprillil 1996 fanaatiliste
islamistide poolt Kreeka turistide vastu suunatud sarnase rünnaku ohvreid.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Euroopa Liit on korduvalt väljendanud
oma pühendumust usu-, südametunnistuse- ja mõttevabadusele ning rõhutanud, et
valitsuste kohustus on tagada need vabadused kõikjal maailmas. Inimõiguste, demokraatia
ja kodanikuvabaduste edendamine on ühine alus, millele Euroopa Liit on rajanud oma
suhted kolmandate riikidega, ja see on ELi ja kolmandate riikide vahelistes lepingutes ette
nähtud demokraatiaklausliga. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti
artiklis 18 on kirjas, et igal inimesel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele
ning mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus kehtib usklike, aga ka ateistide, agnostikute
ja usuliste veendumusteta inimeste kohta.

Seetõttu me mõistame hukka hiljuti mitmes riigis toimunud rünnakud kristlaste
kogukondade vastu ja väljendame solidaarsust rünnakute ohvrite perekondadega ning
oleme sügavalt mures selle pärast, et eelkõige Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida riikides esineb
üha enam sallimatust, repressioone ja vägivallategusid kristlaste kogukondade vastu.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Me räägime kristlaste tagakiusamisest kõikjal
maailmas, kuid Iraagis, Egiptuses, Filipiinidel, Indias ja mujal toime pandud vägivallategusid
arutades jätame jätkuvalt tähelepanuta selle, mis on juhtunud kodule lähemal. Ma pean
silmas umbes ühe kolmandiku Küprose territooriumi okupeerimist Türgi armee poolt
1974. aastal.

See sõjaline okupatsioon jätkub. Põhja-Küprose Türgi Vabariigi garnisonides on 38 000
Türgi sõdurit ning saar on jagatud kaheks müüride ja aedadega, mis poolitavad isegi linnu
ja külasid. Aastate jooksul on süstemaatiliselt hävitatud ja minarettidega asendatud 520
kristlikku kirikut ja kloostrit. Neis kirikutes olnud kunstiteosed on põletatud, rüvetatud
või rüüstatud; kalmistud on hävitatud ja kristlikel piiskoppidel on keelatud pidada missat.
Esimesel jõulupühal takistasid Türgi politseinikud missa pidamist Karpasia poolsaarel Püha
Synesiose Kirikus Rizokarpasos ja Püha Kolmainsuse Kirikus. Kuid kõige uskumatum on,
et paljud Euroopa Parlamendi liikmed, kes kaitsevad kristlasi kogu maailmas, toetavad
sellegipoolest Türgi liitumist ELiga.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Me kuuleme kristlaste tagakiusamisest
üha sagedamini. Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika on kohutav – selle kohaselt
mõrvatakse maailmas igal aastal ligikaudu 150 000 kristlast. Me ei tohi jääda ükskõikseks,
kui inimelu suhtes valitseb selline hoolimatus. Euroopa Liit kui põhiliste demokraatlike
väärtuste ja inimõiguste eestkostja peaks paremini jälgima olukorda kolmandates riikides
ja eriti Lähis-Idas. Meie jõupingutused peaksid olema üheselt mõistetavad ja otsustavamad.
Usuvabadus on põhiõigus ning usuga seotud vägivald ja diskrimineerimine on vastuolus
meie väärtustega. Neid õigusi austades anname teistele riikidele eeskuju, kuid me peaksime
niisama tõhusalt nõudma samasugust austust teistelt. Inimõigused on universaalsed ja neid
tuleks järgida kõikjal; me peaksime reageerima otsustavalt igasugustele sallimatuse, eelkõige
usulise sallimatuse ilmingutele. Liidu käsutuses on sobivad vahendid, mis võimaldavad
meil sundida nende riikide valitsusi, millega meil on poliitilised või kaubandussuhted,
tegutsema õigesti ja austama kodanikuvabadusi, sealhulgas usuvabadust. Islamiriikides,
ent ka sellistes riikides nagu Hiina, India ja Nepal, põletatakse karistamatult kirikuid ja
kabeleid, inimesi visatakse tänavale, piinatakse või isegi tapetakse ning naisi sunnitakse
aborti tegema. Heade majandussuhete nimel neid asju aga läbirääkimiste laua taga üles ei
võeta. Euroopa ei tohi vaikima jääda.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Ma toetan kogu südamest seda resolutsiooni,
milles mõistetakse teravalt hukka kristlaste kogukondade vastu suunatud rünnakute
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sagenemine. Me ei saa neid barbaarseid tegusid aktsepteerida: need väljendavad viha ja
sallimatust. Ma mõistan hukka vägivalla ja inimohvrid, mis on toonud leina arvukatele
peredele ja kõikidele kristlikele kogukondadele üle maailma. Nende kogukondade
ründamine tähendab meie kõige põhilisemate väärtuste õõnestamist. Austus usulise
mitmekesisuse ning usuvabaduse vastu on universaalne põhimõte, mida tuleb kaitsta. Need
rünnakud on ajendatud hoopis teisest ajast pärinevast äärmuslikust kultuurivaenulikkusest
ja nende eesmärk on tekitada hirmuõhkkond. Lõpptulemusena satub otsesesse ohtu nende
iidsete kogukondade püsimajäämine. EL peab ilmutama solidaarsust ohvritega ja toetama
ametivõime, kes on pühendunud süüdlaste tabamisele. Meie suhetes partneritega peab see
nõudmine olema kesksel kohal nii nagu on inimõigustealased klauslid. Sallivus ja rahu on
omavahel tihedalt seotud ning ma toetan – nagu alati – Euroopa Liidu meetmeid, mille
eesmärk on tagada meie väärtuste, vabaduste ja õiguste austamine ja edendamine kogu
maailmas.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) See ühisresolutsioon pälvis toetust, sest
rünnakud kristlaste kogukondade vastu sagenesid 2010. aastal kogu maailmas. Euroopa
Liidus on usu- ja sõnavabadus osa meie Euroopa identiteedist. Samas on selles kontekstis
väga tähtsal kohal kristlus, mis on ka oluline osa Euroopa kultuurist. ELis reguleerivad
usuvabadust Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 10, inimõiguste ülddeklaratsiooni
artikkel 18 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 9.

Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liit peab kasutama kogu vajalikku
karmust oma suhetes Valgevene kui Euroopa viimase režiimiga ja anakronistliku näitega
poliitilise riigi vägivallast, mis on täiesti kokkusobimatu demokraatia ja vabaduse
minimaalsete läänelike normidega. Selles resolutsioonis mõistab Euroopa kindlalt hukka
viimaste valimiste ajal aset leidnud sündmused ning taunib taas Valgevenes aastakümneid
valitsenud olukorda, mida iseloomustab teabe tsenseerimine, teisitimõtlejate vahistamine
ja vangistamine ning muud teod, mida Minski häbiväärne diktatuur igapäevaselt teeb
selleks, et hoida kodanikuühiskonda kontrolli all. Ma toetan seda ühisresolutsiooni kogu
südamest ja hääletan selle poolt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin Valgevenes valitsevat olukorda
käsitleva resolutsiooni poolt. 19. detsembril Minskis toimunud meeleavaldusel osalemise
eest vahistati enam kui 700 inimest, kellest enamik vabastati pärast lühiajalise
halduskaristuse määramist, kuid 24-le opositsiooni aktivistile ja ajakirjanikule, sealhulgas
kuuele presidendikandidaadile, on esitatud süüdistus „massirahutuse korraldamises” koos
kaasnenud vägivaldsete rünnakute ja relvastatud vastuhakuga, mis võib kaasa tuua kuni
15-aastase vanglakaristuse. Me mõistame hukka politsei- ja julgeolekujõudude jõhkra
jõukasutuse protestijate kallal valimiste päeval. Sellise käitumise näol on tegemist niisuguste
kesksete demokraatiapõhimõtete nagu sõna- ja kogunemisvabaduse, aga ka inimõiguste
tõsise rikkumisega. Arvestades Valgevenes valitsevat olukorda, kutsun komisjoni üles
jätkama rahalise toetuse andmist Leedus Vilniuses asuvale Euroopa Humanitaarülikoolile,
suurendama stipendiumide arvu ühiskondliku tegevuse pärast represseeritud ja kõrgkoolist
välja heidetud Valgevene üliõpilastele ning toetama konverentsi „Solidaarsus Valgevenega”
korraldamist.

David Casa (PPE),    kirjalikult. – Olukord Valgevenes on viimastel kuudel halvenenud ja
tekitab nüüd suurt muret. On tõendatud, et läbi viidud valimised ei vastanud kuidagi
demokraatlikus riigis toimuvate vabade ja õiglaste valimiste nõuetele.
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Presidendikandidaatide vahistamine ja jätkuv kinnipidamine ning vägivald rahumeelsete
protestijate vastu tuleb hukka mõista. EL peaks tegema kõik endast oleneva näitamaks, et
sellistesse sündmustesse ei suhtuta kergelt, ja võimalike meetmete seas tuleks kindlasti
kaaluda Valgevene suhtes majanduslike sanktsioonide kehtestamist. Neil põhjustel otsustasin
toetada seda resolutsiooni ühisettepanekut.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Valgevene ametivõimude otsus lõpetada OSCE
büroo missioon Valgevenes on kahetsusväärne. Valgevene ametivõime on kutsutud üles
seda otsust viivitamata tühistama.

Samuti on taunitav otsus blokeerida valimiste päeval mitmed olulised veebisaidid. Valgevene
meediavaldkonna õigusaktid ei vasta rahvusvahelistele standarditele ning seepärast
kutsutakse Valgevene ametivõime üles neid läbi vaatama ja muutma.

Valgevenes valitseva poliitilise olukorra hindamisel täheldati demokraatlike õiguste ja
eeskirjade tõsiseid rikkumisi. Seega ei jää meil muud üle, kui taunida repressioone
rahumeelsete meeleavaldajate, demokraatliku opositsiooni juhtide ning arvukate
kodanikuühiskonna aktivistide, ajakirjanike, õpetajate ja üliõpilaste vastu.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Mina vaatan Valgevenes valitsevale poliitilisele ja
sotsiaalsele olukorrale teatava kartuse, kuid ka suure lootusega. Seepärast toetan ma
tingimusteta seda ühisresolutsiooni, mille allkirjastasid viis parlamendifraktsiooni, kelle
hulka ei kuulunud Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste
Vasakpoolsete liitfraktsioon. Väljendades kahetsust selle pärast, mis Valgevenes toimub
(resolutsioonis kirjeldatakse seda hästi), tahaksin ma lisaks rõhutada erimeetmeid, mis
selles resolutsioonis esile tuuakse ning mida nõukogu ja komisjon minu arvates peaksid
kohe praktikas rakendama hakkama: kohaldada majandussanktsioone; külmutada igasuguse
rahalise abi andmine Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Investeerimispanga ning
Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kaudu; toetada kõikvõimalike
vahenditega Valgevene kodanikuühiskonna jõupingutusi, et saavutada ühiskonnas suurem
vabadus ja demokraatia; taastada Valgevene juhtidele viisade andmise keeld ja laiendada
seda keeldu tippametnikele; peatada Valgevene osavõtt idapartnerluse-alases tegevuses
Budapestis peetaval idapartnerluse-teemalisel tippkohtumisel ning lisaks hoogustada
läbirääkimisjuhiste väljatöötamist tagasivõtulepingu ja viisarežiimi lihtsustamise lepingu
sõlmimiseks, et tihendada kontakte inimeste vahel.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Valgevene on ainus riik maailmas, kus politsei tegutseb
endiselt KGB nime all. Juba see lihtne tõsiasi on sümboolne näide sellest, mis liiki režiim
riigis valitseb. Valgevene kodanikud nõuavad ja väärivad tegelikke muutusi, mis parandavad
nende elutingimusi, edendavad tõhusalt demokraatiat ja võimaldavad neile täieliku poliitilise
enesemääramise. Loodan, et demokraatlikud riigid mõistavad, kui võimetu on Valgevene
režiim riigi demokratiseerimisel, ning väljendavad avalikult vastuseisu selle režiimi
repressiivsetele vahenditele ja meetoditele.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Vastavalt Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee ning OSCE demokraatlike
institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) esialgsetele tulemustele ja järeldustele
ei vastanud 19. detsembril 2010 toimunud presidendivalimised vabade, õiglaste ja
läbipaistvate valimiste rahvusvahelistele standarditele. Seetõttu tuleb peagi korraldada
uued, OSCE standarditele vastavad vabad ja demokraatlikud valimised.
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Vastuvõetamatu oli ka Valgevene Vabariigi politsei- ja julgeolekujõudude jõhker jõukasutus
meeleavalduste vastu valimiste päeval. Ma pean väljendama tõsist muret Valgevene
ametivõimude püüete pärast võtta ära kolmeaastase Danil Sannikavi hooldusõigust tema
vanematelt, presidendikandidaat Andrei Sannikavilt ja uurivalt ajakirjanikult Irina Halipilt,
kes on mõlemad 19. detsembril toimunud valimistest saadik vahistatud.

Kõik repressiivsed meetmed tuleb hukka mõista ja Valgevene ametivõimudelt tuleb nõuda
kodanikuühiskonna aktivistide igasuguse tagakiusamise, hirmutamise ja ähvardamise
viivitamatut lõpetamist.

Leian, et nõukogu, komisjon ja ELi kõrge esindaja peavad läbi vaatama ELi poliitika
Valgevene suhtes, sealhulgas kaaluma sihipäraste majandussanktsioonide rakendamist
ning kogu makromajandusliku finantsabi külmutamist.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Vaatamata meie analüüsile Valgevenes
toimuva kohta, ei saa me olla kaasosalised jultunud rünnakus selle riigi sõltumatuse ja
riikliku suveräänsuse vastu, õhutades otsest sekkumist tema siseasjadesse ja manipuleerides
sündmustega (mille lahendamise õigus kuulub ainult valgevenelastele ja riigi
ametivõimudele), et püüda kohandada seda riiki ja tema valitsust Euroopa Liidu huvidele.

See resolutsioon kubiseb vastuvõetamatutest meetmetest, mille eesmärk on tuua Minskis
võimule režiim, mis on avatud ELi huvidele. Vaadakem paari näidet:

- kutsub komisjoni üles toetama kõigi rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene
kodanikuühiskonna jõupingutusi, sõltumatut meediat (näiteks TV Belsat, European Radio
for Belarus, Radio Racja ja teised) ja valitsusväliseid organisatsioone Valgevenes, et edendada
demokraatiat ja seista vastu režiimi survele;

- kutsub komisjoni üles välja töötama mehhanismi, mille alusel registreerida VVOsid, kelle
registreerimisest on Valgevenes poliitilistel põhjustel keeldutud, et võimaldada neil ELi
programmidest kasu saada.

Seetõttu ei hääletanud me selle resolutsiooni poolt.

Sandra Kalniete (PPE),    kirjalikult. – (LV) Euroopa Liit peab aktiivselt väljendama oma
seisukohta seoses sündmustega Valgevenes. Me peame mõistma hukka opositsiooni
vägivaldse represseerimise ja presidendivalimiste tulemuste võltsimise. Vabadus on üks
Euroopa Liidu põhiväärtusi ja me saame edukalt arendada koostööd ainult riikidega, kus
nendest väärtustest lugu peetakse. Seetõttu on poliitvangide vabastamine Euroopa Liidu
ja Valgevene vahelise dialoogi taasalustamise üks eeltingimusi. Selle deklaratsiooniga peab
Euroopa Parlament edastama Valgevene valitsusele selge sõnumi, et me soovime koostööd,
kuid me ei ole kunagi valmis majanduslike huvide nimel eirama inimeste poliitilist vabadust
ega valimistulemuste võltsimist, eriti kuna üle 20 aasta tagasi võitles suur osa Euroopa
Parlamendi liikmetest ise vabaduse eest. Valgevene režiimile tuleb kehtestada sanktsioonid,
kuid need ei tohi mõjutada Valgevene elanikke, kelle jaoks me peame avama akna
Euroopasse.

Euroopa ülikoolid peavad võtma vastu Valgevene noori, kes on ülikoolidest oma poliitilise
tegevuse tõttu välja heidetud ja kellel Lukašenka juhitud Valgevenes edaspidi puudub
hariduse saamise võimalus. Me peame tihendama koostööd Valgevene kodanikuühiskonna
esindajatega, toetama neid nende võitluses ja jagama nendega kogemusi. Olen veendunud,
et Valgevene rahvas väärib demokraatlikku riiki, kus austatakse inimõigusi, toimuvad
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õiglased valimised ja tagatud on sõnavabadus. Kui Valgevene valitsus soovib meiega
koostööd, peab ta neid tingimusi järgima.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    kirjalikult. – (LV) Olukord, kus meie vahetus naabruses
olevas Valgevenes surutakse demokraatia ilmingud (nii poliitiline tegevus kui ka
vabaühendused) jõhkralt maha, on vastuvõetamatu. Ma toetasin seda resolutsiooni, sest
minu arvates on lääne liitlaste toetus Valgevene autoritaarsele režiimile vastu astuvale
opositsioonile oluline. See on Euroopa Liidu võimalus kujundada ühtne välispoliitika ja
kaitsta väärtusi, mille eest ta iga päev seisab. Samal ajal peab Euroopa Liit kehtestama
Valgevene autoritaarse valitsuse suhtes sanktsioonid ning pakkuma nii moraalset kui ka
rahalist tuge demokraatlikule liikumisele Valgevenes.

Tunne Kelam (PPE),    kirjalikult. – Ma hääletasin Valgevenet käsitleva resolutsiooni poolt,
olles üks selle algatajatest rahvapartei fraktsiooni nimel. Resolutsioonis käsitletakse selgelt
ja üheselt mõistetavalt Valgevenes alates 19. detsembrist 2010 valitsevat traagilist olukorda,
mille on tekitanud Valgevene diktaator Lukašenka. Seetõttu tahaksin ma rõhutada lõiget 15,
milles kutsutakse ELi liikmesriike üles mitte nõrgestama ELi ühismeetmeid kahepoolsete
algatustega, mis võivad õõnestada Euroopa põhimõtete usaldusväärsust ja tulemuslikkust.
Samuti leian, et ettepanek mitte korraldada 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlusi
Minskis oleks üks tõhusamaid mõjutusvahendeid, mille abil saab avaldada Valgevene
ametivõimudele survet repressiivsest poliitikast loobumiseks.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liit on alati pidanud humanitaarpoliitikat
ja põhiliste inimõiguste kaitset oma prioriteetideks. Kutsumus, mis võimaldab liidul nüüd
etendada maailmaareenil juhtivat rolli ning eksportida väljapoole oma piire demokraatia,
inimõiguste austamise ja seaduslikkuse põhimõtteid, aitab meil mõista põhjuseid, mis
ajendasid tegema ettepanekut ühisresolutsiooniks, mille eesmärk on kutsuda Valgevenet
üles täitma oma kohustusi rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste vallas. Paraku on kõigile
teada, mis toimus 19. detsembri valimiste ajal. Politsei ja salateenistuse agendid surusid
jõhkralt maha rahva meeleavaldused, millel nuriseti ilmsete valimispettuste suure arvu üle.
Nende vastuvõetamatute sündmuste tõttu kutsus Euroopa Parlament, tegutsedes oma
presidendi Jerzy Buzeki varasemate avalduste alusel, Euroopa Liitu üles kehtestama
Valgevenele karme sanktsioone ja alustama välist, erapooletut uurimist, et teha kindlaks,
mis toimus ja kes selle eest vastutas.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    kirjalikult. – (PL) Endise sotsialistliku bloki
riigid mõistavad väga hästi Valgevenes valitsevat poliitilist olukorda – isiklike vabaduste
ning pressi- ja meediavabaduse piiranguid ja ebademokraatlikku valitsemissüsteemi. Pidades
silmas Valgevenes pärast presidendivalimisi toimunud sündmusi, tahaksin juhtida
tähelepanu sammudele, mida Euroopa Parlament koos komisjoni ja nõukoguga kavatseb
sellesse olukorda sekkumiseks astuda. Me peame rääkima Valgevene demokraatiale kaasa
aitavatest meetmetest ja otsima tõhusaid viise, et kujundada ümber ELi poliitika Lukašenka
režiimi suhtes. Praeguses olukorras peame avaldama Minskile survet ning nõudma
poliitvangide vabastamist ja ajakirjanike tagakiusamise lõpetamist. Seetõttu hääletasin
selle resolutsiooni vastuvõtmise poolt. Aitäh.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Olukord Valgevenes on talumatu ning ma ühinen
kolleegidega, mõistes hukka politsei- ja julgeolekujõudude jõhkra jõukasutuse protestijate
kallal valimiste päeval ning eriti Uladzimir Njakljajevi julma ründamise, mis mõlemad on
näited selliste kesksete demokraatiapõhimõtete nagu sõna- ja kogunemisvabaduse, samuti
inimõiguste tõsisest rikkumisest, ning väljendan muret Valgevene ametivõimude püüete
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pärast võtta ära kolmeaastase Danil Sannikavi hooldusõigust tema vanematelt,
presidendikandidaat Andrei Sannikavilt ja uurivalt ajakirjanikult Irina Halipilt, kes on
mõlemad 19. detsembril toimunud valimistest saadik vahistatud. Ma ühinen ka komisjonile
tehtud üleskutsega toetada kõigi rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene
kodanikuühiskonna jõupingutusi, mille eesmärk on edendada demokraatiat ja seista vastu
režiimi survele.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Me ei tohiks lihtsalt ust sulgeda ja seeläbi
vähendada dialoogi parandamise võimalusi. Rangete sanktsioonide mõju võib tekitada
tõkke ja selle riigi maailmast veelgi enam isoleerida. Lõppkokkuvõttes tunnetaksid neid
sanktsioone suure tõenäosusega pigem muud inimesed kui need, kelle vastu sanktsioonid
on suunatud. Euroopa Liidu ja Valgevene vahelist suhtlemist tuleks intensiivselt jätkata,
kasutades kõiki diplomaatilisi võimalusi, ja need suhted tuleks korrapäraselt üle vaadata.
Mis puudutab tulemuslikkust, siis kaaluda tuleks teistsuguse dialoogi algatamist, mida
peetaks teistsuguses vormis ja teistel tasanditel ning mis hõlmaks tasakaalustatud, mitte
ühepoolset hindamist. Nurgakivi peaks aga olema ELi ja Valgevene vahelises suhtluses seni
saadud kogemuste põhjalik analüüs ning neid kogemusi tuleks arvesse võtta strateegilises
kavas, mis peegeldaks selgelt ELi välispoliitikat selle riigi suhtes.

See võiks pikas plaanis viia paremate suheteni ja uute koostööprojektide algatamiseni, mis
aitavad kaasa Valgevene edasisele arengule, säilitades samas tema suveräänsuse.
Idapartnerlusel võib selles olla oluline roll.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Parlamendis peetud arutelu käigus
leiti üksmeelselt, et Euroopa peab jõuliselt reageerima Valgevenes pärast hiljutisi
presidendivalimisi aset leidnud sündmustele.

Mina isiklikult leian, et kasutusele tuleks võtta kooskõlastatud lähenemisviis. Kui Euroopa
tahab avaldada Valgevene valitsusele mingit survet, siis ei tohiks ta täielikult igasugust
koostööd Minskiga lõpetada (kiitmata samas heaks selle poliitikat), sest selline käitumine
tooks tegelikult kahju ainult Valgevene rahvale. Seepärast peame jätkuvalt toetama kõiki
meetmeid, mis edendavad kodanikuühiskonda ning aitavad kaitsta opositsiooni, sõltumatut
meediat ja valitsusväliseid organisatsioone.

Tundub seega, et Euroopa Liidu ja Valgevene vahelise koostöö mehhanisme ei tohiks
lõplikult lõhkuda, sest ainult need võivad tõesti kaasa aidata riigi heaolule ning sotsiaalsele
ja demokraatlikule arengule. Seetõttu väidan, et „kriitiline dialoog”, mille ELi 27 liikmesriiki
on juba algatanud, tuleks säilitada veenmaks Valgevenet, et ta peab otsusekindlamalt
liikuma demokraatia ja inimõiguste kaitsega seotud Euroopa standardite suunas.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Valgevenes toimuv peab panema muretsema kõiki,
kes usuvad demokraatiasse ja õigusriiki. Selle riigi kodanikke valitseb režiim, mis ei austa
inimõigusi ja tugineb äärmiselt jõhkrale poliitilisele politseile. EL peab toetama kõiki
jõupingutusi, mis viivad selle režiimi demokratiseerimiseni ja inimeste elu paranemiseni.
Valgevenes siiani toimuvatele repressioonidele tuleb lõpp teha.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Me peame kindlasti hukka mõistma politsei- ja
julgeolekujõudude jõukasutuse ning vägivallatsemise protestijate kallal valimiste päeval,
mil vahistati ja vangistati üle 600 inimese. Vahistamised, läbiotsimised ja süüdimõistmised
jätkusid järgmise paari päeva jooksul. See vastuvõetamatu suhtumine opositsiooni peaks
meid väga muretsema panema. Kõik poliitilistel põhjustel vahistatud inimesed tuleb
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viivitamatult vabastada. Opositsiooni, demokraatlike jõudude ja kodanikuühiskonna
esindajate tagakiusamine peab lõppema.

Valgevene ametivõimude käitumine tekitab hämmastust, sest see on vastuolus
valimiskampaania ajal toimunuga, mil me nägime mitmesuguste jõudude – tõelise
opositsiooni ja aktiivse kodanikuühiskonna – tekkimist. EL ei ole tunnustanud ametlikke
hääletustulemusi. Kui valitsuse suhtes tuleb võtta meetmeid, siis ei tohi nendega karistada
inimesi, valitsusväliseid organisatsioone ega kodanikuühiskonda. 31. jaanuaril 2011
kogunev välisasjade nõukogu peab tegema otsuse asjakohaste meetmete kohta.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Ajakirjanduses on ilmunud kommentaare, milles
väidetakse, et kui Valgevene presidendi Lukašenka suhtes kehtestatakse taas sanktsioonid,
mida üle kahe aasta tagasi lõdvendati, tähendaks see tunnistamist, et meie pikaajalised
jõupingutused vastastikuse lähenemise saavutamiseks on läbi kukkunud. Tõde on see, et
nende jõupingutuste läbikukkumine oli juba ammu ilmne, näiteks presidendivalimiste ajal
ja kui mitte varem, siis kindlasti ajal, mil suleti OSCE bürood Minskis ning Saksamaad ja
Poolat süüdistati riigi destabiliseerimise katsetes.

Kuid paljudel juhtudel puhutakse probleemid selles resolutsioonis liiga suureks, mis muudab
selle põhiosas hea teksti kriitikale hõlpsasti vastuvõtlikuks. Näiteks üleskutse keelata kõigi
valitsusametnike ja kohtusüsteemi esindajate sisenemine ELi ei teeni soovitud eesmärki.
Ka 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistluste ärajätmine on samasugune näide
ülepingutatud diplomaatiast. Seepärast jäin ma erapooletuks.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Ma olen nõus, et ELi poliitika
Valgevene suhtes tuleks välisasjade nõukogu järgmisel kohtumisel põhjalikult läbi vaadata.
Leian, et lisaks Euroopa Parlamendile ja komisjonile tuleb ka ministrite ja riigipeade tasandil
Valgevenele ja seal valitsevale olukorrale pidevalt tähelepanu pöörata, sest Valgevene on
riik, millel on ELiga ühine piir. ELi Valgevene-koordinaatorite ametissenimetamine võib
tagada ELi ühtsed meetmed selle riigi suhtes. Ma toetan ettepanekut, et EL peaks kehtestama
viisakeelu laiendatud nimekirja kuuluvatele Valgevene ametnikele, kuid samal ajal taastama
kontaktid tavaliste valgevenelastega ja andma neile ELi piires reisimise võimalused nii
suures ulatuses kui võimalik. Leedu järgib seda põhimõtet, olles sõlminud Valgevenega
lepingu sujuvama piiriülese liikumise tagamiseks ja andes tasuta viisasid Valgevene
kodanikele. Ma toetan ka eesmärki määratleda nn kõige tundlikumad valdkonnad ja jõuda
otsusele sihipäraste sanktsioonide rakendamise suhtes, samas suunates ja kohandades ELi
abi Valgevene kodanikuühiskonnale. Ma kutsun komisjoni üles leidma võimalusi Valgevene
elanikele sõltumatu teabe kättesaadavuse suurendamiseks. Euroopa Humanitaarülikool
Vilniuses on Valgevene puhul üks edukamaid pikaajalise arengukoostöö projekte.
Valgevenes praegu valitsevas olukorras, kus kõik kriitiliseks, teadlikuks ja vabaks kodanikuks
saamise võimalused on pikka aega olnud takistatud, on Euroopa Humanitaarülikoolist
saamas Valgevene vaba mõtlemise saar ja lisaks ka Valgevene tulevaste juhtide kasvulava.
ELi abi sellele ülikoolile ei tuleks seega mitte üksnes säilitada, vaid ka suurendada. See on
loogiline ja teretulnud samm.

Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) See resolutsiooni ettepanek sisaldab mõningaid
väga liialdatud nõudmisi, näiteks viisapiirangute kehtestamist riigiametnike ja kohtunike
suhtes ning kavatsust boikoteerida 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlusi. Seepärast
jäin hääletamisel erapooletuks.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Pärast Valgevene presidendivalimisi 19. detsembril
2010, mille tulemusena valiti taas ametisse president Lukašenka, toimusid
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protestimeeleavaldused, mille politsei jõhkralt maha surus. Paljud meeleavaldajad ja
opositsiooniliidrid vahistati ning neile võidakse määrata karmid karistused. Euroopa Liit
ei või toimuvat käed rüpes pealt vaadata: pärast valimiste järel toimunut peame kõik
keskendama oma tähelepanu vahistatute vabastamise tagamisele. See on üks põhjusi, miks
minu poolthääl on mõeldud väljendama nõusolekut sellega, et ühisresolutsioon peab
toetama Valgevene osalemist Euroopa Liiduga koostöö tegemise protsessis. Minu arvates
tuleb selle küsimusega tegeleda kiiresti, praktiliselt ja kooskõlastatult, et aidata tõhusalt
kodanikuühiskonda ning kaitsta opositsiooni ja nende peresid. Minu poolthääl põhineb
vajadusel – mida ELis nüüd selgelt tunnetatakse – veenda Valgevenet, et ta peab demokraatia
ja inimõiguste kaitsega seoses liikuma Euroopa standardite suunas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Selle resolutsiooniga väljendab Euroopa
Parlament selget seisukohta (tuginedes OSCE Parlamentaarse Assamblee ja OSCE/ODIHRi
esialgsetele tulemustele ja järeldustele), et 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimised
ei vastanud vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste rahvusvahelistele standarditele; peab
neid valimisi järjekordseks luhtunud võimaluseks demokraatiale üleminekuks Valgevenes
ning nõuab OSCE/ODIHRi poolt teatatud arvukaid ja tõsiseid rikkumisi silmas pidades
uute, OSCE standardite kohaselt vabade ja demokraatlike valimiste korraldamist.

Samuti mõistab Euroopa Parlament hukka politsei- ja julgeolekujõudude jõhkra jõukasutuse
protestijate kallal valimiste päeval ning väljendab erilist pahameelt Uladzimir Njakljajevi
ründamise pärast, mis mõlemad on näited selliste kesksete demokraatiapõhimõtete nagu
sõna- ja kogunemisvabaduse, samuti inimõiguste tõsisest rikkumisest, ning väljendab
muret Valgevene ametivõimude püüete pärast võtta ära kolmeaastase Danil Sannikavi
hooldusõigust tema vanematelt, presidendikandidaat Andrei Sannikavilt ja uurivalt
ajakirjanikult Irina Halipilt, kes on mõlemad 19. detsembril toimunud valimistest saadik
vahistatud.

Rafał Trzaskowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) ELi poliitika Valgevene suhtes – dialoogi ja
väljasirutatud käe poliitika – on osutunud ebaefektiivseks. Seetõttu on tulnud aeg teha
raskeid, kuid kindlameelseid otsuseid, mis ühelt poolt tähendavad režiimile sanktsioonide
kehtestamist, teiselt poolt aga avatust Valgevene kodanikuühiskonna suhtes, sest ilma
kodanikuühiskonna toetuseta ei toimu Valgevenes vajalikke muutusi. Sellest resolutsioon
räägibki.

Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Mul on selle raporti üle hea meel ning ma olen
rahul, et komisjon reageeris kriisile ja samas rakendas konkurentsipoliitilisi meetmeid. Ma
pooldan seda, et Euroopa Parlament tegutseks konkurentsipoliitika vallas
kaasseadusandjana, ent kuna see ei ole võimalik, kutsun komisjoni üles teavitama Euroopa
Parlamenti üksikasjalikult parlamendi soovituste alusel võetud järelmeetmetest ning
selgitama kõiki kõrvalekaldumisi parlamendi soovitustest. On kahetsusväärne, et ikka veel
ei ole olnud võimalik ühtse turu raames konkurentsiraamistikku parandada, et muuta see
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks soodsamaks.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin 2009. aasta
konkurentsipoliitika aruannet käsitleva resolutsiooni poolt. Jagan raportööri seisukohta,
et Euroopa Parlament peaks aktiivsemalt osalema konkurentsipoliitika kujundamisel
kaasseadusandja rollis. Selleks tuleks Euroopa Parlamenti regulaarselt teavitada kõigist
selles valdkonnas tehtavatest algatustest. Olen kindel, et Euroopa Parlamendi aktiivne roll
ELi konkurentsipoliitika kujundamisel aitab märkimisväärselt kaasa konkurentsipoliitika
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edukale rakendamisele ja siseturu piiramatule toimimisele, mis on Euroopa Liidu
jätkusuutliku majanduskasvu olulised eeldused.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Üks Euroopa Liidu lepingus sätestatud
põhimõtteid kohustab liikmesriike võtma vastu majanduspoliitika, mis on „kooskõlas
vabal konkurentsil põhineva avatud turumajanduse põhimõttega”. Konkurentsipoliitika
eesmärk on luua ühtsel turul tõeline konkurents, kasutades meetmeid, mis on seotud turu
struktuuri ja turuosaliste käitumisega. Vaba konkurents edendab uuenduslikkust, vähendab
tootmiskulusid, suurendab majanduslikku tõhusust ja seeläbi suurendab ka Euroopa
majanduse konkurentsivõimet. Raportis käsitletakse nii konkurentsieeskirju kui ka riigiabi
kontrollimise eeskirju. Samuti käsitletakse eeskirju ja menetlusi, mille eesmärk on tõkestada
ettevõtete konkurentsivastast käitumist ning vältida siseturul konkurentsi moonutava
riigiabi andmist.

Ma hääletasin selle raporti poolt, sest minu arvates on konkurentsipoliitika oluline vahend,
mida kasutades evib Euroopa Liit dünaamilist, tõhusat ja uuenduslikku siseturgu ning on
konkurentsivõimeline ülemaailmsel tasandil ja saab üle finantskriisist. Kui
konkurentsipoliitikat tulemuslikult rakendatakse, saavad sellest kõige rohkem kasu tarbijad.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Igal aastal avaldab Euroopa Komisjoni
konkurentsi peadirektoraat oma aruande ELi konkurentsipoliitika kohta. Komisjonile on
selles valdkonnas antud väga laialdased volitused, et tal oleks võimalik tagada siseturu
nõuetekohane toimimine. 2009. aastat iseloomustas ränk kriis, mida komisjon pidi
ettevõtete tegevuse kontrollimisel arvesse võtma. Ma hääletasin Euroopa Parlamendi
resolutsiooni poolt, sest selles kutsutakse komisjoni üles tagama, et parlamendiliikmed
oleksid konkurentsipoliitikat puudutavate otsuste tegemise protsessi suuremal määral
kaasatud, et rohkem tegeletaks üldhuviteenustega ja et komisjoni talitused pööraksid enam
tähelepanu ettevõtete tegevusele finantssektoris.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Kui 2009. aasta konkurentsipoliitika
aruannet oleks hääletatud elektrooniliselt, jäänuks ma erapooletuks. Selles aruandes olid
küll mõned asjalikud punktid (konkurentsipoliitika hindamine, tarbijate õigused,
uuenduslikkus ja VKEde suurem roll), kuid ma taunin aruande koostamise üldist vaatenurka,
mida iseloomustab teatav kahtlustav suhtumine riigiabisse, mis aruande tooni järgi on a
priori vastuolus konkurentsipoliitikaga, ning teatavate majandussektorite, eelkõige
raudteesektori varajase liberaliseerimise toetamine, mis minu arvates ei ole õige.

Me peame seda vaatenurka muutma ja asetama kodanikud tagasi probleemi keskmesse.
Me näeme eelkõige avalike teenuste puhul, et riigiabieeskirjad ei ole avalike teenuste
funktsioone arvestades piisavad ja neid tuleks seega muuta, arvestades ennekõike kodanike
vajadusi ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin 2009. aasta
konkurentsipoliitika aruannet käsitleva raporti poolt. Komisjon reageeris majandus- ja
finantskriisile kiiresti ning konkurentsipoliitilisi meetmeid kohandati tulemuslikult.
Tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament peaks kaasseadusandja rollis
aktiivsemalt osalema konkurentsipoliitika kujundamisel. Peale selle tuleks Euroopa
Parlamenti regulaarselt teavitada kõigist selles valdkonnas tehtavatest algatustest. ELi
konkurentsipoliitika, mis põhineb avatud turgudel ja kõigis sektorites valitsevatel võrdsetel
tingimustel, on eduka siseturu alustala ning jätkusuutlike ja teadmistel põhinevate
töökohtade loomise eeltingimus. Ma tõstaksin esile vajaduse töötada välja selged ning
VKEsid arvestavad ja neile kasulikud konkurentsieeskirjad, sest konkurentsipoliitika edukas
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elluviimine ja siseturu piiramatu toimimine on Euroopa Liidu jätkusuutliku majanduskasvu
olulised eeldused. Kutsun komisjoni üles rohkem keskenduma ausa konkurentsi ja turult
väljumise tingimuste osas võrdsete võimaluste tagamisele siseturul.

David Casa (PPE),    kirjalikult. – Oluline on märkida, et finantskriisist tingitud erandlike
asjaolude tõttu oli ELi konkurentsipoliitika raames vaja kasutada teatavat paindlikkust.
Samas tuleb mõista, et see poliitika rajaneb avatud turgude ja võrdsete tingimuste tagamise
põhimõtetel. Need põhimõtted on eduka siseturu olulised eeltingimused. Minu arvates
käsitletakse selles raportis asjakohaselt murettekitavaid küsimusi, mis on kriisi tulemusena
tõusetunud. Samuti esitatakse raportis parimad võimalused edasiliikumiseks. Seetõttu
otsustasin hääletada selle raporti poolt.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Konkurentsipoliitika aruanne on oluline
dokument, milles rõhutatakse, et kuigi kriisiaegadel tuleb säilitada finantsstabiilsus ja
taastada krediidivõimalused, tuleb ennekõike tagada kõik tingimused, kontrollinõuded ja
kontrollimehhanismid, mis on vajalikud turgude tõhusaks toimimiseks.

Teisalt tuleb sellises olukorras konkurentsieeskirju vajadusel kohaldada paindlikult,
kahjustamata siiski põhimõtteid, millele selle valdkonna poliitika on rajatud. Ärgem
unustagem, et kriisi ajal oli kuulda mõningaid üleskutseid protektsionistliku poliitika
kasutuselevõtuks, mis kriisi vaid süvendaks ja pikendaks.

Konkurentsipoliitika on oluline vahend, mida kasutades evib EL dünaamilist, tõhusat ja
uuenduslikku ning ülemaailmsel tasandil konkurentsivõimelist siseturgu. Seetõttu on
raportis sisalduvad tähelepanekud ja soovitused sektoripõhiste eeskirjade kohta kõnealuses
valdkonnas teretulnud, nagu ka riigiabi ulatust ja otstarvet käsitlevad tähelepanekud ja
soovitused.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) ELi konkurentsipoliitika ei ole üksnes väga oluline
poliitika, mis on Euroopa õigusraamistiku üks tõelisi alustalasid, vaid ka eduka siseturu
ning jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise majanduse alus. Seepärast pean ma vajalikuks,
et komisjon teavitaks Euroopa Parlamenti selle poliitika arendamisest ja rakendamisest.
Nagu me teame, oli 2009. aasta mitmesugustel põhjustel erandlik. See oli aasta, millele
eelnes Lehman Brothersi kokkuvarisemine (2008. aasta septembris), mistõttu rakendati
konkurentsivaldkonnas mitmeid erakorralisi meetmeid, eriti riigiabiga seoses, ning võeti
vastu neli teatist finantssektori kohta ja teistele sektoritele suunatud ajutise raamistiku
kohta. Seetõttu leian, et on oluline põhjalikult analüüsida nende meetmete mõju eri riikide
majandusele ja rahandusele ning uurida nende meetmete tulemuslikkust, et teha vajalikud
järeldused.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) See resolutsioon käsitleb 2009. aasta
konkurentsipoliitikat ja sisaldab üldist ülevaadet ELis transpordisektorile antud riigiabist,
arvestades, et see sektor on vajalik piirideta turu olemasoluks ning inimeste, kaupade ja
teenuste vabaks liikumiseks.

Viimast paari aastat iseloomustanud majanduskriisi tõttu on pankrotti läinud paljud
ettevõtted ja seetõttu on hädavajalik võtta vastu regulatiivsed meetmed, et vältida
moonutusi, nimelt reguleerides selle sektori toetamist. Pealegi on ELi äärealadel olevates
riikides kulud selles valdkonnas kasvanud, mistõttu oli olukorra leevendamiseks vaja
eraldada rahalisi vahendeid.

Seetõttu on mul selle resolutsiooni vastuvõtmise üle hea meel ning ma olen rahul
turujärelevalve meetmete loomisega, keskkonnakaitse eesmärgil süsinikdioksiidi
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heitkogustele tähelepanu pööramisega ja teadusuuringute stimuleerimisega, et suurendada
konkurentsivõimet Euroopas, nimelt soovituse kaudu, et komisjon ja liikmesriigid teeksid
3% ulatuses investeeringuid sellesse valdkonda.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) On vastuvõetamatu, et ajal, mil finants-
ja majanduskriis süveneb, kiidab Euroopa Parlament heaks 2009. aasta konkurentsipoliitika
aruande, milles kaitstakse konkurentsi ja nõutakse uusi liberaliseerimismeetmeid, eriti
raudteesektoris, märkides, et raudteetranspordi ühtse turu väljakujundamine tuleb lõpule
viia ja selleks tuleb avada liikmesriikide reisijateveo turud. Sama kehtib ravimisektori kohta,
mille puhul komisjoni kutsutakse üles kiirendama ravimite siseturu väljakujundamist, aga
ka telekommunikatsioonisektori ja muude sektorite kohta.

Meil on seega tegemist aruandega, millest ilmneb kavatsus laiendada põhiliste sektorite
liberaliseerimist, et parandada inimeste elujärge, samas mõtlemata, millist mõju avaldatakse
sellega tööhõivele, hindadele ja inimeste elule. Aruandes ollakse huvitatud üksnes majandus-
ja finantskontsernide kasumist, ehkki aeg-ajalt viidatakse väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele, kelle Euroopa Liidu neoliberaalne poliitika ohtu seab. Järjepidevalt vaadatakse
mööda asjaolust, et see nn vaba konkurents võimaldab suurettevõtetel lömastada
väiksemaid, kusjuures kannatajateks jäävad töötajad, tarbijad ja väikeettevõtjad.

Seetõttu hääletasime kõnealuse raporti vastu.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest
protektsionism ja konkurentsieeskirjade mittetäitmine üksnes süvendaksid ja pikendaksid
kriisi. Konkurentsipoliitika on oluline vahend, mida kasutades evib EL dünaamilist, tõhusat
ja uuenduslikku siseturgu ning on konkurentsivõimeline ülemaailmsel tasandil ja saab üle
finantskriisist. Energiasektoris, põllumajandusliku tootmise sektoris ja muudeski sektorites
on konkurentsi vallas endiselt puudujääke, mistõttu Euroopa Parlament peaks
kaasseadusandja rollis aktiivsemalt osalema konkurentsipoliitika kujundamisel. Euroopa
Parlamendi aktiivne roll ELi konkurentsipoliitika kujundamisel aitab märkimisväärselt
kaasa konkurentsipoliitika edukale rakendamisele ja siseturu toimimisele, mis on Euroopa
Liidu jätkusuutliku majanduskasvu olulised eeldused.

Iliana Ivanova (PPE),    kirjalikult. – (BG) Ma tahaksin 2009. aasta konkurentsipoliitika
aruandega seoses korrata riigiabi tulemuslikkuse hindamiseks võetavate järelmeetmete
tähtsust. Euroopa ühtse turu seisukohalt on väga oluline, et komisjon analüüsiks põhjalikult
seoses kriisiga kasutusele võetud läbivaadatud riigiabimehhanismide mõju ning ausa
konkurentsi ja võrdsete tingimuste tagamist ELis, samuti rahandusreformi ja töökohtade
loomist.

Me ei tohi unustada, et riigiabimehhanismide läbivaatamine algatati vaid ühel eesmärgil:
aidata liikmesriikide majandusel kriisist üle saada. Riigiabi andmise tulemusi hinnates peab
komisjon veenduma, et võetud meetmed ei ületa esialgset eesmärki, sest ELi
konkurentsipoliitika sisu on võrdsetel tingimustel osalemine ühtsel turul.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjalikult. – (PL) Me hääletasime üliolulist dokumenti,
mis käsitleb ELi konkurentsipoliitikat. Konkurents on majanduse korraliku toimimise
seisukohalt tähtis. Konkurentsi tuleks vaadelda nii ülemaailmselt kui ka liidusiseselt.
Ülemaailmse konkurentsi puhul peame muu hulgas tähelepanu pöörama turul kehtivatele
mängureeglitele ning ka väljaspool Euroopa Liitu tegutsevate konkurentsivõimeliste tootjate
kuludele. See puudutab eelkõige Hiina ja Korea tootjaid. Ma tervitan üleskutset luua kogu
Euroopas ühtne raudteeturg. Toimivad konkurentsipõhimõtted võivad aidata kaasa
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raudteede taaselustamisele ja suurendada nende osatähtsust transporditurul. See võib tuua
meid lähemale eesmärgile luua Euroopa raudteesüsteem sarnaselt maantee- ja
lennundussüsteemile.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) 2009. aasta oli Euroopa Liidu jaoks
raske aasta, mida iseloomustas erakordselt ränk finants- ja majanduskriis. Euroopa Liit ei
olnud selles kriisis üksi. Kriisi negatiivsed tagajärjed mõjutasid tõsiselt majandust ja
ärikeskkonda, aga ka otsustajaid. Samal ajal kui otsustajad püüdsid töötada välja eeskirju,
mis aitaksid vähendada kriisi mõju reaalmajandusele, töötas komisjon koos liikmesriikide
ja keskpankadega visalt finantssüsteemi stabiliseerimise nimel. Selleaastases raportis
pööratakse nendele küsimustele erilist tähelepanu ning tunnustatakse komisjoni kiiret
reageerimist ja konkurentsipoliitiliste meetmete edukat rakendamist. Ma hääletasin selle
raporti poolt, sest minu arvates vajab Euroopa Liit tugevat konkurentsipoliitikat, mis
põhineb avatud turu põhimõttel ja kõigis sektorites valitseval ausal konkurentsil, sest see
tagab eduka siseturu ning soodustab jätkusuutlike ja teadmistel põhinevate töökohtade
loomist.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Ma hääletasin selle raporti poolt ja tahan juhtida
tähelepanu eelkõige lõikele 105, milles kutsutakse komisjoni üles tegema jõupingutusi
ühtse raudteetranspordituru väljakujundamiseks. Ma toetan seda üleskutset täielikult.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest selles
antakse positiivne hinnang komisjoni poolt kõnealusel aastal võetud meetmetele ja
toetatakse Euroopa Parlamendi aktiivsemat osalemist konkurentsipoliitika kujundamisel.
Me taotleme seega kaasseadusandja rolli ja palume, et Euroopa Parlamenti teavitataks
regulaarselt kõigist selles valdkonnas tehtavatest algatustest. Me rõhutame ka, et ELi
konkurentsipoliitika, mis põhineb avatud turgudel ja kõigis sektorites valitsevatel võrdsetel
tingimustel, on eduka siseturu alustala ning jätkusuutlike ja teadmistel põhinevate
töökohtade loomise eeltingimus. Seetõttu juhime tähelepanu oma nõudmisele tagada
suurem sidusus ELi kõigi poliitikavaldkondade ning tööhõivele ja majanduskasvule suunatud
ELi 2020. aasta strateegias sätestatud prioriteetide vahel. On vaja välja töötada selgemad
konkurentsieeskirjad, mis soodustavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengut,
sest need ettevõtted on kasvu käivitajad kõigi meie riikide majanduses. Samal ajal kutsume
liikmesriike üles tegema komisjoniga finants- ja majanduskriisiga toimetuleku eesmärgil
ajutiste eeskirjade väljatöötamise ja hindamise osas aktiivselt koostööd, esitades õigeaegseid
ja üksikasjalikke aruandeid nende eeskirjade rakendamise ja tõhususe kohta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) See raport on ood vabale ja
moonutamata konkurentsile, mida kirjeldatakse ainuõige abivahendina finantskriisi vastu.
Tegelikult on asi hoopis vastupidi. Konkurents on haigus, mitte ravim. See raport väljendab
absurdseid tõekspidamisi. Ma hääletan selle vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) 2009. aasta konkurentsipoliitika aruande analüüs
näitab, et 2008. aastal alguse saanud majanduskriis võis avaldada teatavat mõju
konkurentsipoliitikale, kas või juba seetõttu, et liikmesriigid on oma majandusele eri viisidel
abi andnud. On aeg analüüsida selle abi mõju siseturule ja hinnata, kas see on moonutanud
vaba konkurentsi. Me ei tohi unustada, et ELi konkurentsipoliitika põhineb avatud turgude
põhimõttel ja kõigis sektorites valitsevatel võrdsetel tingimustel; see on eduka siseturu
alustala ning jätkusuutlike ja teadmistel põhinevate töökohtade loomise eeltingimus.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Finants- ja majanduskriis, mis vapustas
finantsturge, on kahtlemata mõjutanud ka konkurentsipoliitikat. See mõju ilmneb paljude
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liikmesriikide kasvavas eelarvepuudujäägis ja riigivõlas, mis aeglustavad majanduskasvu
taastumist, ning ka riigi toetustes, mida anti vastuseks finantskriisile.

Valitsuste tagatiste tulemusena on tekkinud mitmesuguseid tagajärgi ja moonutusi, milleks
on näiteks erasektori võlakirjade intressimäära vähenemine, aga ka mõju pensionifondide
strateegiatele. Euroopa konkurentsipoliitika peaks muutma siseturu ülemaailmsel tasandil
konkurentsivõimeliseks. Kooskõlastatud lähenemisviis on selles valdkonnas kindlasti
mõistlik. See ei tohi aga muutuda rünnakuks suveräänsuse vastu. Seetõttu hääletasin raporti
vastu.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma andsin poolthääle kolleeg Eppinki raportile
2009. aasta konkurentsipoliitika kohta, sest konkurentsipoliitika on oluline vahend võitluses
majanduskriisi mõju vastu. 2009. aasta konkurentsipoliitika kontekstis oli komisjoni
esmane ülesanne (mida ta siiani täidab) pärast finantssektori taastumist kontrollida, kas
pangad maksavad tagasi riigiabi, mis eraldati majanduse elavdamise eesmärgil. Eelkõige
tuleb toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd). Kuna VKEdel on nende
suure uuenduspotentsiaali tõttu kogu Euroopa majanduses oluline roll, vajavad nad selgeid,
õiglaseid ja mittediskrimineerivaid konkurentsieeskirju, mis hõlbustavad piiriüleseid
tehinguid ja võimaldavad VKEdel ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) tõhusa kasutamise
kaudu kasutada ELi turu eeliseid.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Üldiselt me toetasime kavandatud
raportit, kuigi ökoloogilise maksustamisega seoses läksid mõned olulised hääled kaduma.
Kokkuvõttes oli see tekst siiski küllalt hea, et me võiksime seda toetada (kuigi tõsi on, et
ilma erilise entusiasmita).

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Üha enam ilmsiks saab (ka komisjoni 2009. aasta
konkurentsipoliitika aruande põhjal), et konkurentsipoliitika on oluline vahend, mida
kasutades evib EL dünaamilist, tõhusat ja uuenduslikku siseturgu ning on
konkurentsivõimeline ülemaailmsel tasandil ja saab üle finantskriisist.

Seda arvestades peab Euroopa Parlamendil olema aktiivsem roll, alustades tema osaluse
suurendamisest komisjoni kõigis algatustes selles valdkonnas, kuivõrd komisjon on praegu
ELi tasandi ainuke konkurentsiküsimustes pädev asutus. Raportis märgitakse, et väikesed
ja keskmise suurusega ettevõtjad on kogu Euroopa majanduse jaoks eriti tähtsad,
rõhutatakse nende suurt potentsiaali uuendustegevuse valdkonnas ning korratakse
varasemat palvet, et komisjon esitaks uusi algatusi, et tagada nende ettevõtete jaoks õiglased
ja mittediskrimineerivad konkurentsitingimused.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Me tahame, et siseturg oleks tõhus,
dünaamiline ja uuenduslik. Konkurentsipoliitika on õige vahend nende eesmärkide
saavutamiseks. Järgmisel perioodil on esmatähtis eesmärk tagada püsiv majanduskasv,
suurendades tööhõivet, mille tulemusena tugevneb meie konkurentsivõime. See aitab
parandada liidu positsiooni maailmas ja võimaldab meil kriisist üle saada, kuid ennekõike
parandada meie kodanike elukvaliteeti. Kui konkurents toimib kaupade ja teenuste turgudel
korralikult, saame tarbijatele tagada parema kvaliteedi, madalamad hinnad ja suurema
valiku. Eelkõige peame meeles pidama neid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid,
mis mitte ainult ei anna tööd suurele osale meie kodanikest, vaid millel on ka tohutu
potentsiaal uuendustegevuse valdkonnas. Seetõttu on väga tähtis luua nende tegutsemiseks
õiglased ja mittediskrimineerivad tingimused ning töötada välja väga selged ja läbipaistvad
konkurentsieeskirjad. Konkurentsipoliitiliste vahendite tulemuslik kasutamine komisjoni
poolt võimaldas stabiliseerida majandust ning leevendada majanduskriisi mõju ettevõtetele
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ja tarbijatele. 2009. aastal oli abi vajalik selleks, et säilitada ühtse turu terviklikkus ja
konkurentsivõime. Riigiabipoliitika on konkurentsipoliitika oluline osa, võimaldades
tagada võrdsed võimalused kõigile ühtsel turul tegutsevatele ettevõtjatele. Seda abi tuleb
aga kontrollida, et see ei kahjustaks turu toimimist.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Komisjoni 2009. aasta konkurentsipoliitika
aruande analüüs võimaldab meil teha järeldusi selle Euroopa poliitika eeliste kohta. Euroopa
vaba konkurentsi poliitika on Euroopa lõimimise seisukohalt üks olulisemaid. Selle aluseks
olev eesmärk on luua siseturg, kus turuosalised saavad oma tegevust vabalt algatada ja ellu
viia. Olen nõus selles dokumendis öelduga, et on vaja selgeid konkurentsieeskirju, nii et
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) loomine muutuks reaalseks võimaluseks.
Euroopa Liit on praegu läbimas oma ajaloo üht tõsisemat majandus- ja finantskriisi, ning
VKEde tegevus on liidu majanduse taaskäivitamiseks vajalik. Mul on hea meel näha, et
konkurentsipoliitika ja tarbijakaitsepoliitika vahel on tekkimas suurem sünergia. Samas
on mul kahju, et energiaturul valitseb veel kõlvatu konkurents, ja ma toetan täna hääletusele
pandud dokumendis komisjonile tehtud üleskutset jälgida tähelepanelikult energiaturu
liberaliseerimise kolmanda paketi rakendamist liikmesriikides.

Derek Vaughan (S&D),    kirjalikult. – Ma toetan täielikult selles resolutsioonis sisalduvaid
üleskutseid tugevdada eeskirju konkurentsipoliitika valdkonnas. ELi konkurentsiõigusaktide
rikkumisel eraisikutele ja ettevõtetele makstav hüvitis aitab suuresti kaasa sellele, et neid
õigusakte ei kiputa rikkuma. See ettepanek on tasakaalustatud ning selles nõutakse väga
mitmesuguste vahendite väljatöötamist, et takistada eeskirjade rikkumist; nende vahendite
hulka kuulub isiklik vastutus, ettevõtete läbipaistvus ja aruandekohustus ning õigus kaitsele
ja õiglasele kohtupidamisele. Mul on hea meel, et ettepanek ei läinud nii kaugele kui USAs,
kus trahvide suuruse tõttu määrati ülemääraseid kahjutasusid, mille tulemusena kadus
teatav hulk töökohti.

Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Ma hääletan selle raporti poolt, võttes arvesse
asjaolu, et ELi liikmesriikidest kuuluvad praegu Arktika Nõukogusse kolm riiki, kusjuures
Islandiga käivad ühinemisläbirääkimised. ELil on selles piirkonnas oluline roll ning tal on
mitmes valdkonnas jagatud pädevus, mõnes valdkonnas – näiteks kalanduse valdkonnas –
aga ainupädevus. Peale selle on EL esirinnas teatavates poliitikavaldkondades, näiteks
keskkonna- ja kliimamuutusealaste teadusuuringute valdkonnas. Peale eeltoodu tuleb võtta
arvesse asjaolu, et mõned Arktikas asuvad partnerid on juba praegu olulised Euroopa
varustajad energia, toorme ning kalaga. Nende mitmekesiseid ressursse ja alternatiivsete
energiaallikate potentsiaali on võimalik edasi arendada vaid ökosüsteemil põhineva
lähenemisviisi kaudu ja integreeritud haldamiskavade alusel. Ka uued kaubateed võivad
Euroopa majandusele kasulikuks osutuda, arvestades Euroopa eelisseisundit niisuguste
teenuste pakkumisel nagu GPS, mis tugineb süsteemile Galileo.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Ma andsin poolthääle resolutsioonile,
mis käsitleb ELi jätkusuutlikku Kaug-Põhja poliitikat. Olen nõus, et Arktika piirkonnas on
vaja rakendada ühtset, koordineeritud ELi poliitikat, milles on selgelt määratletud nii ELi
prioriteedid kui ka potentsiaalsed probleemid ja strateegia, pidades silmas Arktika taastuvaid
ja taastumatuid ressursse, kliimamuutuse mõju sellele piirkonnale ning laiemat arusaama
Arktika geopoliitilisest tähtsusest. Arktika on tundlik piirkond, kus kliimamuutuse mõju
on eriti nähtav ning sellel on tõsised tagajärjed maailma teistele piirkondadele. Seetõttu
saab Arktikat kõige paremini kaitsta pikaajalise ja ulatusliku ülemaailmse
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kliimakokkuleppega, kuid Arktika piirkonna kiire soojenemise tõttu tuleb lisaks välja
töötada võimalikud täiendavad lühiajalised meetmed, et soojenemist piirata. See on eriti
tähtis, kui võtta arvesse kasvavat huvi ressursside kasutamise vastu. Me ei tohi unustada
ka põlisrahvaid, kelle majandus sõltub suurel määral loodusvarade säästvast kasutamisest;
seega kuulub kliimamuutuse ja selle mõju vähendamine ning põlisrahvaste õigus puhtale
looduskeskkonnale samuti inimõiguste valdkonda.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Hinnanguliselt asub ligi viiendik kogu maailma
avastamata süsivesiniku varudest Arktikas. Selles piirkonnas asuvad ka väga olulised
rahvusvahelise meretranspordi laevateed. Nende laevateede kasutatavus ja ohutus on seega
ülisuure tähtsusega. Euroopa Liidul ei pruugi olla selles piirkonnas rannajoont, kuid Arktikas
toimuv mõjutab eurooplasi kahtlemata märkimisväärselt. Seetõttu hääletasin selle
resolutsiooni poolt, milles toetatakse Kaug-Põhja strateegia väljatöötamist. Euroopa Liit
peab toimima maailmas arvestatava jõuna, seistes oma huvide eest selles piirkonnas ning
kindlustades loodusvarade hea haldamise ja keskkonnaalaste probleemide – mis kindlasti
tekivad – lahendamise rahvusvahelisel tasandil. Sellega seoses on viidatud konkreetselt
rollile, mida selles vallas võib etendada Islandi ühinemine.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Ma andsin poolthääle raportile, mis käsitleb
ELi jätkusuutlikku Kaug-Põhja poliitikat, sest kliimamuutus on põhiline muutuste käivitaja
nii Arktikas kui ka mujal. Üldiselt valitseb seisukoht, et Arktika on piirkond, mida
kliimamuutus ning tööstuslikest või arenenud piirkondadest pärinev saaste mõjutavad
esimesena ja kõige tõsisemalt. Selle probleemiga tuleb tegeleda ülemaailmsel tasandil, kuna
selle põhjused asuvad väljaspool Arktikat, kuid tagajärjed mõjutavad kogu maailma.
Euroopa Liit on rahvusvahelises kontekstis juba praegu esirinnas teadustegevuses ning
keskkonna- ja kliimamuutuste poliitikas, ning see tendents jätkub. Ometi, tuletades meelde
ELi ja liikmesriikide panust teadustöö rahastamisse juba täna, ELi õigusaktide kaudu
avalduvat mõju keskkonnale, kliimale, kalandusele ja muudele valdkondadele ning võimalusi
edaspidiseks koostööks sellistes valdkondades nagu kaardistamine ja meresõiduohutus,
majandusareng jne, võib teha järelduse, et ELil on võimalik anda suur panus jätkusuutlikusse
arengusse Arktikas. See piirkond on muutumas kliimamuutusega kohaneva, kasvava
elanikkonnaga ja vähenevate ressurssidega maailma jaoks esmatähtsaks.

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Kliimamuutuse tagajärgedel on Arktikale suurem
mõju kui mis tahes muu piirkonna puhul. Me peame võitlema muutuste tagajärgedega,
mis mõjutavad mitmesuguseid valdkondi alates keskkonnast ja kliimast kuni laevateede
geopoliitika ja ressursside varustuskindluseni.

Kuna uute majanduste areng toob kaasa kasvava vajaduse ressursside, energia ja mineraalide
järele, on ELil loomulik huvi tagada Euroopa elanikkonnale ja tööstusele ressursside ja
energia varustuskindlus.

Kui Islandi ühinemisläbirääkimised lõpevad edukalt, muudab see geopoliitilist pilti
tunduvalt. Islandi ühinemine tugevdaks ka ELi kohalolekut selles piirkonnas.

ELil on võimalik anda suur panus jätkusuutlikusse arengusse Arktikas – piirkonnas, mis
on muutumas kliimamuutusega kohaneva, kasvava elanikkonnaga ja vähenevate
ressurssidega maailma jaoks esmatähtsaks.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Arktika Nõukogusse, kus EL on vaatlejaks, kuuluvad
kolm liikmesriiki: Taani, Rootsi ja Soome. Pidades silmas, et ELi liikmesriigid kontrollivad
40% maailma kaubalaevandusest, on oluline tagada läbi Arktika vete kulgevate uute
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ülemaailmsete transporditeede ohutus, eelkõige ELi liikmesriikide jaoks. Olen raporti
autoriga ühel meelel selles, et koostöö Arktika hapra keskkonna, Arktika piirkonna elanike
huvide ja piirkonna arengu kaitseks on väga teretulnud.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Nüüd, mil esmatähtis eesmärk on
kliimamuutuse vastu võitlemine, on Arktika kaitsmine ja edendamine otsustava tähtsusega –
mitte ainult keskkonna, vaid ka majandusarengu ning üleilmse stabiilsuse ja julgeoleku
aspektist. Eriti suur on Arktika potentsiaal taastuvenergia ja kala seisukohalt, mis tähendab,
et selle piirkonna loodusvarade säästev kasutamine on väga oluline.

Selles protsessis peame aga piisavalt suurt kaalu omistama ka piirkonnas elavate
põlisrahvaste huvidele. Sellega seoses saab Euroopa Liit võtta ja peabki võtma endale olulise
rolli põlisrahvaste kogukondade kultuuri, keele, tavade ja elutingimuste kaitsmisel. Ilma
selleta satub ohtu igasugune sekkumisstrateegia, mille eesmärk on kaitsta seda maailma
elanikkonna ja planeedi tuleviku seisukohalt üliolulist piirkonda. Ühtlasi tahan rõhutada
teadusuuringute jaoks parimate tingimuste tagamise tähtsust.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Ma andsin poolthääle resolutsioonile, mis
käsitleb ELi jätkusuutlikku Kaug-Põhja poliitikat. Arktika piirkonnale pööratakse seoses
kliimamuutuse tagajärgedega, mis on edasises arengus üks põhilisi tegureid, üha rohkem
ja rohkem tähelepanu. Euroopal, mis on saaste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste üks
peamisi allikaid, ei ole Arktika suhtes mitte üksnes teatav vastutus, vaid ka eriline huvi,
sest tal tuleb tegeleda kõigi sealsete muutuste tagajärgedega, mis ulatuvad keskkonna ja
kliimamuutuse probleemidest kuni laevateede geopoliitika ja ressursside varustuskindluseni.
ELi Arktika-poliitika peab lähtuma väga konkreetsetest ja igakülgsetest ettepanekutest,
mis hõlmavad eri küsimusi alates kohalike elanike kaasamisest dialoogi ning piirkonna
stabiilsusest ja julgeolekust kuni keskkonna ja kliimamuutuse mõõtme arvessevõtmiseni
tulevastes projektides. Põlisrahvastel on õigus puhtale looduskeskkonnale.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Põhja-Jäämere piirkond omandab järjest
suuremat tähtsust mitte ainult Euroopa mandri, vaid kogu maailma jaoks. Kaug-Põhjas
toimuval kliimamuutusel on edaspidi mõõtmatu tähendus kogu inimkonnale. On ülioluline
keskendada jõupingutused teadusuuringutele ja töötada välja kava kliimamuutuse
tõkestamiseks. Arktika on ka ressursirikas (näiteks süsivesinikud) ja tuule- või vee-energiana
saadava taastuvenergia potentsiaaliga piirkond.

Veel üks majanduslikult oluline ressurss on kala, mis on toiduainetega kindlustatuse
seisukohalt ülisuure tähtsusega. Samuti ei saa me unustada meretransporditeid, mis
hõlbustavad rahvusvahelist kaubandust ja paljude ettevõtete tõhusamat toimimist. Kõigis
neis valdkondades saab ja peabki Euroopa Liit andma oma toetuse, aidates kaasa piirkonna
arengule ja olles eeskujuks meie planeedi keskkonna kaitsmiseks tehtavates jõupingutustes.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjalikult. – (DE) Kaug-Põhi on rikas loodusvarade ja
energiapotentsiaali poolest ning avab uued mereteed, mida Euroopa Liit saaks kasutada.
Sealsed maavarad on väärtuslikud ja neid tuleb sellisena ka käsitleda. Tooraine
kaevandamisel on tähtis tagada, et see ei mõjutaks liigselt ökosüsteemi. Ka põlisrahvad
vajavad erilist kaitset ja tähelepanu. Arktika on maailmapärand ja sellesse tuleb vastavalt
suhtuda. Seetõttu peaksime keskenduma pigem selle pärandi säilitamisele kui ressursside
hankimisele. Ma toetan kolleeg Gahleri raportit, mis käsitleb ELi jätkusuutlikku Kaug-Põhja
poliitikat.
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Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Gahleri raportis märgitakse: „Arktika probleemid
on ülemaailmsed ja seetõttu tuleks nende lahendamisse kaasata kõik asjaosalised”.
Kliimamuutuse tagajärgedest tingitud murettekitavate probleemide tõttu vajab Arktika
küsimus nüüd rohkem kui kunagi varem meie pidevat tähelepanu. Arktika on geopoliitiliselt
väga oluline piirkond, sest seal asub hinnanguliselt ligi viiendik kogu maailma avastamata
süsivesiniku varudest. Tõsiasi, et kolm ELi liikmesriiki – Taani, Soome ja Rootsi – on Arktika
riigid, selgitab liidu soovi tagada, et edaspidi võetakse senisest palju rohkem arvesse
keskkonnategureid. Liit on alati keskkonna eest võidelnud ja teinud suuri jõupingutusi, et
keskkonda ennetavate meetmete abil kaitsta. Euroopa Parlamendi tänase hääletuse
tulemusega kinnitab liit taas jõuliselt oma seisukohta.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Mul on hea meel soovituse üle töötada välja ELi poliitika
Kaug-Põhja kohta, kuid iga selline poliitika peab väljendama teadlikkust vajadusest kaitsta
Arktika habrast keskkonda ning rõhutama piirkonna üldise stabiilsuse ja rahu tähtsust.
Selles tuleks rõhutada, et EL peaks edendama poliitikat, mis tagab, et
keskkonnakaitsemeetmete juures arvestatakse Arktika piirkonna elanike (sh põliselanike)
huvidega piirkonna kaitsel ja arendamisel. Samuti tuleks selles toonitada, et komisjoni
teatise ja Arktika riikide poliitikadokumentide lähenemisviis, analüüs ja prioriteedid on
sarnased ning et tuleb rakendada poliitikat, milles arvestatakse huviga Arktika piirkonna
mere ja maismaa taastuvate ja taastumatute loodusvarade jätkusuutliku majandamise ja
kasutamise suhtes, sest need on omakorda olulised ressursid Euroopa jaoks ning piirkonna
elanikele tähtis sissetulekuallikas.

Véronique Mathieu (PPE),    kirjalikult. – (FR) Ma andsin poolthääle raportile, mis käsitleb
ELi jätkusuutlikku Kaug-Põhja poliitikat ja milles rõhutatakse vajadust arendada dialoogi
kohalike Arktika põliskogukondadega, et paremini mõista nende kogukondade kultuuri
ja elutingimusi. See mõte, mida tekstis mitmel puhul korratakse, on väga tähtis. Euroopa
Liidu huvid peavad peegeldama põlisrahvaste soovi Arktika piirkonda kaitsta ja arendada.
Me nõuame konkreetseid meetmeid nende rahvaste kultuuri, keele ja tavade säilitamiseks.
Selleks on vaja korrapärast dialoogi põlisrahvaste esindajate ja ELi institutsioonide vahel.
Me kutsume komisjoni üles kaubanduslepingute üle läbirääkimiste pidamisel kaitsma
põlisrahvaste huve. Seetõttu taunin ma Euroopa määrust hülgetoodete keelu kohta, sest
see on vastuolus Arktika kogukondade huvide (ressursside jätkusuutliku majandamise
seisukohalt), kultuuri ja tavadega. See määrus, mille Kanada ja Norra on põhjendatult
vaidlustanud, kahjustab Euroopa Liidu huve Arktika piirkonnas ja minu arvates tuleks see
tagasi võtta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) See raport propageerib Arktika
säästvat kasutamist, kuid vabastab nafta- ja gaasiettevõtted igasugusest vastutusest selle
eest. Selles eiratakse keskkonnakaitsjate märkusi rüüstamise kohta, mis selles inimkonna
püsimajäämise seisukohalt üliolulises piirkonnas toimub. Mis veelgi hullem: selles ei kaaluta
kordagi võimalust piirata investeeringuid Kaug-Põhja taastumatute ressursside kasutamisse,
et suunata raha pigem taastuvenergia uurimisse. See raport annab õigustuse
keskkonnakuritegudele. Ma hääletan selle vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) ELi ja Arktika vaheline seos on väljaspool kahtlust,
sest Taani, Soome ja Rootsi on Arktika piirkonna riigid ning põhjapöörijoon läbib nii
Rootsit kui ka Soomet. Arvestades ELi ja selle liikmesriikide panust teadusuuringutesse ja
rahastamisse ning ELi õigusaktide kaudu avalduvat mõju keskkonnale, kliimale, kalandusele
ja muudele valdkondadele ning võimalusi edaspidiseks koostööks sellistes valdkondades
nagu kaardistamine ja meresõiduohutus, majandusareng jne, võib teha järelduse, et ELil
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on võimalik anda suur panus Arktika jätkusuutlikusse arengusse. See piirkond on muutumas
kliimamuutusega kohaneva, kasvava elanikkonnaga ja vähenevate ressurssidega maailma
jaoks esmatähtsaks.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Arktikale pööratakse seoses kliimamuutuse
tagajärgedega, mis on selle piirkonna edasises arengus üks põhilisi tegureid, üha rohkem
ja rohkem tähelepanu. Euroopa Liidul on kliima muutumises märkimisväärne osa ja seetõttu
peab ta etendama juhtrolli võitluses selle nähtusega. Arvestades kasvavat vajadust
loodusvarade järele, eriti ELis, pakub Arktika suuri ja mitmekülgseid võimalusi
energiavarustuse (gaas, taastuvad energiaallikad), toorme ja kala seisukohalt. EL peab viima
ellu poliitikat, mis võtab arvesse selle piirkonna loodusvarade säästvat majandamist ja
kasutamist, pidades silmas keskkonda, ohutust ja korraldust. Islandi taotlus ELiga
ühinemiseks rõhutab vajadust kehtestada Euroopa tasandil kooskõlastatud Arktika-poliitika.
Euroopa Liit on kohustatud leidma õige tasakaalu keskkonnaprobleemide ja loodusvarade
kasutamise nimel konkureerimise vahel ning võtma arvesse Arktika piirkonnas elavate
inimeste huve.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Arktika mõõtmatute maavarade tõttu on sellest
piirkonnast saanud tulise vaidluse objekt. Hinnanguliselt on jää all puutumata ainuüksi
90 miljardit barrelit naftat. Paratamatult tekitab kõhedust, et kõigi ettevõtete kõrval just
BP-l, mis põhjustas eelmisel aastal Mehhiko lahes naftakatastroofi, lubatakse nüüd
kaevandada ressursse selles tundlikus looduskeskkonnas, kus tingimused on tunduvalt
äärmuslikumad kui Mehhiko lahes. On ju teada, et Arktika on maailma elavhõbedaheitmete
viimne puhkepaik. Arvestades üleilmset soojenemist ja selle eeldatavaid tagajärgi, on
tegemist probleemiga, mida ei saa ülehinnata. Ma hääletasin selle raporti poolt, sest selles
on arvukad asjakohased tegurid piisavalt välja toodud.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Viimastel aastatel Arktikat mõjutanud
kliimamuutus rõhutab vastutust, mille Euroopa Liit peaks selle tähelepanu nõudva ja
pakilise olukorra eest võtma. Arktikas annavad tagajärjed end teravamalt tunda kui teistes
piirkondades ning merevee taseme tõus ja kliimamuutus ei ole midagi muud kui ELi poolt
pidevalt õhku paisatavate kasvuhoonegaaside tagajärg. Usun, et minu poolthääl
jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika väljatöötamisele on otsustava tähtsusega, sest seda
piirkonda tuleb kaitsta, kuivõrd see on pidanud silmitsi seisma katastroofiliste
keskkonnamõjudega, mis ei sõltu otseselt piirkonnast endast, vaid Euroopa riikidest, kus
tööstust on rohkem. Selle probleemiga tuleb tegeleda ülemaailmsel tasandil, kuna selle
põhjused asuvad väljaspool Arktikat, kuid tagajärjed mõjutavad kogu maailma. Lisaks on
selles piirkonnas tohutud energiaallikate ja mineraalide ressursid ning ELil on huvi tagada
Euroopa elanikkonnale ja tööstusele ressursside ja energia varustuskindlus. Arktika varustab
Euroopat olulisel määral energia, toorme ning ka kalaga.

Teresa Riera Madurell (S&D),    kirjalikult. – (ES) Euroopa Parlamendi täna vastu võetud
raportiga, mis käsitleb Kaug-Põhja, astuti vajalik samm Euroopa Arktika-poliitika suuniste
paikapanemisel. Kliimamuutus ja sellest tulenev jää sulamine tekitavad piirkonnas muutusi
ning on muutnud ka Arktika riikide tegevuse rõhuasetust; need riigid on asunud kiiresti
tegutsema, et määratleda strateegiad tekkivate võimalustega tegelemiseks. Konkreetsemalt
öeldes avab jää sulamine uusi võimalusi mereteede loomiseks ja loodusvarade kasutamiseks.
Ma toetasin seda raportit, kuna selles rõhutatakse ELi vastutust seoses kliima muutumisega,
mis muudab Arktika nägu, aga ka vajadust võtta asjakohaseid meetmeid, et seda protsessi
leevendada.

20-01-2011Euroopa Parlamendi aruteludET84



Samuti tunnistatakse raportis ELi õigustatud huvi etendada selles uues olukorras oma rolli
ja rõhutatakse tungivat vajadust kasutada võimalusi, mis tekivad, kui toetatakse piirkonna
jätkusuutlikku arendamist selle elanike, eelkõige põlisrahvaste kogukondade poolt. Samuti
on oluline märkida, et raportis osutatakse vajadusele järgida igasuguse Arktikas ellu viidava
tegevuse puhul rahvusvahelist õigust ning seada piirkonna haldamisel eesmärgiks koostööl
põhinev lähenemisviis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Arktika piirkonnale pööratakse seoses
kliimamuutuse tagajärgedega, mis on edasises arengus üks põhilisi tegureid, üha rohkem
ja rohkem tähelepanu. Kliimamuutus mõjutab Arktikat rohkem kui maailma teisi piirkondi.
Samal ajal avaldavad siinsed muutused mõju ka muudele piirkondadele, ühelt poolt merevee
taseme tõusu ja teiselt poolt naaberpiirkondade kliimale avalduvate tagajärgede tõttu.
Euroopal, mis on saaste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste üks peamisi allikaid, ei ole
Arktika suhtes seega mitte üksnes teatav vastutus, vaid ka eriline huvi, sest tal tuleb tegeleda
kõigi sealsete muutuste tagajärgedega, mis ulatuvad keskkonna ja kliimamuutuse
probleemidest kuni laevateede geopoliitika ja ressursside varustuskindluseni.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma toetasin seda kokkulepet, kuna kliimamuutus
ja maailma tööstusriikidest pärinev saaste on paraku juba mõnda aega mõjutanud ka
Arktikat. Seda piirkonda kirjeldatakse sageli puutumatuna, kuid kahjuks pole see enam
aastaid nii. Erinevalt Antarktikast on Arktika asustatud ja selle loodusvarasid kasutatakse –
nagu tavaliselt – viisil, mis kahjustab keskkonda.

1996. aastal loodi selle nähtuse piiramiseks ja kõnealuse piirkonna keskkonna kaitsmiseks
Arktika Nõukogu. Arktika Nõukogusse kuulub kolm ELi liikmesriiki – Rootsi, Taani ja
Soome. Tärkava turumajandusega riigid vajavad üha enam ressursse, mida Arktikas leidub
külluslikult. Arktika rikkalikud energiaallikad, mineraalid, kala-, gaasi- ja naftavarud ning
tuule- ja laineenergia võivad muuta selle piirkonna spekulantide ohvriks.

Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Ma hääletan ELi Musta mere strateegiat käsitleva
raporti poolt. Seda tehes lähtun ma esiteks komisjoni ettepanekust töötada välja strateegia,
et muude vajalike meetmete seas määrata kindlaks mõõdetavad eesmärgid ja luua
ühisprojektide elluviimist hõlbustavad sektoripõhised partnerlused. Teiseks lähtun ma
sellest, et raportöör on kirjeldanud vajadust anda ajakohastatud hinnang ELi tegevusele
Musta mere piirkonnas. Kolmandaks põhjuseks on asjaolu, et selle strateegia rahastamine
on suuresti killustunud, kuivõrd seda rahastatakse mitmest eri vahendist. Selle olukorra
muutmiseks tehakse ettepanek, et kõnealusel strateegial võiks olla oma eelarverida.

Olen nõus ka raportis esitatud soovitustega töötada välja tugevam poliitiline raamistik,
sealhulgas ELi ühtne lähenemisviis sellele piirkonnale, mida tuleb tugevdada üksikasjaliku
tegevuskava rakendamisega ning piisavate inim- ja rahaliste ressurssidega.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin ELi Musta mere
strateegiat käsitleva resolutsiooni poolt. Olen nõus raportööri arvamusega, et arvestades
Musta mere piirkonna strateegilist tähtsust ELi jaoks ja Musta mere sünergia üsna piiratud
tulemusi, tuleks käivitada strateegia, mis parandaks kõnealuses piirkonnas ELi tegevuse
sidusust ja nähtavust, ning et ELi Musta mere strateegia peaks olema ELi laiema välis- ja
julgeolekupoliitika visiooni lahutamatu osa. Kolm aastat pärast Musta mere sünergia
väljatöötamist näitab olukorra analüüs eelkõige selge, kõikehõlmava ja ajakohastatud
ülevaate puudumist Musta mere sünergia rakendamise tulemuste kohta. Seega peaks ELi

85Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011



Musta mere strateegia looma tugevama poliitikaraamistiku ja suurendama ELi kaasatust
Musta mere piirkonnas. Ma toetan seisukohta, et Musta mere strateegia peamisteks
eesmärkideks peaksid olema Musta mere piirkonnas rahu, stabiilsuse ja jõukuse ala rajamine
ning samuti ELi energiajulgeoleku tagamine. Sellest tulenevalt tuleb prioriteetseteks
valdkondadeks lugeda julgeolek, hea valitsemistava, energeetika, transport, keskkond ning
sotsiaal-majanduslik ja inimareng. On väga oluline, et Musta mere julgeolekumõõde
sisaldaks sihikindlaid meetmeid demokraatliku valitsemistava, hea halduse ja riigi
suutlikkuse edendamiseks.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Liit on nüüdseks ligi 50 aastat toonud
rahu ja stabiilsust Lääne-Euroopa rahvastele. Siiski ei tohi me unustada, et meie
naaberriikides valitseb jätkuvalt rahutu olukord. Liit peab seda asjaolu arvesse võtma ja
andma uue tõuke oma strateegiale, mis puudutab Musta mere piirkonda. Kuna resolutsioon
vastab sellele vajadusele, hääletasin selle poolt. Resolutsiooniga nähakse ette uue eelarverea
loomine, mille tulemusena eelistatakse väikesemahuliste arendusprojektide ja piiriülese
koostöö rahastamist ning tugevdatakse inimressursse. Varase hoiatamise süsteem hakkab
toimima konfliktide ennetamise ja usalduse suurendamise vahendina selles piirkonnas,
hoides ära vägivalla eskaleerumise. Samuti juhitakse resolutsioonis tähelepanu Venemaa
Musta mere laevastiku Krimmi sadamalepingu pikendamisele ja rahutusele, mida see asjaolu
tekitab.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin ELi Musta mere strateegiat
käsitleva raporti poolt. Musta mere piirkonna strateegilist tähtsust ELi jaoks tunnistati
2007. aastal seoses Rumeenia ja Bulgaaria ELi astumisega. Sedamööda, kuidas sündmused
kõnealuses piirkonnas, millel on strateegiline asend Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia
ristteel, hakkasid otseselt mõjutama ELi siseasju, hakkas EL tunnistama vajadust mõelda
järele liidu suurema osalemise üle piirkonnas. Selle tulemuseks oli Musta mere sünergiaks
nimetatava, kõnealusele piirkonnale suunatud ELi uue poliitilise lähenemisviisi
kasutuselevõtt. Musta mere sünergia eesmärk on arendada ELi ja kõnealuse piirkonna
vahelist piirkondlikku koostööd, samuti piirkonnasisest koostööd. Siiski on palju vähem
saavutatud rakendamise valdkonnas ning mitmes Musta mere piirkonna riigis demokraatia
nõrgenemise ja 2008. aasta Vene-Gruusia sõja kontekstis näib sellistes valdkondades nagu
stabiilsus, demokraatia ja hea valitsemistava olevat vähem edasi liigutud. Pealegi seisavad
piirkonna ees endiselt sellised probleemid nagu pikaleveninud konfliktid, militariseerimise
ja relvade leviku suundumused, mereseire, salakaubandus ja piiriülene kuritegevus. Leian,
et tõhusa rakendamise saavutamiseks on vajalik töötada välja regulaarse aruandluse,
järelevalve, hindamise ja reageerimise mehhanismid. Lisaks peaksid Musta mere strateegia
peamisteks eesmärkideks olema Musta mere piirkonnas rahu, stabiilsuse ja jõukuse ala
rajamine ning samuti ELi energiajulgeoleku tagamine. Sellest tulenevalt tuleb prioriteetseteks
valdkondadeks lugeda julgeolek, hea valitsemistava, energeetika, transport, keskkond ning
sotsiaal-majanduslik ja inimareng.

Jan Březina (PPE),    kirjalikult. – (CS) Ma hääletasin kolleeg Ungureanu raporti poolt, kuna
usun kindlalt, et EL vajab kiiresti ühtset ja nähtavat strateegiat Musta mere piirkonna kohta.
See strateegia peaks olema tihedalt seotud Euroopa naabruspoliitikaga, mille arendamisele
Tšehhi kui ELi eesistujariik 2009. aasta esimesel poolel tugeva tõuke andis. ELi Musta mere
strateegia peamine prioriteet peaks olema ELi energiavarustuse tagamine ja selleks vajalik
toetus energiaprojektidele, mis on ELi huvides ja keskenduvad ELi gaasitarnete
mitmekesistamisele. ELi energiajulgeoleku seisukohalt on tähtis ja pakiline ka Euronesti
parlamentaarse assamblee loomine.
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Projektide seas, mille rakendamisele Musta mere strateegia peaks kaasa aitama, nimetaksin
Nabucco projekti, South Streami projekti, veeldatud maagaasi Euroopasse toomise projekti
ja Musta mere sadamates veeldatud maagaasi terminalide väljaarendamist ning ka
Constanta-Trieste üleeuroopalist naftajuhet. Komisjon ei tohiks viivitada, vaid peaks
sõlmima Nabucco gaasijuhtme võimalike tarnijariikidega kokkulepped 2011. aasta lõpuks.
Energiainfrastruktuuriga seotud meetmete paketis, mille komisjon kavatseb lähitulevikus
esitada, tuleb asetada suurt rõhku eespool nimetatud energiaprojektidele Musta mere
piirkonnas. Lõpetuseks tuleb rõhutada Musta mere piirkonna taastuvate energiaallikate
märkimisväärset potentsiaali, kuna need võivad tulevikus oluliselt kaasa aidata ELi ja kogu
maailma energiajulgeolekule.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Must meri on osaliselt ümbritsetud ELi
territooriumist ja geograafiliselt on see peamiselt Euroopa meri. Pealegi, vaatamata
komisjoni 2007. aasta teatisele pealkirjaga „Musta mere sünergia – Uus piirkondlik
koostööalgatus” hakati peagi pärast selle teatise avaldamist võtma meetmeid Musta mere
tuleviku seisukohalt tõhusa strateegia rakendamiseks.

Seetõttu olen ma rahul selle algatusega ja kõnealuse raporti (mida ma kindlalt toetan)
vastuvõtmisega ning loodan, et Euroopa Parlamendi äsja vastu võetud soovitused leiavad
heakskiitu komisjonilt, nõukogult ja meie idanaabritelt, kellega koos me Musta merd
haldame. Ma pean eelkõige silmas soovitusi külmutatud konfliktide, suletud piiride ja/või
ebaefektiivse piirikontrolli, energiatarnete ning julgeoleku ja kaitse kohta. Ainult siis, kui
need probleemid on lahendatud, on võimalik saavutada raportis esile toodud kaks peamist
eesmärki, milleks on esiteks rahu, demokraatia, stabiilsus ja heaolu kõnealuses piirkonnas
ning teiseks ELi energiajulgeolek.

Diane Dodds (NI),    kirjalikult. – Mul on hea meel kõnealuse ettepaneku ja
kalanduskomisjonis käsitletava paralleelse raporti üle. Mõlemas raportis viidatakse Musta
mere sünergiale. Kagu-Euroopa kontekstis tähendab sünergia seda, et rühm tegutseb ühiselt
edukamalt kui selle parim üksikliige. Mõningate siinviibijate hulgas näib valitsevat üksmeel
selles, et Musta mere sünergia parim üksikliige on EL. Ma hoiataksin sellise veendumuse
eest, eriti mis puudutab kalandust. Ühine kalanduspoliitika on läbi kukkunud. Ma ütleksin
Musta mere piirkonna kolleegidele järgmist: õppige ühise kalanduspoliitika vigadest, uurige,
millist mõju on praegune kord avaldanud väikesemahulisele kalapüügile Kirde-Atlandil,
ja küsige endalt, kas soovite sama Musta mere jaoks? Musta mere strateegia aluseks peab
olema selle piirkonna ainulaadsus. Me oleme näinud, et ühes Euroopa osas sobivad ideed
ei pruugi teises osas toimida.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Venemaa ja Gruusia vaheline konflikt osutab
võimalikule ebastabiilsusele Musta mere piirkonnas, mis õigustab täielikult Euroopa Liidu
strateegia vastuvõtmist, et tulla toime eriliste probleemidega, mis sellest konkreetsest
maailmanurgast tulenevad. Vaatamata pingele, mis on siiani õhus, on tegemist ka
piirkonnaga, millel võib olla stabiilsem ja tasakaalukam tulevik ning Euroopa Liidul võib
selles stabiliseerimisprotsessis olla oluline roll. Seega tuleb panna paika vastavad eesmärgid,
kuid ennekõike tuleb varustada Euroopa strateegia elluviimise eest vastutajad vajalike
inimressursside ning tehniliste ja rahaliste vahenditega, et võimaldada neil teha oma tööd
parimal võimalikul viisil. Arvestades nende geograafilist asendit, ajalugu ja eriteadmisi
kõnealuse piirkonna kohta, võiksid Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka anda väärtusliku abi
selle tagamisse, et väljatöötatava strateegia abil saavutataks rahu, julgeoleku, demokraatia,
hea valitsemistava ning majandus-, sotsiaal- ja inimarengu edendamise eesmärgid.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Musta mere tähtsus Euroopa Liidu jaoks
on hästi teada, nagu ka ebastabiilsusest tulenevad probleemid selles piirkonnas. Musta
mere piirkond, mis hõlmab ELi liikmesriike Bulgaariat, Kreekat ja Rumeeniat, aga ka Türgit
ning mitut endise Nõukogude bloki riiki, sealhulgas Venemaad, on otsustava tähtsusega
energiavarustuse ja gaasitarnete mitmekesistamise seisukohalt. See piirkond on ka
strateegiline sild, mis ühendab Euroopat Kaspia mere piirkonna, Kesk-Aasia ja Lähis-Idaga
ning ka Kagu-Aasia ja Hiinaga. Paljude erimeelsuste ja rivaalitsemise kõrval tuleb eriti
tähtsaks pidada tihedaid ajaloolisi ja kultuurilisi sidemeid ning kultuuride- ja
religioonidevahelist dialoogi. Seda tausta arvestades on vaja ELi aktiivsemat tegutsemist
ning suuremat tõhusust piirkonna stabiliseerimise ja taaselustamise meetmete määratlemisel
protsessis, kuhu on kaasatud kõik asjaomased riigid.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Sellest raportist ei ilmne midagi uut.
Strateegiad ja eesmärgid on samad, mis on olnud ELi nn välispoliitika aluseks juba pikka
aega: piirkonna loodusvarade, eriti nafta ja maagaasi (millest EL sõltub) kontrollimine ja
nende probleemivaba tarnimise tagamine, püüd kindlustada pääs piirkonna turgudele ja
töötajate ärakasutamine.

Ka nende eesmärkide saavutamise mehhanismid on samad: sekkumine ja korduvad katsed
piirata kõnealuste riikide riiklikku suveräänsust rahvusvaheliste kampaaniate kaudu, mida
kontrollivad ELi vahenditest rahastatavad suured uudisteagentuurid ja valitsusvälised
organisatsioonid; militarismi ja võidurelvastumise poole tõukamine, mille näiteks on
praegune Gruusia taasrelvastamine, ning asjaomastes riikides selliste inimeste otsimine,
kes kaitsevad ELi ja Ameerika Ühendriikide ning nende äriringkondade huve, nõustudes
NATO idasuunalise laienemisega ja lubades piirkonda paigutada Ameerika Ühendriikide
sõjaväebaase, mida on kasutatud platvormina Afganistanis olevate NATO vägede
varustamiseks, saades vastutasuks hüvesid iseendale või neile, kelle huve nad teenivad.

Ilmselgelt peavad selliste valikutega kaasnema üllatused: Ameerika Ühendriikide ja ELi
imperialism kohtab visa vastupanu inimestelt, kes organiseeruvad nii siin kui ka neis
riikides, et vältida säärast tagasiminekut ajaloo kulgemises.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Kuigi ma leian, et kolleeg Ungureanu on teinud
head tööd, ei arva ma, et uus eelarverida Musta mere jaoks oleks asjakohane. Kuna liidul
on palju prioriteete, tuleb igasuguseid uusi investeeringuid hoolikalt kaaluda, isegi kui
tegemist on esmatähtsate küsimustega energeetikavaldkonnas. Seepärast hääletan selle
raporti vastu.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Raporti lõikes 39 meenutatakse tarneteede
mitmekesistamise eesmärki ja mainitakse konkreetselt Nabucco projekti strateegilist
tähtsust.

Kuigi ma tunnistan selle projekti olulisust, tahaksin rõhutada vajadust käsitleda sama
tähtsatena ka teisi lõunakoridori projekte (Türgi-Kreeka-Itaalia gaasiühendus, Aadria mere
gaasijuhe ja White Stream). Samuti tahaksin veel kord rõhutada South Streami määravat
rolli mitmekesistamise eesmärgi saavutamisel.

Pealegi, lisaks Constanta-Trieste naftajuhtmele, mida juba mainiti, peaksime rääkima ka
Samsun-Ceyhani olulisest rollist. Volinik Oettingeri sõnutsi aitab see suurel määral
vähendada liiklust Bosporuse väinas ja järelikult ka keskkonnakatastroofide ohtu Mustal
merel (Odessa konverents, 27. juuli 2010).
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Ainult siis, kui me võtame arvesse kõiki võimalikke tarneteid, mitte ainult üksikuid neist,
on lõpptulemusena võimalik saavutada energiaallikate mitmekesistamise eesmärk ja muuta
Euroopa energiaallikatest sõltumatuks.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Ma hääletasin ELi Musta mere strateegiat
käsitleva resolutsiooni poolt. Musta mere piirkonna strateegilist tähtsust ELi jaoks tunnistati
2007. aastal seoses Rumeenia ja Bulgaaria astumisega ELi. Kui arengud Euroopas, Lähis-Idas
ja Kesk-Aasias hakkasid otseselt mõjutama ELi siseasju, hakkas EL tunnistama vajadust
mõelda järele liidu suurema osalemise üle piirkonnas. Selle tulemuseks oli Musta mere
sünergiaks nimetatava, kõnealusele piirkonnale suunatud ELi uue poliitilise lähenemisviisi
kasutuselevõtt. Musta mere sünergia eesmärk on arendada ELi ja kõnealuse piirkonna
vahelist piirkondlikku koostööd, samuti piirkonnasisest koostööd. Ma pooldan seisukohta,
et Musta mere strateegia peamisteks eesmärkideks peaksid olema Musta mere piirkonnas
rahu, stabiilsuse ja jõukuse ala rajamine ning samuti ELi energiajulgeoleku tagamine. Sellest
tulenevalt tuleb prioriteetseteks valdkondadeks lugeda julgeolek, hea valitsemistava,
energeetika, transport, keskkond ning sotsiaal-majanduslik ja inimareng. Musta mere
julgeolekumõõde peab sisaldama sihikindlaid meetmeid demokraatliku valitsemistava,
hea halduse ja riigi suutlikkuse edendamiseks. Lõpetuseks, Musta mere piirkonna muutmisel
stabiilseks ja jõukaks alaks on tähtis eeltingimus ka Musta mere piirkonna majanduslik,
sotsiaalne ja inimareng.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Musta mere piirkond on Euroopa jaoks
strateegilise tähtsusega. Seetõttu on mitmel tasandil koostöö tugevdamine Euroopa Liidu
huvides. Et need meetmed oleksid edukad, peavad need olema järjepidevad ja nende puhul
tuleb arvesse võtta konkreetsete riikide erinevat olukorda. Samuti tuleks hoolt kanda selle
eest, et meie ei jääks üksnes andjateks. Musta mere piirkonna riikidel on meile nii palju
pakkuda, alates energiaallikatest ja loodusvaradest. Ma jagan raportööri muret, mis tuleneb
asjaolust, et meil puudub selge strateegia nende riikide suhtes. Selles olukorras võiks tähtis
roll olla Bulgaarial ja Rumeenial, mis on juba Euroopa Liidu liikmesriigid. Nemad mõistavad
selle piirkonna poliitikat kõige paremini. Viimane küsimus on Türgi, ja Türgit ei tohi me
mingil tingimusel unustada, sest erinevalt Euroopast areneb see riik meeletu kiirusega.
Seda partnerlust tuleks edasi arendada.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Musta mere piirkond kui strateegiline sild, mis
ühendab Euroopat Kesk-Aasia ja Lähis-Idaga, on Euroopa Liidu jaoks erakordselt tähtis.
Kui me neile puhtalt geograafilistele asjaoludele lisame selle, et paljud Musta mere piirkonna
riigid on ka Euroopa Liidu liikmesriigid, saame paremini aru, miks Euroopa on aastaid
tegutsenud selle piirkonna riikidega suhete tugevdamise nimel. Traian Ungureanu raportis
tehakse nii komisjonile kui ka Euroopa välisteenistusele üleskutse töötada välja strateegia
Euroopa Liidu ja Musta mere piirkonna vahel tihedamate koostöösuhete loomiseks. Nende
suhete puhul tuleks aga kohaldada ranget kontrolli, et tagada tegevuse tõhus
kooskõlastamine ja ülesannete jaotus. Usun, et mõningal määral sõltub niivõrd olulise
partnerluse edukus praeguste konfliktide rahumeelsest lahendamisest. Lõpetuseks tahaksin
rõhutada raporti seda osa, milles kutsutakse liitu üles edendama strateegiaid, mille eesmärk
on tugevdada Musta mere piirkonna riikide institutsioone, sest minu arvates peaks meie
suhete alus olema demokraatia põhimõtetest kinnipidamine.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin selle raporti poolt, kuna
leian, et see on Musta mere piirkonna ja ELi jaoks väga oluline. Arutelud Musta mere
sünergia teemal algasid 2007. aastal. Ettepanek Doonau piirkonna strateegia kohta koostati
2006. aastal ja see strateegia valmib käesoleva aasta esimesel poolel. On hea, et me arutleme
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nüüd Musta mere üle, kuid minu arvates peab see arutelu lõppema konkreetse ettepaneku
esitamisega. Must meri võib Doonau piirkonna arengule kaasa aidata. Doonau piirkond
omakorda aitab kaasa Musta mere piirkonna arengule. Need piirkonnad sõltuvad vastastikku
teineteisest. Seetõttu leian, et kaaluda tuleks ühtset lähenemisviisi. Üks valdkond, kus oleks
võimalik otseseid tulemusi saavutada, on energia. Kaspia mere uutel energiaallikatel ning
ka uutel tarneteedel on oma osa Musta mere piirkonna arengus ja kaudselt ka Doonau
piirkonna arengus. Selles mõttes on Nabucco gaasijuhe kõige tähtsam projekt. Seetõttu
leian, et liidu toetus on selle projekti lõpuleviimiseks vajalik.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Ma hääletasin kõnealuse raporti poolt. Selles
rõhutatakse, et ELi ja liikmesriikide põhieesmärk ELi Musta mere piirkonna strateegia puhul
peaks olema luua piirkond, mida iseloomustavad rahu, demokraatia, õitseng ja stabiilsus
ning mis põhineb inimõiguste ja põhivabaduste austamisel ja tagab ELi energiajulgeoleku.
Samuti väljendatakse seisukohta, et prioriteetsed tegevusvaldkonnad peaksid olema hea
valitsemistava, õigusriigi põhimõtted, inimõiguste austamise edendamine, rände haldamine,
energeetika, transport, keskkond ning majanduslik ja sotsiaalne areng.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) ELi Musta mere strateegia on täielikult
pühendatud Nabucco gaasijuhtme arendamisele ja vabakaubanduspiirkonna loomisele,
mis tagab energiajulgeoleku ja hegemoonia kõnealuse piirkonna üle. Võitlus
keskkonnaseisundi katastroofilise halvenemisega on jäänud tagaplaanile, nagu ka piirkonnas
elavate inimeste sotsiaalsed ja majanduslikud huvid. See tekst on imperialismi manifest.
Selles tuginetakse argumentidele ja propagandale, mida kasutab avantüristlik Gruusia
valitsus, kelle ebademokraatlikku tegevust – propagandat ja ähvardamist – ei mainita. See
on provokatiivne tekst ja ma hääletan selle vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Musta mere piirkond on oma geograafilise asukoha
tõttu Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt väga tähtis, hõlmates kolme Euroopa Liidu
liikmesriiki – Kreekat, Rumeeniat ja Bulgaariat – ning mitut olulist partnerit, sealhulgas
Venemaad ja Türgit. Teisalt tähendab mure julgeoleku ja energiavarustuse pärast vajadust
tihedama koostöö järele Euroopa Liidu ja piirkonna riikide vahel. Seetõttu nõustun peamiste
seisukohtadega, mida raportis väljendatakse: vajadusega tagada Musta mere piirkonnas
rahu, demokraatia ja stabiilsus ning hoolitseda Euroopa Liidu energiajulgeoleku eest.
Euroopa Liidu ja Musta mere piirkonna vaheliste suhete edendamine on kahtlemata oluline,
sest see on osalistele kasulik ja võimaldab neil tõhusamalt koostööd teha.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Musta mere strateegiline tähtsus on nüüdseks
täiesti selge. Pärast Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist on ELi uus piir ilmselgelt
geostrateegiline ala. EL kavatseb muuta oma kaasatuse otseseks ja püsivaks. Türgi, Gruusia
ja Ukraina on korduvalt väljendanud soovi saada ELi liikmeks. Komisjon avaldas vastuseks
2007. aastal teatise Musta mere sünergia kohta. Teatis tagab piirkonnas stabiilsuse ja vastab
kandidaatriikide vajadustele, kes soovivad olla kaasatud nii Euro-Atlandi partnerlusse kui
ka laiendatud koostööraamistikku. EL peab selles suunas tegevust jätkama. Ta peaks
suurendama oma kaasatust Musta mere piirkonnas, et oma nn pehme jõu diplomaatiale
positiivsel moel kaalu anda. Sel viisil kindlustab EL rahu, stabiilsuse ja jõukuse ala loomise
ning tagab ka ELi energiajulgeoleku.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Raport ELi Musta mere piirkonna strateegia
kohta on tähtis ja seetõttu on hea, et see on ka väga põhjalik. Musta mere piirkonnas
sünergia edasiarendamine ei ole oluline ainult energiastrateegilistel põhjustel. Me vajame
uusi tõukeid selle majanduspiirkonna moderniseerimiseks ja uusi ettevõtlusalgatusi Musta
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mere piirkonnas. Eriti tähtis on tagada maagaasitarned Euroopale. Kuid EL ei tohi oma
tegevuses unustada Venemaa huve.

Venemaa on Musta mere piirkonna rahumeelse ja jõukusele viiva arengu kindlustamisel
oluline strateegiline partner. Venemaa Musta mere laevastiku pikaajalise kohaloleku
kritiseerimine on tarbetu provokatsioon. Sellegipoolest hääletasin ma selle raporti poolt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) See raport on tähtis ka viidete tõttu
Musta mere kui loodusvara olulisusele ja piirkonna keskkonnaseisundile. Tõsiasi, mida ei
tohiks tähelepanuta jätta, on kalade suremuse pretsedenditu kasv Mustas meres, mida
viimasel ajal on täheldatud. Suurimad saastajad, mis mõjutavad merekeskkonna bioloogilist
mitmekesisust, on Dnepri, Doni, Dnestri ja Doonau jõgi (need kannavad Musta merre igal
aastal 60 000 tonni fosforit ja 340 tonni anorgaanilist lämmastikku). Musta merd
kahjustavad ka ülepüük ja jäätmed. Ühe eksperdirühma hinnangul kaob vesiniksulfiidi
tõttu veealune elu Mustast merest täielikult umbes 30 aasta pärast. Ma leian, et need teemad
peaksid Euroopa päevakorras võimalikult tähtsal kohal olema.

Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) 2007. aastal tunnustati Musta mere piirkonna
strateegilist tähtsust ELi jaoks. Pärast Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist muutus osa Mustast
merest ELi sisemereks. Sedamööda, kuidas sündmused kõnealuses piirkonnas, mis
geopoliitiliselt asub Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia vahel, hakkasid mõjutama ka ELi
siseasju, tekkis vajadus olla piirkonnas rohkem kaasatud. Eesmärk on arendada ELi ja
kõnealuse piirkonna vahelist piirkondlikku koostööd, samuti piirkonnasisest koostööd.
Musta mere piirkond on kavas muuta alaks, kus valitseb stabiilsus, julgeolek, demokraatia
ja jõukus. Peale selle on plaanis teostada ühisprojekte, näiteks luua Musta mere piirkonna
kodanikuühiskonna foorum, tugevdada akadeemilisi ja üliõpilasvõrgustikke ning asutada
Musta mere piirkonnas Euroopa-uuringute instituut. Seepärast hääletasin raporti poolt.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. – (PL) Musta mere piirkond on Euroopa
Liidu jaoks tähtis ning nõuab ühtset lähenemisviisi ja tulevikus ELi tegevuse suuremat
nähtavust. Piirkonnas on vaja võtta meetmeid demokraatia tagamiseks; eelkõige selleks,
et kindlustada julgeolek, stabiilsus ja rahu ning et suurendada jõukust. Strateegia eesmärk
on tagada ka ELi energiajulgeolek. Kõigepealt Musta mere makropiirkonna ja seejärel
Doonau piirkonna jaoks strateegia kujundamise kontekstis on komisjoni 2007. aasta
ettepanek pealkirjaga „Musta mere sünergia – Uus piirkondlik koostööalgatus” (milles
tunnustati piirkonna strateegilist tähtsust ELi jaoks) parim meetod eespool nimetatud
küsimuste lahendamiseks. Kahjuks on Musta mere sünergia tulemused siiani olnud üsna
piiratud. Peale selle puudub selge ja terviklik ülevaade Musta mere sünergia rakendamise
seniste tulemuste kohta, mistõttu kostab üha enam kriitilisi märkusi, et liidul puuduvad
sidusad kaugelevaatavad eesmärgid ja et strateegia on liiga killustatud. Seetõttu tuleb
nõustuda raportööriga, et Musta mere sünergia tugevatele külgedele tuginedes peaks ELi
Musta mere strateegia looma tugevama poliitikaraamistiku ja suurendama ELi kaasatust
Musta mere piirkonnas. Nagu ka ELi Läänemere ja Doonau piirkonna strateegiate puhul
sõltub rakendamise edukus heast dialoogist kõigil piirkondliku koostöö tasanditel, sest
dialoogi tulemusena tehakse ettepanekuid asjakohaste ja regulaarsete järelevalve-, hindamis-,
reageerimis- ja aruandlusmehhanismide kohta.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Musta mere piirkonna strateegilist tähtsust on
mõistetud alates 2007. aastast: pärast Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Euroopa Liiduga
hakkas Must meri otseselt mõjutama liidu siseasju, mistõttu on tekkinud vajadus, et liit
oleks selles piirkonnas rohkem kaasatud. Minu arvates on ELi ja kõnealuse piirkonna vahel
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tihedama koostöö arendamisele suunatud strateegia rakendamine eesmärk, mille liit peaks
endale võimalikult kiiresti seadma. Algatus, mida nimetatakse Musta mere sünergiaks, võib
muuta selle piirkonna alaks, kus valitseb stabiilsus, julgeolek, demokraatia ja jõukus. Andsin
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga oma poolthäälega nõusoleku Musta mere
sünergia algatuse loomisele ja käivitamisele. Usun, et piirkonna majanduslikku, sotsiaalset
ja kultuurilist arengut ning inimõiguste ja põhivabaduste tagamist on võimalik edendada
kaubanduse edasise liberaliseerimise ja piirkonna sees kaubavahetuse suurendamise kaudu.
Seoses liikmesriikide arengu ja tihedama lõimimisega toetan ma oma nõusolekuga
ettepanekut soodustada Musta mere piirkonna kasvu ja arengut tegevuskava abil, mis
sisaldab selgeid eesmärke ja juhtalgatusi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Me kutsume komisjoni ja Euroopa
välisteenistust üles koostama Musta mere piirkonna strateegiat paralleelselt Euroopa
naabruspoliitika läbivaatamisega, määratledes sellega integreeritud ja tervikliku ELi
lähenemisviisi piirkonna probleemide lahendamiseks ja võimaluste kasutamiseks, koos
üksikasjaliku tegevuskava, selgete eesmärkide, juhtalgatuste ja võrdlusalustega. Leiame, et
strateegia tagab tegevuse tõhusa kooskõlastamise ja ülesannete jaotuse. Peale selle kordab
Euroopa Parlament üleskutset komisjonile ja Euroopa välisteenistusele hinnata regulaarselt
strateegia rakendamist, sätestades konkreetsed järelevalve-, hindamis-, reageerimis- ja
aruandlusmehhanismid ning nõuab tungivalt, et Euroopa Parlamendi asjaomaste
komisjonidega konsulteeritaks kõnealuse protsessi peamistes etappides.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Rumeenia ja Bulgaaria Euroopa Liiduga ühinemise
tulemusel 2007. aastal muutus Must meri osaliselt Euroopa osaks. Samal aastal töötati
välja uus Euroopa poliitika, mida nimetatakse Musta mere sünergiaks ning mille eesmärk
on edendada stabiilsust, julgeolekut, demokraatiat ja jõukust kõnealuses piirkonnas.

Euroopa Parlament avaldas juba 2008. aastal toetust Musta mere sünergia loomisele ning
kutsus üles koostama piirkonna jaoks üksikasjalikku tegevuskava, mis sisaldaks konkreetseid
eesmärke. Kahjuks näib see projekt olevat mõnes mõttes läbi kukkunud, mis on osaliselt
tingitud eraldatavate rahaliste vahendite vähesest nähtavusest. Seetõttu tuleb võimalikult
kiiresti luua eraldi eelarverida. Tuleb panna paika raha eraldamise selged eeskirjad, et oleks
võimalik keskenduda piirkonna vajadustele ja eripärale.

Me peame suuremal määral kaasama piirkonna kohalikud omavalitsused, äriringkonnad
ja valitsusvälised organisatsioonid. Musta mere piirkonna majandusliku ja sotsiaalse kasvu
potentsiaali tuleb arendada, alustades niisugustest valdkondadest nagu elukestev õpe ja
hariduse kohandamine vastavalt tööturu vajadustele ning kavandades piirkondadevahelise
kaubanduse strateegia, mis võimaldaks suurendada rahvusvahelise kaubanduse mahtu.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    kirjalikult. – Musta mere strateegiline tähtsus energia,
kaubanduse ja transpordi valdkonnas võib mõnikord tähendada seda, et
keskkonnaprobleemid jäävad tagaplaanile. Oma 2007. aasta teatises Musta mere sünergia
kohta märkis komisjon, et „ühenduse ühinemine Musta mere saastekaitse konventsiooniga
on olulise tähtsusega”. 2008. aastal kinnitas komisjon, et uurib tingimusi, mille alusel
Euroopa Ühendus saaks nimetatud konventsiooniga ühineda. Raport, mida me täna
hääletasime, kinnitab selle konventsiooni tähtsust ja ma tahaksin korrata üleskutset, et
komisjon jätkaks tööd selle nimel, et EL konventsiooniga täies ulatuses ühineks. Me peame
selle raamistiku alusel tegema koostööd teiste partneritega, et tagada
keskkonnakaitsemeetmete täielik rakendamine, sest kõnealune piirkond vajab seda hädasti.
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Csanád Szegedi (NI),    kirjalikult. – (HU) Leian, et raport, mis on suunatud Musta mere
piirkonna arendamisele ELi sellekohase strateegia alusel, väärib toetust. Minu arvates on
tähtis, et EL koostaks tegevuskava Musta mere sünergia rakendamiseks. Kõnealuses
piirkonnas rahu ja stabiilsuse saavutamine on minu arvates üks esmatähtsaid eesmärke
ning energiajulgeoleku tagamine Nabucco projekti kaudu ei ole sugugi vähem tähtis.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Musta mere piirkond on Euroopa Liidu jaoks
suure strateegilise tähtsusega. See tuleneb piirkonna geograafilisest asukohast, s.t asjaolust,
et see hõlmab Euroopa Liidu kolme liikmesriiki, nimelt Kreekat, Rumeeniat ja Bulgaariat,
kandidaatriiki Türgit ning kuut partnerit, sealhulgas Venemaad. Peale selle tuleneb julgeoleku
ja energiavarustusega seotud probleemidest, et Euroopa Liit peab saavutama suurema
kaasatuse ja pühendumuse oma suhetes selle piirkonna riikidega. Seetõttu nõustun
seisukohtadega, mida täna hääletatud dokumendis väljendatakse ja mis jagunevad kahte
kategooriasse: vajadus tagada Musta mere piirkonnas rahu, demokraatia ja stabiilsus ning
kindlustada Euroopa Liidu energiajulgeolek. Leian, et piirkonnas on vaja luua sünergiaid
ning arendada tihedamat koostööd, luues tõhusama partnerluse transpordi ja energia
vallas, et mitmekesistada tarnekanaleid ja energiaallikaid. Euroopa Liidu ja Musta mere
piirkonna vahelise dialoogi tugevdamine on kindlasti kasulik, sest eri osapooled saavad
kasu tõhusamast koostööst.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Ma toetasin raportit ELi Musta mere
piirkonna strateegia kohta. Varem Ida-Euroopa nn Vahemere piirkonnas võetud meetmed
olid kooskõlastamata, mistõttu jäid ka tulemused tagasihoidlikuks. Musta mere piirkonda
iseloomustab pikale veninud kahepoolne konflikt. Kuna kaks ELi liikmesriiki asuvad Musta
mere ääres ja see piirkond on seetõttu muutunud liidu vahetuks naabriks, peab Euroopa
Liit aktiivselt osalema piirkondlikus dialoogis, et edendada piirkonnas poliitilist stabiilsust.
Piirkondlike struktuuride loomisel tehtav koostöö aitab parandada ka keskkonnaalast
olukorda, mis praegu on väga murettekitav. EL peab aktiivselt toetama majandusarengu
ja keskkonnakaitse vahelise tasakaalu tagamist. Lõppude lõpuks on ju Euroopal Musta
mere piirkonnas ka omad huvid. Kuna kõnealune piirkond moodustab ELi energiastrateegia
lahutamatu osa, on kõnealuse uue strateegia rakendamine osa kõrgema tasandi
energiastrateegia rakendamisest ning toob kooskõla ja järjepidevust meie töösse Euroopa
tasandil.

9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

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

ISTUNGI JUHATAJA: LIBOR ROUČEK
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite
arutamine(arutelu)
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11.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv

Juhataja.   Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, mis käsitleb seitset resolutsiooni
ettepanekut Pakistani kohta (1) .

Marietje Schaake,    esitaja. – Austatud juhataja! Pakistanis käib põhjapanev võitlus ning
ekstremismile, mille tunnistajaks oleme olnud, eriti jumalateotuse seaduste kuritarvitamisele,
tuleb teha lõpp. Need loovad hirmu ja sallimatuse õhkkonna ning põhjustavad halvimal
juhul omakorda ekstremismi.

Ekstremismivastane võitlus ei ole kerge ülesanne, mistõttu vajavad meie toetust Pakistani
valitsus ja kõik need kodanikud, kes on nõus, et sallimatus ja ekstremism on lubamatud.
Me peame jätkama terrorismi hävitamist.

Kuberner Salmaan Taseeri mõrvas puhtalt sallimatusest julmalt üks tema enda ihukaitsjatest,
inimene, kes oleks pidanud teda kaitsma. The New York Times on avaldanud Taseeri tütre
Shehrbano kirja, mida ma tahaksin tsiteerida, kuna minu arvates jõuab ta asja olemuseni
ja väga hea on kasutada tütre sõnu isa mälestuseks.

Kurjategija kohta kirjutab ta järgmist: „Mumtaz Qadri ja tema toetajad võisid tol päeval
langetada suure tamme, kuid nad eksivad rängalt, kui arvavad, et neil õnnestus vaigistada
mu isa hääl või miljonite temasuguste hääled, kes usuvad Pakistani rajaja Mohammed Ali
Jinnah’ nägemusse ilmalikust Pakistanist.” Ta jätkab: „On neid, kes ütlevad, et mu isa surm
oli lõplik löök salliva Pakistani võimalikkusele. Et Pakistani liberaalsed hääled on nüüd
vaikima sunnitud. Me matsime kangelasliku mehe, kuid mitte julgust, mida ta teistesse
sisendas.”

Need „teised”, kelle hulgas on isegi konservatiivseid poliitikuid, on jätkanud jumalateotuse
seaduste hukkamõistmist. Seda peame meie siin Euroopa Parlamendis toetama. Kuberner
Taseeri tütar on käinud Smith College’is ning õppinud Euroopa poliitikat ja inimõigusi,
ent liigagi paljud pakistanlased saavad oma hariduse medresest. Peame hoolitsema selle
eest, et nooremal põlvkonnal oleksid võimalused ja et nad õpivad, kuidas elada koos sellises
mitmekesises ühiskonnas nagu Pakistan.

Tomasz Piotr Poręba,    esitaja. – (PL) Austatud juhataja! Mõni nädal pärast seda, kui
Pakistani valitsuskoalitsioon oli kokkuvarisemise äärel, šokeeris riiki Pandžabi kuberneri
tulistamine päise päeva ajal. Salmaan Taseer oli riigi jõukaima ja suurima elanikkonnaga
provintsi kuberner ning valitseva erakonna mõjukas poliitik. Ta suri seepärast, et tal jätkus
vaimset tugevust ja julgust nõuda jumalateotuse eest surma mõistetud kristlasest naise
Asia Bibi vabastamist. Tema mõrvamine omaenda ihukaitsja poolt, kes sai innustust
islamiäärmuslastelt, ei ole lihtsalt järjekordne rünnak Pakistani kõrgel ametikohal oleva
poliitiku vastu või tõestus riigi äärmiselt madala julgeolekutaseme kohta. Peamiselt on see
tunnistus riigi – Pakistani – üha ilmsemast liikumisest olukorra poole, kus osa relvajõude
ning tippkohtunikke ja -poliitikuid toetab nii avalikult kui ka varjatult poliitilistele ja
usulistele islamiäärmuslastele järeleandmist.

Eile arutasime siin istungisaalis kristlaste tagakiusamise teemat. Täna võtsime vastu
selleteemalise resolutsiooni. Mulle näib, et Catherine Ashtonil ja tema talitusel avaneb
võimalus avaldada diplomaatilist ja poliitilist survet Pakistani võimudele, kes peavad viimaks
hakkama võitlema usuäärmuslusega.

(1) Vt protokoll.
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Eija-Riitta Korhola,    esitaja. – Austatud juhataja! Uudis kuberner Taseeri mõrvamisest
oli šokeeriv, kuid kahjuks mitte üllatav. Ma tundsin isiklikult Benazir Bhuttot ja minister
Shahbaz Bhattist on saanud minu hea sõber. Neid kolme ühendab hämmastav julgus
kritiseerida häälekalt ja nähtavalt jumalateotuse seadusi ning nende kuritarvitamist
äärmusrühmituste poolt.

Pakistani valitsus on tõepoolest astunud mitu olulist sammu vähemuste õiguste
parandamiseks, näiteks kehtestanud neile miinimumkvoodi avalik-õiguslikel ametikohtadel.
Valitsus on moodustanud ka komisjoni kõikide diskrimineerivate seaduste, sh jumalateotuse
seaduste läbivaatamiseks. Ent sellega ei saa töö piirduda. Seni kuni eksisteerib õigustühimik,
nagu näiteks kehtivates jumalateotuse seadustes, mis on nii ulatuslik, et võimaldab
terroristidel ja äärmuslastel suruda läbi oma plaanid, on mitmetest olulistest sammudest
hoolimata raske uskuda täielikku pühendumist demokraatiale.

Loodetavasti saame resolutsiooniga väljendada oma jätkuvat solidaarsust Pakistani
valitsusega võitluses terrorismi ja ekstremismi leviku vastu.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    esitaja. – (PL) Austatud juhataja! Täpselt kaheksa
kuud tagasi, 20. mail, võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni usuvabaduse kohta
Pakistani Islamivabariigis. Täna on see teema taas meie ees, põhjuseks usulistel kaalutlustel
määratud surmaotsus 45aastasele Asia Bibile ja tema kaitseks avalikult välja astunud
Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv.

Tuleb välja, et kaheksa kuud tagasi kirjeldatud olukord ei ole sugugi paranenud, vaid hoopis
veelgi halvenenud. Praegu võib Pakistanis elu kaotada nii nn jumalateotuse pärast kui ka
sõnavabaduse kasutamise, praegusel juhul kohtuotsust puudutava avaliku seisukohavõtu
tõttu. Salmaan Taseeri mõrv näitab, kui tundliku olukorraga me silmitsi seisame. Pakistanis
lahutavad kaht usuleeri – kristlasi ja moslemeid – nii suured erimeelsused, et mõlemal
poolel surevad inimesed, sealhulgas kohaliku eliidi esindajad. Surmaohtu kujutab ka
toetusavaldus Pakistani karistusseadustiku ja eriti jao 295 C, mis näeb jumalateotuse eest
ette surmanuhtluse, muutmisele.

Ent me peaksime julgustama neid Pakistani poliitikuid ja eriti näiteks Pakistani Moslemiliiga
opositsioonipoliitikuid, kes tõkestavad karistusseadustiku reformimist valitsuses. Samuti
saame toetada vähemuste ministeeriumi tööd ning aidata peaminister Gilani valitsust
sellistes küsimustes nagu ajakirjanduse ja meediareportaažide kvaliteedi ning koolide
õppematerjalide taseme tõstmine. Praegu ei sekku Euroopa Parlament Pakistani
siseasjadesse, vaid lihtsalt juhib tähelepanu Pakistani 1973. aasta põhiseaduse artiklile 20
ja selles sätestatud usuvabadusele.

Marie-Christine Vergiat,    esitaja. – (FR) Austatud juhataja! Tahaksin oma sõnavõtu
alustuseks öelda, et ma lugesin suure huviga ühisresolutsiooni Pakistani, eelkõige kuberner
Taseeri mõrvamise kohta. See tekitab veidrat kontrasti täna hommikul vastu võetud
resolutsiooniga kristlike vähemuste kohta.

Me kõik siin oleme pühendunud – nii ma vähemalt loodan – sõna-, südametunnistuse- ja
usuvabaduse kaitsmisele. Peaksime ühtemoodi muret tundma kõigi nende pärast, kes
langevad tagakiusamise ohvriks oma usuliste valikute tõttu, sealhulgas juhul, kui nad
otsustavad vahetada usku, ja ka juhul, kui nad ei usu jumalasse.

Kui me tahame võidelda igasuguse fundamentalismiga, siis peame käsitlema ühtemoodi
kõiki fundamentalismi ohvreid. Ükski usund ei ole ega ole kunagi olnud kaitstud selle eest,
mida mina nimetan talumatuteks kõrvalekalleteks. Meenutagem indiaanlaste massilist
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hävitamist Ameerikas, eriti Kariibi mere piirkonnas ja Lõuna-Ameerikas. Meenutagem
ristisõdade, inkvisitsiooni või katoliiklaste ja protestantide vaheliste ususõdade kurba
ajajärku. Mäletagem antisemitismi, millel olid nii šokeerivad tagajärjed 20. sajandil ja mis
elab rohkem või vähem varjatult edasi mitmes ELi riigis.

Fundamentalismi esineb kõikides usundites ja tihtipeale on selle esimesed ohvrid nende
samade usundite mõõduka vaate esindajad. Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrvamine
on selle ehe näide. Taseer mõrvati, kuna ta propageeris sallivust ning julges hukka mõista
riigis kehtivad jumalateotuse seadused ning nende kuritahtliku kasutamise teatud
äärmusrühmituste poolt sellistel juhtudel, nagu oli Pakistani karistusseadustiku alusel
jumalateotuse eest surma mõistetud kristlasest naise Asia Bibi juhtum.

Veelgi lubamatum on mõrvari ülistamine fanaatiliste rühmituste poolt. Ärgem unustagem,
et jumalateotuse seadusi kohaldatakse eeskätt moslemite suhtes, et see mõjutab kõiki
usuvähemusi ning eriti naisi, kuid ka ametiühingu aktiviste, ajakirjanikke ja advokaate,
ning et tihti jäetakse kõik need inimesed ilma põhivabadustest, kui mitte ei sunnita pakku
minema.

Seetõttu on aeg, et komisjon ja välisteenistus muudaksid oma poliitikat, ning ma sooviksin,
volinik, saada teie täpset hinnangut Tuneesiaga sõlmitud lepingu ning Pakistaniga sõlmitud
demokraatiat ja inimõigusi käsitleva lepingu kohta, samamoodi nagu ma tahaksin, et me
võtaksime Tuneesiat kui õppetundi, ja sama teeksite ka teie.

Jean Lambert,    esitaja. – Austatud juhataja! Me kõik tahame avaldada kaastunnet Pakistani
valitsuse poolt ametisse seatud Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri perekonnale ja sõpradele
ning täna meenutame siin tema selgesõnalist toetust Asia Bibile – seisukohavõttu, mille
poleemiline olemus ja paraku ohtlikkus oli talle teada.

Meid kurvastab õigustatult tema mõrv ning Pakistani rahva reaktsioon sellele, kuid samuti
ei tohi unustada, et paljud on teda leinanud ja on teinud seda avalikus kohas avaliku
ülesastumisena. Sellist tegevust peaksime kiitma, võtkem või meediat reguleeriva asutuse
meetmed teatud meediakanalite vastu seoses kuvandiga, mis väidetavast mõrvarist loodi.

Ent nagu me teame, seavad Pakistani jumalateotuse seadused ohtu Pakistani elanike –
moslemite, kristlaste ja teiste elud, nagu paljud sõnavõtjad on täna pärastlõunal öelnud.
Me teame, et Pakistanis on demokraatia alles noor, et riik seisab silmitsi piirikonfliktidega
ning et ta elas hiljuti üle katastroofilise üleujutuse ja alles sel nädalal maavärina. Me teame,
et valitsus pingutab, kuid samuti tunnistame, et valitsus vajab meie toetust Pakistani
demokraatia arendamisel, eriti poliitilises lahingus ekstremismi vastu ja üldiste inimõiguste
eest, ning meie ülesanne demokraatlike parlamendiliikmetena on toetada kõiki neid, kes
töötavad positiivse muutuse nimel, ja anda neile võimalus rääkida, kui teised seda neile
keelavad.

Samuti nõuame Pakistani valitsuselt tegutsemist, eriti seda, et nad kaotaksid reservatsioonid
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti puhul, mille nad ratifitseerisid mitmete
reservatsioonidega. Seda nõudsime tungivalt ka oma viimasel delegatsiooni visiidil Pakistani.
Samuti tahame, et nad teeksid jätkuvalt jõupingutusi jumalateotuse seaduste muutmiseks,
kuna neid seadusi pigem kuritarvitatakse kui kasutatakse kohaselt.

Tunne Kelam,    fraktsiooni PPE nimel. – Austatud juhataja! Me kõik mõistame kindlalt
hukka Pandžabi kuberneri jõhkra mõrvamise 4. jaanuaril. Mõrv pandi toime sellepärast,
et Salmaan Taseer seisis vastu kurikuulsatele jumalateotuse seadustele, mis on olnud õiguslik
põhjendus muude usurühmituste tagakiusamisele ja allasurumisele.
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Pakistani äärmuslaste üha suurema mõju pärast muret väljendades mõistame ka, et
mõõdukaid moslemeid ja Pakistani valitsust, mille mõjukas liige Salmaan Taseer oli, on
tabanud suur kaotus, ning me avaldame neile kaastunnet.

Meile teeb muret, et mõrvarit ülistasid noored advokaadid, kuid ühtlasi panime tähele, et
valdav enamus Pakistani ühiskonnast on mõrva hukka mõistnud. Oluline on see, et mõjukad
usujuhid on nõudnud jumalateotuse seaduste muutmist ja seda nõuame ka meie. Soovime
Pakistani ametivõimudele edu jõupingutuste suurendamisel ekstremismivastases võitluses.

Mitro Repo,    fraktsiooni S&D nimel. – (FI) Austatud juhataja! Salmaan Taseeri mõrv
peegeldab põhiliselt Pakistani ühiskonna usulist sallimatust. Taseer oli üks neist haruldastest
inimestest, kes julges avaldada arvamust Pakistani jumalateotuse seaduste vastu. Ta oli
palunud presidendil anda armu jumalateotuse eest surma mõistetud kristlasest naisele Asia
Bibile ja oli ka külastanud teda vanglas. Ebaõigluse vastu astuva kodaniku saatus on
tänapäeva Pakistanis karm ja julm. Kas Asia Bibi saatus on samasugune, kui talle armu
antakse? Kas ka tema mõrvatakse?

Seepärast võime küsida, kas Pakistani-sugune riik peaks saama kasutada Euroopa Liidu
pakutavaid kaubandushüvesid. Parlament peaks muutma inimõiguste austamise üheks
põhieelduseks, kui EL arutleb määruse üle, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed
kaubandussoodustused Pakistanile.

Kristiina Ojuland,    fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Kuberner Salmaan Taseeri
mõrv ei ole ainult isiklik tragöödia, vaid tragöödia Pakistani demokraatia jaoks.

Kõik resolutsioonis kirjeldatud kahetsusväärsed intsidendid ja juhtumid on hirmutav märk
Pakistani ühiskonna vastumeelsusest liikuda ilmalikkuse poole ning usulise ekstremismi
kasvust.

Kuidas saab Pakistan end üldse demokraatlikuks riigiks nimetada, kui kohaldades
jumalateotuse seadusi, mille vastu lahkunud Salmaan Taseer seisis, eiratakse täielikult
põhiseadusega antud usuvabadust?

Sooviksin, et Euroopa Liit hindaks selliste ebainimlike seaduste kohaldamise tagajärgi
suhetele Pakistaniga. Pakistanile tooks jumalateotuse seaduste kehtetuks tunnistamine ja
nende alusel määratud karistuste tühistamine kasu mitmes mõttes. Samuti ootan Pakistani
valitsuselt vägivaldse ekstremismi leviku vastases võitluses võetud meetmete tugevdamist.

Vägivald põhjustab vägivalda ja olen üsna kindel, et Pakistan ei saa endale lubada seda, et
puhkeks laialdane kodusõda Talibani-suguste äärmusrühmitustega.

Ryszard Czarnecki  , fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Austatud juhataja! Me räägime jällegi
Pakistanist ning jällegi on meil probleem ja poliitiline mõrv. Tõepoolest räägime
järjekordselt sel teemal. Paar kuud tagasi oli resolutsioon Pakistani kohta. Probleem on
taas tagasi, see on nagu kuum kartul. Mulle tundub, et peaksime ütlema selgelt välja oma
arvamuse lubamatu sallivuse kohta, mida näidatakse üles moslemi imaamide suhtes, kes
kutsuvad Pakistanis – näiteks Peshāwaris – avalikult üles inimesi tapma, pakkudes kuriteo
toimepanijatele näiteks rahalisi hüvitisi. Selliseid juhtumeid on olnud ja Pakistani
ametivõimud ei ole neile reageerinud. Tuleks selgelt välja öelda, et teatud mõttes tähendab
nende tegevusetus ja reageerimata jätmine seda, et ka neil lasub vastutus nimetatud tegude
eest.
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William (The Earl of) Dartmouth,    fraktsiooni EFD nimel. – Austatud juhataja! Tahaksin
isiklikus plaanis öelda, et käisin Salmaan Taseeriga tihedasti läbi, kui me mõlemad olime
kahekümnendates eluaastates. Me olime tõesti sõbrad. Salmaan kirjutas mulle Euroopa
Parlamenti ja kutsus mind isikliku külalisena oma residentsi Pandžabis. See kiri jõudis
kohale pärast tema mõrva.

Salmaan oli sarmikas, karismaatiline ja intelligentne mees. Samuti oli ta väga suure
töövõimega ja oma töös efektiivne. Ta esindas Pakistani parimat traditsiooni – oli
pühendunud moslem, kuid mitte mingil viisil fundamentalist. Nagu öeldud, väljendas
Salmaan tugevat toetust jumalateotuse seaduste alusel süüdi mõistetud kristlasest naisele.
See toetus maksis talle elu. See oli poliitiline mõrv.

Pakistan ei ole üksnes suur arenguriik. Seal on üle 20 tuumalõhkepea. Ennekõike tulin täna
siia väljendama oma sügavat kurbust, kuid pean väljendama ka muret – meie kõigi muret
– Pakistani pärast.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Usulise sallivuse väsimatu propageerija
Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri räige mõrvamine toob maailma palge ette
äärmusjõudude tugevnemise. Pärast seda julma tegu kogunes tänavatele kümneid tuhandeid
inimesi, kes mitte ei mõistnud mõrva hukka, vaid marssisid seal mõrva toime pannud isiku
toetamiseks. Salmaan Taseer väljendas jõuliselt oma vastuseisu jumalateotuse seadustele,
mis näevad ette jumalateotajate surmamõistmise. Nagu mõned kolleegid juba mainisid,
mõisteti alles hiljuti surma kristlane Asia Bibi, kes väidetavalt solvas prohvet Muhamedi.

Pakistani Rahvapartei (PPP) mõõduka leeri liikmena oli Salmaan Taseer üks jõulisemaid
ekstremismi vastu kõnelejaid. Tema surm nõrgestab valitsust, kes niigi juba võitleb poliitilise
ellujäämise nimel pärast koalitsioonipartneri taandumist. 160miljonilise rahvaarvuga
Pakistanis on vaid 3 miljonit kristlast. Milline saatus ootab seda alati rahumeelset vähemust?

Euroopa peab siin sekkuma ja Kagu-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud delegatsioon,
mille aseesimees ma olen, toetab jätkuvalt igati inimõiguste liikumist. Seda mõrva tuleb
põhjalikult uurida ning selle toimepanija ja tema taga olevad inimesed tuleb tuua kohtu
ette.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Olukord Pakistanis on, jah, eriti
keeruline nii sise- kui ka välistegurite tõttu ning seetõttu kõigutavad kogu riiki ja ühiskonda
otseselt sellised sündmused nagu mõjuka tegelase poliitiline mõrv usust ajendatuna. Pärast
selliseid üleelamisi võivad sündmused riigis võtta ohtliku pöörde usulise fanatismi
tugevnemise ja inimõiguste piiramise suunas. Meie resolutsioon peaks aitama mõista, et
on olemas ka muid võimalusi ja et isegi sellises olukorras võib Pakistani valitsus leida jõudu
inimõiguste tugevdamiseks ja usulisele fanatismile vastuseismiseks. Peame selliseid
meetmeid märkimisväärselt toetama, nagu ka kahtlemata kohtu sõltumatust ja kaitset
jumalateotust käsitlevate keeruliste juhtumite menetlemisel.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! Olen näidanud oma kindlat toetust mitmel
juhul, kui on tulnud võtta jõulisi meetmeid inimõiguste kaitseks ELi suhetes kolmandate
riikidega. Teen seda jälle seoses Pakistanis toimunud sündmustega, kuna selline seisukoht
kannab endas sõnumit, et Euroopa ei hülga neid, kes väljendavad avalikult toetust sallivusele,
usuvabadusele ja vähemuste võrdsele kohtlemisele. Oleme igati teadlikud, et kristlasi
kiusatakse taga paljudes riikides. Mitte ainult Pakistan ei vaja selliseid juhte nagu lahkunud
Salmaan Taseer. Seetõttu peab Euroopa Liit kasutama iga võimalust oma ühiste väärtuste
ühehäälseks väljaütlemiseks Euroopa välisteenistuse kaudu. Üks selline ühisväärtus on
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usuvabadus. Kui me ei võta sõna kristlaste või teiste usuvähemuste vastu toime pandud
julmuste vastu, kuidas saame siis tõsiselt suhtuda omaenda usku?

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid!
Euroopa ei või jääda Pakistanis toimuva suhtes jõuetuks. Pandžabi kuberneri Salmaan
Taseeri mõrv on traagiline ja õõvastav tegu viimastel kuudel tõsiselt halvenenud olukorras.

Kristlaste ja moslemite vastasseis on üha selgem, kuid paljud põhivabadusi rikkuvad teod
saavad endiselt alguse jumalateotuse seadustest. Represseerimise ohvriks langeb igaüks,
kes jumalateotuse seadused hukka mõistab või neid veidigi kritiseerib, nagu seda tegi
Pandžabi kuberner.

Kuberner suri seepärast, et ta oli mõõdukas, oma mõõdukate seisukohtade tõttu, oma
julguse tõttu väljendada vastuseisu mainitud seadustele ja muudele põhivabadusi rikkuvatele
õigusnormidele. Seetõttu võib Euroopa suutmatus võtta selgeid ja jõulisi meetmeid jätta
üksi inimesed, kes võitlevad vapralt millegi eest, mida me peame toetama.

Pino Arlacchi (S&D).   – Austatud juhataja! Lihtsalt paar kriitilist sõna selle kohta, kuidas
teatud osa Euroopa rahvast ja ka teatud osa Euroopa Parlamendist käsitleb Pakistani ja selle
võitlust terrorismiga.

Ma näen liiga palju Pakistani kritiseerimist ja seda, et Pakistani valitsuse ja
kodanikuühenduste ekstremismivastased jõupingutused jäetakse tähelepanuta. Kõigile
peaks olema väga selge, et 90% või enam pakistanlastest on terrorismi vastu ja et nad
maksavad selle eest väga kõrget hinda.

Kuberner Salmaan Taseeri tapmise on hukka mõistnud valdav enamus rahvast ja ka kõige
silmapaistvamad usuõpetlased. Ka on mõõdukad moslemid ja kõik valitsusasutused
märkinud, et see on nende jaoks suur kaotus – seda peaksid kõik täielikult tunnistama.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Austatud juhataja! Usuvabadus on üks põhilisi
inimõigusi. Ent seda rikutakse kogu maailmas peaaegu iga päev. See on julm sallimatus.

Jumalateotuse seadused pärinevad Pakistanis 1980ndatel võimul olnud sõjaväelise diktatuuri
ajast. On lubamatu, et nimetatud seaduseid kasutatakse usuvähemuste tagakiusamiseks ja
kümnete inimeste surmamõistmiseks igal aastal. EL peaks veenma otsustavalt ja järjekindlalt
Pakistani ametiasutusi neid julmi seadusi kehtetuks tunnistama.

Charles Tannock (ECR).   – Austatud juhataja! Kuberner Salmaan Taseeri matust vaadates
tekkis mul tunne, nagu oleks igasugune lootus rahulikule ja stabiilsele Pakistanile maetud
koos temaga. Selle pühendunud ja haritud riigiteenistuja kohutava mõrva ajendiks olid
tema toetusavaldused Pakistani karmide jumalateotuse seaduste muutmisele. Eriti
tulihingeliselt astus ta välja kristlasest naisterahva kaitseks, kes ootab praegu oma karistuse
täideviimist ning kes – usute või mitte – on mõistetud süüdi islami laimamises.

Meie Euroopa Parlamendis oleme ammu nõudnud, et neid haletsusväärseid jumalateotuse
seadusi, mida tihti kohaldatakse Pakistani usuvähemuste vastu, muudetaks või kehtetuks
tunnistataks. See mõrv näitab Pakistani ühiskonna muutumist üha radikaalsemaks. Kui
Jinnah praegu elaks, oleks ta vapustatud.

Üksikud peavoolupoliitikud julgesid Salmaan Taseeri eeskuju järgida ja soovitada
jumalateotuse seaduste muutmist. Praegu on neid veel vähem. Nad on hirmul. Selle asemel
on vägivaldsed radikaalid ja usufanaatikud – sealhulgas, ma kardan, juhtivad
kohtuametnikud – mõrvarit ülistanud ja nõudnud tema vabastamist. Näib, et nad võidavad
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ideoloogilise lahingu Pakistanis. Selle tagajärjel õitseb riigisisene terrorism – olime ise
eelmisel nädalal taas selle tunnistajaiks.

Kas EL võib praegu toetada strateegilisi suhteid riigiga, mis on nii ebastabiilne, eriti
arvestades meie heldeid kaubandussoodustusi ja abi?

Seán Kelly (PPE).   – Austatud juhataja! Räägime siin kahekordsest tragöödiast: esiteks
süütu mehe tapmisest ja teiseks selle toimepanemisest tema enda ihukaitsja poolt. Ma saan
ainult kaasa tunda tapetu perekonnale, ennekõike arvestades seda, et vaid nädal tagasi oli
meil samasugune kogemus teistsuguses olukorras, kus Mauritiusel mesinädalaid veetnud
kaunis 27aastane iirlanna tapeti oma hotelli magamistoas, kui ta sattus peale tema tuba
röövinud personalile. Ta kägistati, visati vanni ja püüti jätta muljet, et tegemist oli
enesetapuga. Asjaolud on teistsugused, aga tulemus on sama: süütu inimene on surnud.

Olin mõni nädal tagasi ELi ja USA vahelisi suhteid käsitleva delegatsiooni liikmena visiidil
Ameerikas, kus kohtusime ka Pakistani välisministriga. Ta jättis mulle endast mulje kui
väga arukast, mõistlikust, õiglasest inimesest. Ta rõhutas, et usk peab tähendama sallivust
ning et seda sõnumit tuleb püüda äärmuslastele ja fundamentalistidele arusaadavaks teha.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Eriti tekitab Pandžabi kuberneri Salmaan
Taseeri mõrva puhul ärevust selle julma teo taust.

Asjaolu, et mõrv toimus Pakistani vaimsete juhtide vaikival heakskiidul ning et kohalikud
advokaadid toetavad mõrvarit, tähendab, et Pakistani ühiskonnas on usulise sallimatuse
tõttu toime pandud mõrv lubatud. Pakistani jumalateotuse seadused võimaldavad
usuvähemusi taga kiusata surmanuhtluse ähvardusel, nagu juhtus viie lapse ema Asia
Bibiga, kes ootab vanglas oma karistuse täideviimist.

Seetõttu ei saa me tõesti jääda juhtunu suhtes ükskõikseks. Meie surve Pakistani valitsusele
on üsna õigustatud ning ootan sarnast reaktsiooni kõigilt vabadelt ja demokraatlikelt
jõududelt kogu maailmas. Tänapäeval – kolmandal aastatuhandel – ei saa sallida
samasuguseid brutaalseid võtteid, mida kasutasid keskajal türannid usu solvajate vastu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Kõigepealt pean juhtima
tähelepanu sellele, et olukord Pakistanis teeb üsna rahutuks – mitte ainult käesoleva juhtumi
valguses, vaid ka üldiselt. Pakistani probleeme ei tohi pidada millekski, mis toimub kuskil
kaugel, sest me kõik teame väga hästi, et Sise-Aasia piirkonnas tekkivad probleemid – olgu
majanduslikud, etnilised või väljarändeprobleemid – jõuavad varem või hiljem Euroopa
Liitu. Niisiis on meil väga reaalne vajadus Pakistani probleemiga tegeleda. Pakistani vaevab
eelkõige kaks probleemi: ühelt poolt Afganistani ja India pidevad rünnakud ning teiselt
poolt käesoleva istungi kõige olulisem probleem – islamiäärmuslased, kelle ohvriks langes
ka Salmaan Taseer. Seetõttu palun Euroopa Parlamenti, et me kinnitaksime Pakistanile
oma toetust, nii et olukord võiks võimalikult ruttu jõuda rahuldava lahenduseni.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Pakistani sallivuse ja vähemuste
õiguste andunud toetaja, kuberner Salmaan Taseeri mõrv näitab inimõiguste tõsist
rikkumist. Sõna- ja usuvabaduse õiguse kasutamist Pakistanis saab seaduse alusel karistada
vangistuse või isegi surmanuhtlusega. Salmaan Taseer maksis oma eluga selle eest, et ta
kaitses nii usuvabadust kui ka teiste elu ja vabadust. Me peame toetama neid, kes võitlevad
vapralt ning riskivad oma eluga inimõiguste ja demokraatia pärast. Nõuame tungivalt, et
Pakistani ametivõimud karistaksid kurjategijaid ja nende kaasosalisi ning vabaneksid
jumalateotuse seadustest.
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Gerard Batten (EFD).   – Austatud juhataja! Kuberner Salmaan Taseeri mõrv oli tõepoolest
jõhker ja traagiline kuritegu. Taseeri tappis ilmselt islamiäärmuslane sellepärast, et ta
propageeris jumalateotuse seaduste muutmist. See mõrv on Pakistani jaoks tragöödia, kuid
mida tähendab see läänemaailma jaoks?

Selle asemel, et teha kõik endast olenev võitlemiseks islami fundamentalismi sügavama
juurdumise vastu Euroopas, teeme me järeleandmisi ja oleme selgrootud. Mõnes
Ühendkuningriigi kohtus tunnistatakse juba šariaadiõigust. On linnaosi, kus kehtivad de
facto šariaadiseadused. Euroopa, mis on sünnitanud renessansi, valgustusliikumise,
tööstusrevolutsiooni ja moodsa teadusajastu imed, on praegu maoli 6. sajandi ideoloogia
ees.

Valitsused ei julge sellele vastu astuda poliitilise korrektsuse ja mõne islamiriigi majandusliku
mõjuvõimu tõttu. Peame edendama mõõdukaid ja progressiivseid aspekte Pakistani-sugustes
riikides, kuid ennekõike tagama, et šariaadiõigusel ja islami fundamentalismil ei ole
tänapäeva liberaalses Lääne ühiskonnas kohta.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin öelda, et mõistan
Pandžabi provintsi kuberneri jõhkra mõrva hukka. Tegemist oli Pakistani poliitikaelu
silmapaistva tegelasega, kes oli tuntud oma vapra võitluse poolest ekstremismi, sallimatuse
ja fanatismiga. Seitse kuud tagasi toetasin siin vajadust vaadata kiiresti läbi nn jumalateotuse
seaduste need sätted, mis käsitlevad usu vastu suunatud õigusrikkumisi.

Tahaksin teile meenutada, et nende seaduste kuritarvitamise võimalused loovad sallimatuse
õhkkonna, mis soodustab usulist vägivalda ning aitab kaasa ka usuvähemuste
diskrimineerimisele, hirmutamisele ja tagakiusamisele. Asia Bibi juhtum, mis tegelikult
kulmineerus kuberner Taseeri mõrvaga, on seetõttu sümboolne. Minu arvates peavad
Pakistani ametivõimud näitama nüüd reaalse tegevuse kaudu, mil viisil viiakse ellu oma
lubadus võidelda ekstremismiga selles riigis, ning jumalateotuse seadused tühistama. Seega
tahaksin korrata mõrvatud Pandžabi kuberneri tütre Shehrbano Taseeri üleskutset
Pakistanile võtta kuulda mõistuse häält.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Kõigepealt tahaksin avaldada
kaastunnet Pakistani kodanikele ja väljendada oma kurbust nii olulise poliitiku nagu
Salmaan Taseeri kaotuse pärast.

Mind teeb murelikuks asjaolu, et riigis kiusatakse jätkuvalt taga teatud usuliste
veendumustega inimesi ja usurühmasid, kaasa arvatud kristlasi, mõelgem või šariaadiõiguse
kohaselt jumalateotuse seaduste alusel praegu karistuse täideviimist ootava naise
kurikuulsale juhtumile. Islamiäärmuslaste rühmituste jätkuv tegutsemine Pakistani
julgeolekujõudude endi ridades ei aita kaasa riigi stabiilsusele ja õõnestab selgelt õigusriigi
seadustega reguleeritud riigi julgeolekut. Loodan, et riigis jätkuvad reformid, ning seetõttu
tahaksin kõiki poliitilisi jõude, sealhulgas usuinstitutsioone, kutsuda üles toetama rohkem
mõõdukust, sallivust ja kogukondadevahelist vastastikust austust.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Pakistan on mitmes mõttes nõrk riik.
See on poliitiliselt nõrk, kuna valitsusel ei jätku tugevust viia tõhusalt ellu riigi rahumeelne
pööramine poliitilisele ja majanduslikule stabiilsusele ning kuna sõjaväe pealetung piirialadel
tegutsevatele ekstremistidele tegelikult aina suurendab vastupanu. See on majanduslikult
nõrk, kuna üleilmne finantskriis ja riiki laastavad üleujutused on aeglustanud tema arengut
mitme aasta võrra. See on sotsiaalselt nõrk, kuna sotsiaalstruktuure ei ole aastakümnete
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jooksul suudetud selliselt välja arendada, et suur osa ühiskonnast võiks majandusarengust
osa saada.

Meie Euroopa Liidus peame algatama sealsete poliitikutega dialoogi, et viia nendeni arusaam
vajadusest viia riigis ellu põhjapanevad majanduslikud ja sotsiaalsed muutused, mille
tulemusel pakutakse inimestele paremaid väljavaateid, kui seda pakuvad ekstremism ja
fundamentalism.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Teadaolevalt kõige vihatumad ja
vägivaldsemad režiimid olid jakobiinide, natside ja kommunistide usuvastased režiimid
Euroopas. Seetõttu ei ole minu arvates abi sellest, et Marie-Christine Vergiat ründab nii
valimatult usundeid. Ent siiski tuleb tõdeda, et tihti kuritarvitatakse usundeid ideoloogilistel
eesmärkidel. Selle vastu peame võitlema. Sellega on tegu näiteks Pakistanis.

Teiselt poolt peame meeles pidama, et Pakistan on loodud Briti India jagunemisel
usutunnistuse alusel. Riigil puudub kauge ajalugu, selle rajas moslemiriigina Briti
koloniaalvõim piirkonnast lahkudes. Seetõttu peaksime mõistma, et tegemist on
islamiriigiga. Ent me peame tungivalt nõudma, et selle riigi korraldus oleks salliv ja et
usuvabadust toetataks. Kristlasi tuleb kohelda senisest suurema austusega ja EL peab
kristlaste eestkõnelejana jõulisemalt välja astuma. Lõppude lõpuks, kui Euroopa ei kaitse
maailma kristlasi, kes siis seda teeb?

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Austatud juhataja! Juba mitmed siinolijad on kirjeldanud
Salmaan Taseeri kui inimest, kes astus nii sõnade kui ka tegudega välja kaitsetute naiste ja
usuvähemuste eest. Ta võitles ebaõigluse kui sellise vastu. Taseer toetas demokraatlikku
riiki ning võttis avalikult sõna Pakistani karmide jumalateotuse seaduste vastu, öeldes, et
need on kehtestanud inimesed ja järelikult saavad inimesed neid ka muuta.

Mitmes sõnavõtus on juba toodud esile seda, kuidas ta surmamõistetud kristlasest naist
jõuliselt kaitses ja kuidas ta püüdis talle määratud karistust tühistada. Kõik need õigluse
nimel tehtud teod said talle saatuslikuks. EL peaks toetama neid Pakistani jõude, kes
taotlevad reforme – mitte kõik Pakistanis ei toeta fundamentaliste. Seetõttu peaks EL
mõtlema väga arukalt läbi oma välispoliitilise seisukoha Pakistani olukorra suhtes.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Käimasolev arutelu on järjekordne
tõestus, kuivõrd šokeeritud on Euroopa Liit Pakistani Pandžabi provintsi kuberneri Salmaan
Taseeri mõrvast Islamabadis 4. jaanuaril. Kõrge esindaja Ashton mõistis tapmise oma 4.
jaanuari avalduses jõuliselt hukka. Ta nõudis tungivalt, et Pakistani ametivõimud tooksid
kuriteo toimepanijad kohtu ette. Mõrv on seda kurvastavam, et teadaolevate andmete
põhjal on see seotud Taseeri avameelse toetusega kristlasest naisele Asia Bibile, kes mõisteti
surma küsitavate jumalateotuse süüdistuste alusel.

Tuleks märkida, et 12. novembril 2010 väljendas kõrge esindaja Ashton sügavat muret
Asia Bibile määratud surmanuhtluse pärast. Ta kutsus Pakistani üles kaotama surmanuhtlust
ja austama inimõigusi, arvestades rahvusvahelisi konventsioone, millega riik on ühinenud.

Euroopa Liit on jumalateotuse seaduste jätkuvat kohaldamist Pakistani valitsusega
inimõiguste dialoogi raames korduvalt kõne alla võtnud. Me teame, et praegusel kujul
olevaid jumalateotuse seadusi on võimalik kuritarvitada ja et neid on tihti kohaldatud
usuvähemuste suhtes. Samuti oleme teadlikud, et eraviisiliste vaidluste lahendamise
vahendina või isikliku kasu saamise eesmärgil on kasutatud valesüüdistusi.
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Olime lootusrikkad, kui Pakistani valitsus astus mõni aeg tagasi samme nimetatud seaduste
vastuolulisemate aspektide muutmiseks. Loomulikult tuleks ideaalis jumalateotuse seadused
täielikult kehtetuks tunnistada. On kahetsusväärne, et Salmaan Taseeri mõrva juhtumis
on avalikkus laialdaselt toetanud mõrvarit. Meile valmistab muret see, et fatvaasid väljastati
peale Taseeri ka teiste avaliku elu tegelaste vastu, kes olid astunud avalikult üles
jumalateotuse seaduste muutmise poolt. Viha ja vägivalla õhutamine karistamatusega ei
tohiks olla lubatud.

Pakistani valitsus on kohustatud kaitsma oma kodanikke ning loodame, et ta teeb kõik
võimaliku nende ohutuse tagamiseks. Kardetakse, et Taseeri mõrv peegeldab ekstremismi
ja sallimatuse kasvu Pakistanis. Me peame olukorrale kindlalt vastu astuma ning hoolega
kaaluma, kuidas reageerida, teades, et valitsuse ja riigi demokraatlike institutsioonide ees
laiemalt on ka edaspidi hirmuäratavad raskused. Lubage mul olla siinkohal päris otsekohene:
alternatiivi ei ole, vaid tuleb jätkata demokraatlike ja edumeelsete jõudude tugevdamist
Pakistani kodanikuühiskonnas.

Pakistani põhiseadus kaitseb selgesõnaliselt vähemuste õigusi ja sellest tulenevalt peab
valitsus tegelema ekstremismiga nii piirialadel kui ka Pakistani linnade tänavatel. Oma
arengukoostöös peame jätkuvalt panema rõhku haridusele ning rohkem tuleb ära teha
selleks, et edendada haridussüsteemis sallivust, eriti vähemuste suhtes. Meile kõigile on
hästi teada Pakistani usuvähemustesse kuuluvate inimeste kaitsetu seisund. See ei puuduta
üksnes kristlasi, vaid ka hindusid, šiiite, ahmadi usulahku ja teisi. Euroopa Liit peaks võitlema
nende ühise eesmärgi, mitte konkreetse elanikerühma või usundi eesmärgi nimel, sest see
annaks eelise neile, kes soovivad kristlaste ja moslemite vahelist lõhet süvendada.

Me keskendume ka edaspidi vajadusele kaitsta täielikult iga inimese õigust usuvabadusele
nii Pakistanis kui ka mujal.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Peatselt algab hääletamine.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjalikult. – Tahaksin väljendada sügavat nördimust 4.
jaanuaril 2011 toime pandud Pakistani Pandžabi provintsi kuberneri Salmaan Taseeri
mõrva pärast, mille ajendiks oli tema avalik sõnavõtt Pakistani jumalateotuse seaduse vastu.
Meie Lääne ühiskondade väärtuste järgi peetakse mõrva kõige raskemaks kuriteoks. Seetõttu
on raske mõista, kuidas keegi saab kättemaksuks toime panna mõrva. Sama olulised kui
sõnavabadus on ka südametunnistuse- ja usuvabadus, mis võivad viia vastuoludeni nende
vabaduste vahel. Ent sõnavabaduse lubamatu piiramine on see, kui valitsused otsustavad,
mida pidada jumalateotuseks. Tänapäeva ühiskond peaks pidama seaduslikuks kõiki
isiklikke arvamusi, millega kedagi ei solvata. Pealegi, kui Pakistan tahab muutuda sallivaks
ühiskonnaks, tuleb sellised usulisest fundamentalismist ajendatud barbaarsed teod hukka
mõista. See intsident meenutab veel kord, et mõnes maailma piirkonnas puudub endiselt
sõnavabadus. Arvestades Salmaan Taseeri riigi ajalugu, oli temast vapper võtta avalikult
sõna jumalateotuse seaduse vastu ja sõnavabaduse poolt. On kahetsusväärne, et
lõppkokkuvõttes maksis see talle elu.
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11.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, mis käsitleb kuut resolutsiooni
ettepanekut Brasiilia kohta: Cesare Battisti väljaandmine (2) .

Mara Bizzotto,    esitaja. – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Rahvusvahelises õiguses
on poliitiline pagulane isik, kes rassilistel, usulistel või rahvusest tulenevatel põhjustel,
teatud sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast tagakiusamise
hirmu tõttu viibib väljaspool oma kodakondsusriiki.

Cesare Battisti ei ole poliitiline pagulane. Hoolimata sellest, et Prantsusmaa pakkus talle
mitmeid aastaid kaitset, räägime me massimõrvarist, kes pani toime või korraldas neli
mõrva ning on kasutanud poliitikat ettekäändena eluaegsest vabadusekaotusest
kõrvalehoidmiseks. On häbiväärne, et Brasiilia-sugune suurriik keeldub andmast välja
karistamata kurjategijat ning tagab talle poliitilise pagulase staatuse. Itaalia ametivõimud
ning ennekõike ohvrite sugulased nõuavad, et see kurjategija antaks kohtu alla.

Seistes silmitsi president Lula ülbusega väljaandmisest keeldumisel, ei saa EL jätta Itaalia
valitsust abita. Euroopal on olemas kõik diplomaatilised vahendid Cesare Battisti Itaaliale
üleandmise tagamiseks ja ta peab neid kasutama, isegi Brasiiliaga sõlmitud koostöölepingute
peatamise ähvarduse hinnaga.

Anneli Jäätteenmäki,    esitaja  .  – (FI) Austatud juhataja! Õigusriigi ja demokraatliku
ühiskonna üks eeltingimusi on kohtu sõltumatuse ning otsuste seaduslikkuse austamine.
Igal inimesel on õigus õiglasele kohtumenetlusele ning sõltumatu kohtu otsust tuleb
austada.

Käesoleval juhul otsustas Brasiilia ülemkohus lubada Battisti väljaandmist. Itaalias
väljaandmise taotlemiseks tehtud otsused langetati kõik nõuetekohases õiguslikus korras.
Euroopa Inimõiguste Kohus ei käsitlenud apellatsioonkaebust. Teisisõnu on selle kohtuasja
käsitlemine lõppenud.

Nüüd peavad Brasiilia ametivõimud tagama õigusakti täitmise ning andma Battisti välja.
Minu fraktsioon loodab, et Euroopa välisteenistus teeb kohtusüsteemi ja õigusriigi toimimise
tagamiseks kõik võimaliku.

Raül Romeva i Rueda,    esitaja. – (ES) Austatud juhataja! Tõde on see, et ma ei ole üritanud
varjata oma ebamugavustunnet seoses selle teema ja olukorraga, sest ma tõesti usun, et
me seisame silmitsi olulise teemaga. Ent see on teema, mis mõjutab nii Itaaliat kui Brasiiliat,
ning on olemas palju kohti, kus võiks seda teemat käsitleda. Ent ma ei ole kindel, kas meie
praegune istung, mis on mõeldud kogu maailmas inimõiguste rikkumisi käsitlevate
resolutsioonide arutamiseks, on õige koht.

Ütlen ülima austusega ja kohe, et ma olen täiesti solidaarne kõikide terrorismiohvritega
igas maailmanurgas, ka selles paigas. Ütlen seda selleks, et julgustada üldiselt mõtisklema
selle üle, kuidas neljapäeva pärastlõunasel istungil sellist tüüpi teemasid lõpuks arutada,
kui – ja ma rõhutan seda – on juba käimas kohtumenetlus ja olemas kehtiv resolutsioon.

Meie fraktsioonil on raske seda olukorda toetada ning seetõttu tunneme, et oleme
kohustatud erapooletuks jääma. Me kavatseme erapooletuks jääda, ning rõhutan, mitte

(2) Vt protokoll.
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seepärast, et sisu või teema ei vääri käsitlemist, vaid me tunneme, et see ei ole õige aeg ega
koht.

Roberta Angelilli,    esitaja. – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Selle resolutsiooniga
pöördume Euroopa institutsioonide poole, et nad edendaksid oma diplomaatiliste
ülesannete raames inimeste õigust õiglusele ja seaduslikkusele.

Täna palub Euroopa Parlament kõva selge häälega, et põhiõiguste hartat ei peetaks vaid
paberikuhjaks ning et kodanikesse ei suhtutaks vaid kui ühisturu tarbijatesse, vaid
võõrandamatute ja vaidlustamatute põhiõiguste omanikesse. Selles usalduse vaimus tulid
eile siia Cesare Battisti – kes tappis neli korralikku, töökat inimest perekonna ja laste silme
ees mõttetus veresaunas – ohvrite sugulased.

Volinik, loodame kirglikult ja meid kaitsva seaduse jõul, et igaüks annab oma osa, ning
viimasel paaril sekundil tahaksin paluda oma kolleegidel mälestada ohvreid leinaminutiga.

David-Maria Sassoli,    esitaja. – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Täna oleme siin
istungisaalis tuletamaks meelde, et Euroopa Parlament ja demokraatlikud institutsioonid
peavad kaitsma ja toetama terrorismiohvrite sugulasi ning seisma õigluse eest, mida Euroopa
avalik arvamus nõuab.

Meie esitatud resolutsioonis, mille üle peagi hääletame, juhime tähelepanu sellele, et Brasiilia
ja Euroopa Liidu suhted põhinevad õigusriigi ja põhiõiguste vastastikusel tunnustamisel
ja austamisel. Seetõttu ei pane me küsimärgi alla sõbralikke suhteid Brasiiliaga.

Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kaebealune Cesare Battisti on Itaalias mõistetud
süüdi neljas mõrvas. Isegi tagaotsitavana olid Cesare Battistile tema kohtuprotsessides –
mis kõik viidi läbi tema kaitseadvokaadi juuresolekul – õiguslikult tagatud, et Itaalia
kohtusüsteemis on läbitud kõik õigusemõistmise tasandid ning talle mõisteti kaks eluaegset
vangistust.

Austatud juhataja, isegi Prantsusmaa – kuhu Cesare Battisti oli eelnevalt pagenud – otsustas
2004. aastal nõustuda Itaalia väljaandmistaotlusega, tunnistades tema kuritegusid ja
määratud karistusi, sest Cesare Battisti on kurjategija, kes tuleb kohtu alla anda. Brasiilia
vastuolulist käitumist on raske mõista, eriti seetõttu, et Brasiilia ametivõimud ei ole teda
ametlikult poliitiliseks pagulaseks tunnistanud, mis on üks Itaalia ja Brasiilia väljaandmist
käsitleva kahepoolse lepingu peatamise põhjustest.

Seepärast näis ülemkohtu otsus ohvrite perekondadele ja laiemale üldsusele mõistetamatu.
Austatud juhataja, me esindame õiguste – kõigi inimeste õiguste – Euroopat. Ohvritel on
õigus teada, et selliste õõvastavate kuritegude süüdlased kannavad oma karistust oma riigi
vanglates.

Ryszard Czarnecki,    esitaja. – (PL) Austatud juhataja! Ma ei ole itaallane ega brasiillane,
olen Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ning ei taha, et see oleks proportsioonitunde
kaotanud liit – liit, kus kurjategija naudib samu õigusi nagu kuriteoohvrid ja nende
perekonnad. See on lubamatu. Küsimus on teatud elementaarses moraalis – ma ütleksin
isegi inimmoraalis – ning mitte Euroopa omas. Võttes sõna inimesena, kes ei ole juhtumiga
väga emotsionaalselt seotud ja kes, eeldan, saab hinnata olukorda külmalt ja objektiivselt,
julgeksin öelda, et tegelikult on siin teatud tasakaal kadunud, mis on meie maksumaksjatele
ja valijatele mõistetamatu. Minu arvates on Brasiilia ülemkohtu otsus mõistetamatu ning
see on mõistetamatu kõigile, kes seda lähemalt uurivad.
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Mario Mauro,    fraktsiooni PPE nimel. – (IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid!
Härra Romeva i Rueda, eile parlamendis peetud liigutaval pressikonverentsil rääkisid
Cesare Battisti juhumõrvade ohvrite sugulased ausalt ja väärikalt veel kord sellest traagilisest
sündmusest.

Tegemist ei ole kättemaksuga, vaid õiglus tuleb jalule seada. Seetõttu tuleb Cesare Battisti
õigluse jaluleseadmiseks välja anda, ning kuna Battisti tuleb välja anda, siis selle
resolutsiooniga saab Euroopa Parlament loodetavasti autoriteetselt ja usutavalt kõva häälega
välja öelda: tegemist ei ole kättemaksuga, vaid õiglus tuleb jalule seada.

Euroopa Liit on poliitiline projekt, kus oleme ühendanud oma väärtushinnangud ja ideaalid
ideoloogiate, totalitaarsete ideoloogiate, juhusliku vägivalla ja terrorismi piiritu kurjuse
lõplikuks hävitamiseks. Selle projekti elluviimiseks palume täna veel kord jõuliselt: ärgem
otsigem kättemaksu, vaid laske meil tagada õigluse jaluleseadmine.

Gianluca Susta,    fraktsiooni S&D nimel. – (IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid!
Juhtub liigagi tihti, et mõnede riikide haritlased või mõjuvõimsad institutsioonid keelduvad
mõistmast Itaalia terrorismi olemust, seades kahtluse alla meie kohtusüsteemi
usaldusväärsuse.

Kuna see on Cesare Battisti väljaandmisest keeldumise õiguslik alus, ei jää meil üle muud,
kui see tagasi lükata. Cesare Battisti, kahtlase minevikuga isik, pärineb ajastust, mil tuhanded
noored – kellest paljud olid väga üksildased – valisid poliitilise võitluse pidamiseks
relvastatud võitluse ning pöörasid oma sõgedad utoopilised unistused lõpuks kuriteoks.
Ka teised riigid on üle elanud sarnased tragöödiaid, kuid ükski neist ei ole seni pakkunud
tragöödia osalistele mitte mingeid võimalusi muutumiseks, erinevalt Itaaliast, kes on
võitluses terrorismiga vaid järginud tõepoolest rahvusliku ühtsuse sihti.

Seega nõuame ohvrite sugulaste üleskutset kuulda võttes Cesare Battisti toomist Itaalia
kohtu ette, kes suudab tõestada – nagu on tehtud sadade muude endiste, nüüd ühiskonnaellu
uuesti lõimitud terroristide korral –, et karistamine tähendab ka paremaks muutmist, nagu
itaallane Cesare Beccaria õpetas Lääne juriidilisele tsivilisatsioonile, mitte hirmutamist ega
jõhkraks muutmist, nagu Brasiilia ametivõimud kardavad.

Ilda Figueiredo,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (PT) Austatud juhataja! Me käsitleme
teemat, mis ei ole õigupoolest pakiline, samas ei ole meil puudu tõesti pakilistest teemadest,
näiteks Colombia ametiühinguliikmete vangistamine ja mõrvamine, repressioonid ja
surmad Hondurases või traagiline olukord Iisraeli okupeeritud Palestiina aladel.

Kui soovite rääkida Brasiiliast, siis oleks tõesti pakiline näidata meie solidaarsust inimestega,
kes said kannatada Rio de Janeiro osariiki, eriti Nova Friburgo, Petrópolise ja Teresópolise
linna hiljuti laastanud tormides.

On kahetsusväärne, et Euroopa Parlament ei ole seda tragöödiat kommenteerinud ning ei
ole palunud Euroopa Komisjonil väljendada aktiivselt solidaarsust Brasiilia presidendile ja
näidata valmisolekut pakkuda igakülgset vajalikku abi. Kasutame juhust, et õnnitleda
Brasiilia uut presidenti Dilma Rousseffi hiljutise ametissevalimise puhul. Teatame, et oleme
solidaarsed ja avaldame sügavat kahetsust tormide traagiliste tagajärgede pärast, ning see
avaldus on suunatud ka Brasiilia Kongressile, kõnealuse tragöödia ohvriks langenud
perekondadele ja kõigile Brasiilia inimestele.

Seoses esitatud resolutsiooniga rõhutame vajadust austada Brasiilia, kus hoitakse
Cesare Battistit, õiguspäraste asutuste olemasolevaid otsuseid ning oodata ära Brasiilia
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õiguspäraste asutuste tulevased otsused, ilma Euroopa Parlamendi surveta. Seetõttu palun,
et ettepanek võetaks tagasi taunitava otsuse ärahoidmiseks.

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

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Tahaksin
vastata oma kolleegile, kes ütles, et on palju muid pakilisi teemasid, millega tegeleda jne,
lihtsalt nentides fakti, et vastupidiselt paljudele muudele teemadele, mis on üsna selgelt
väärt meie huvi, on tegemist pakilise teemaga, mis hõlmab küll ühte väljaspool Euroopa
Liitu olevat riiki, kuid ka ühte liitu kuuluvat riiki, ning meil on siin tegemist ka tapetud või
sandistatud ELi kodanikega.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Austatud juhataja! Ma olen juba öelnud ning kordan
siinkohal veel, et tegemist ei ole tõeliselt pakilise teemaga. Me teame, et Brasiilia õiguspärastel
asutustel on see juhtum käsitlemisel ning et Itaalia kodanikku hoitakse Brasiilias. Seetõttu
ütleme, et Euroopa Parlament ei tohiks avaldada survet Brasiilia õiguspärastele asutustele.
Peame ära ootama otsused, mille nad aegsasti teevad. Mis puutub pakilistesse teemadesse,
siis meil on siin suur hulk teemasid, kaasa arvatud solidaarsus Brasiilia tormiohvritega,
kellest hukkus üle 700 inimese.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Mul on Ilda Figueiredole
lihtne küsimus. Kas te ei arva, et 30 aastast – sest nende inimeste tapmisest on mööda
läinud palju aastaid – ei piisa, et nõuda viimaks kiiresti õiglust?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Austatud juhataja! Nagu me oleme juba öelnud ja
nüüd kordame, on küsimus selles, kuidas me seda teemat arutame. Me arutame seda ajal,
mil peaksime arutama pakilisi küsimusi. Isegi Roberta Angelilli tehtud avaldustest ilmneb,
et seda oleks saanud arutada muul ajal ning et endiselt saab seda arutada mõnel muul ajal,
kuid mitte kohe praegu pakiliste küsimuste seas. Pakiline on solidaarsus paaril viimasel
päeval Brasiiliat laastanud tormide tagajärjel hukkunud 700 inimese juhtumis.

Fiorello Provera,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid!
Cesare Battisti ei ole romantiline kangelane, nagu mõned on teda kirjeldanud, vaid varem
röövimisi toime pannud julm mõrvar, kes mõisteti süüdi nelja inimese tapmises laskudega
kuklasse.

Ta lõikas ebaõiglast kasu François Mitterrandi poliitilise varjupaiga doktriinist ning teda
on kaitsnud ja idealiseerinud mõned vasakpoolsed Prantsuse haritlased. Kodumaale
tagasisaatmise ja vangla vältimiseks Brasiiliasse põgenenud Battisti päästis president Lula
ilmselt poliitilistel põhjustel tehtud eksliku otsuse tõttu, võtmata arvesse ohvrite ja nende
sugulaste kannatusi.

Proua Figueiredo, Euroopa Parlament ei nõua Brasiilia ametivõimudele ja komisjonile
esitatud taotluses üksnes õigusnormide ja kahepoolsete lepingute austamist, vaid selle
eesmärk on kinnitada ka põhimõtet, et mõrvari tegevust ei saa õigustada ükski ideoloogiline
põhjus ning ükski riik ei tohi tagada talle karistamatust.

Me ei tohiks iialgi unustada, et karistuse kandmise kaudu ohvritele moraalse kahju
hüvitamisel on eetiline väärtus. See on kõiki tsiviliseeritud ühiskondi või neid, mis püüavad
olla tsiviliseeritud, toetava ühiskondliku lepingu aluseks.
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Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid! 31 aastat
pärast Cesare Battisti ja tema jõugu poolt toime pandud barbaarset verevalamist ei ole seda
ikka veel unustatud.

Eile Strasbourgis toimunud pressikonverentsil ära kuulatud ohvrite sugulaste valu on selle
ehtne tõestus. Tollane Itaalia valitsuse justiitsminister Clemente Mastella tegi oma
institutsioonilise tegevuse raames suuri pingutusi, et Battisti kohtuasjas tehtaks lõplik otsus.

Täna on koos ohvrite sugulaste, Itaalia kodanike ja kogu riigiga Euroopa Parlament see,
kes – olles erakordselt ühel meelel resolutsiooni ühisettepaneku suhtes – palub jõuliselt
teisel riigil, mis on Euroopa ja Itaalia sõber, anda viivitamatult välja lõplikult süüdi mõistetud
kurjategija ja terrorist Cesare Battisti ning panna lõpuks punkt sellele keerulisele ja valusale
sündmusele, mis on juba liiga kaua veninud.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! „Iseenesest oli ta pisisuli
ehk väikese kaliibriga kurjategija, kuid ta oli nutikas ja, nagu minagi, uskus ka tema, et
temast võiks saada poliitik. Inimesed, kellele tema jõugu kuriteod tegid emotsionaalselt ja
füüsiliselt kõige rohkem haiget, ei ole kunagi nõudnud kättemaksu, see-eest isegi praegu
nõuavad nad tsiviliseeritud moel tõe ja õigluse jaluleseadmist. Mitte eluaegse
vabadusekaotuse pärast, vaid seepärast, et kohtuotsus on tehtud, ning et võiks austada ja
ellu viia meie õigussüsteemi eeskirjade kohaselt määratud karistust.” Need sõnad kuuluvad
Arrigo Cavallinale, kes Cesare Battisti vanglas värbas, kui viimane kandis karistust röövi
eest, rääkides Battistist, tema kuritegudest ja ohvrite perekondadest.

See on kogu sündmuse tõeline olemus: ta oli tavaline kurjategija, kes hakkas terroristiks
ning mõisteti eluks ajaks vangi nelja kaitsetu inimese mõrva toimepanemise või
korraldamise eest, kes varjas end kõigepealt Mehhikos, siis Prantsusmaal ning nüüd Brasiilias
ning keda kaitseb rahvusvaheline toetusvõrgustik, nagu oleks tegemist romantilise
revolutsionääri, mitte halastamatu mõrvariga.

Seepärast ei ole Cesare Battisti Itaaliale väljaandmine vaid viimane toiming oletatava
poliitilise tagakiusamise pikas loos, nagu mõned tugitooliharitlased siiani on lasknud meil
arvata, vaid Euroopa Liidu liikmesriigi – ühe selle asutajariigi – õigustatud nõudmine, kes
soovib rahvusvaheliste lepingute järgimist ja riigi kohtusüsteemi austamist.

(Aplaus)

Charles Tannock (ECR).   – Austatud juhataja! Ma vaidlen vastu teie otsusele anda aega
registreerimata sõnavõttudeks selle põhjal, kes ei võtnud sõna Pakistani arutelus. See on
täiesti teistsugune arutelu teistsugusel teemal. Seni on see olnud portugali ja itaalia keele
kõnelejate vaheline arutelu. See on tore, aga võib-olla tahavad teised riigid ja teiste
fraktsioonide delegatsioonid ka selle kohta arvamust avaldada.

Juhataja.   – Olen igati nõus, et see on täiesti teistsugune arutelu, kuid meile on antud kaks
minutit, seega võin anda sõna kahele inimesele. Kui te oleksite minu asemel, kuidas te seda
teeksite? Ma tahan anda õiglase võimaluse kõigile, kes eelmise päevakorrapunkti juures
sõna ei võtnud, õiglase võimaluse kõigi fraktsioonide esindajatele. On tõsi, et peamiselt
on sõna saanud Itaalia kolleegid – võtan seda arvesse ja annan nüüd sõna teistest
liikmesriikidest pärit liikmetele.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Austatud juhataja! Mõistan teatud määral mõne kolleegi
tuska seoses Cesare Battistit käsitleva resolutsiooni pakilisusega.
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Detsembri lõpus, pärast seda, kui president Lula da Silva andis väljaandmisest keeldumise
otsuse, teatas Berlusconi, et ta kutsub oma Brasiilia suursaadiku tagasi ning võitleb edasi
Battisti Itaaliale väljaandmise nimel. Kahtlemata on see osa samast võitlusest.

See ei vähenda aga Battisti kuritegude tõsidust. Ta on Itaalia kohtust juba 30 aastat kõrvale
hoidnud ning seni on ta pääsenud eluaegsest vabadusekaotusest mõrva eest. ELi ja Brasiilia
vahelised suhted põhinevad usaldusel ning ka demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste
austamisel. Kurjategijate tõstmist poliitilise pagulase staatusesse ei saa heaks kiita.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Ma arvan, et kohtu sõltumatuse austamine
– Euroopa Liidu ja Brasiilia ühine põhinorm – peaks olema kõikide muude kaalutluste
suhtes ülimuslik. Ma usun kindlalt, et kahe poole vahelisi suurepäraseid suhteid nii
majanduslikul kui poliitilisel tasandil toetab ühtemoodi hea koostöö kriminaalasjades,
ning seega et nelja mõrva ja muude kuritegude eest eluks ajaks vangi mõistetud
Cesare Battisti kannab karistust tema suhtes kohalduva seaduse alusel.

Brasiilia ja Itaalia vahel on sõlmitud väljaandmist käsitlev kahepoolne leping. Niisiis peame
paluma Brasiilial seda lepingut täita. Kuna vaidlusel on kõrgetasemeline poliitiline aspekt,
usun ma, et dialoogi tuleks sellel tasandil alustada uue Brasiilia riigipeaga.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)   . – (FR) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Mind
veidi üllatab siin istungisaalis olevate liikmete arvukus neljapäeva pärastlõuna kohta. Iga
neljapäeva pärastlõunastel istungitel osalejana leian ma, et ootamatu huvi
inimõigusküsimuste vastu on üsna ebaharilik.

Ma oleksin tundnud selle üle heameelt, kui ma poleks märganud, et osa võtavad peamiselt
Itaalia liikmed, kes tavaliselt ei tunne huvi inimõiguste vastu ja kes selles asjas on tihti
esimesed, kes ...

(Protestihüüded)

Kallis kolleeg, kas sooviksite asja selgitada? Tehke siis seda mikrofoni vahendusel ja ma
vastan. Seda nimetatakse isiklikuks süüdistamiseks. Teie olete itaallane, mina prantslane,
ma pean teist kui itaallasest lugu. Igaüks märkab, et täna on siin enamik osalejaid Itaaliast
pärit parlamendiliikmed, mis neljapäeva pärastlõuna kohta on pehmelt öeldes ebatavaline.
Mina olen siin iga neljapäeva pärastlõunal! Iga neljapäeva pärastlõunal olen ma täiskogu
istungil!

(Vahelehüüded)

Palun vaikust! Mul ei ole kombeks oma kolleegidele vahele segada ja ma ei talu
vahelesegamist! Austatud juhataja, palun, kas ma võiksin kasutada mulle antud aega?

(Juhataja palus sõnavõtjal jätkata.)

Olen ka märganud, et üldiselt paluvad Itaalia liikmed esimestena austada oma demokraatiat
ja mitte sekkuda Itaalia siseasjadesse. See on fakt. Selle mõistmiseks piisab Euroopa
Parlamendi arutelude lugemisest. Küsimus ei ole selles, kas Cesare Battisti on süüdi või
mitte. Ma tean – ja ütlen seda nüüd teile –, et nn tina-aastad on itaallaste jaoks raske periood.
Ma tean seda. Ma tean, et oli palju ohvreid. Ent ma tean ka seda, et mitte kõikide
terrorirünnakute korraldajate üle ei ole Itaalias kohut mõistetud. Kordan: mitte kõikide
terrorirünnakute korraldajate üle ei ole Itaalias kohut mõistetud!

(Vahelehüüded)
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Kas te laseksite mul rääkida vahele segamata? Me ei ole siin mõne riigi parlamendis! Euroopa
Parlamendis asjad nii ei käi. Austatud juhataja, kas oleks võimalik rääkida vahele segamiseta?

(Juhataja palus sõnavõtjal oma mõte kokku võtta.)

Minu arvates ei peaks me neljapäeva pärastlõunal tegelema Brasiilia ja Itaalia vaheliste
suhetega. Olen täiesti nõus, et eesmärk on seada jalule õiglus, kuid laske siis Brasiilia
ülemkohtul teha oma otsus. Asja menetletakse praegu Brasiilia kohtutes, ülemkohus peab
veel tegema oma otsuse, selle langetamine ei käi ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

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

. – (FR) Austatud juhataja! Mul on kombeks oma kolleege austada ja ma olen valmis
küsimusele vastama. Mulle meeldiks väga, kui nad näitaksid minu suhtes üles samasugust
sallivust.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Kui te, proua Vergiat,
peate oma kolleegidest lugu, siis ei tohiks te kindlasti söandada öelda, et teie Itaalia kolleegid
ei ole kunagi huvitatud inimõigustest.

Ma olen olnud siin 16 aastat. Võite kontrollida mu tegevust parlamendis ning kindlasti ei
vääri ma teilt loengut inimõiguste teemal.

Oma kolleegide nimel tahaksin küsida, kas teil pole häbi tekitada kahtlusi nende
nelja inimese suhtes?

Kas te teate, mis ametikohtadel need inimesed töötasid? Nad olid väga tagasihoidlikud
inimesed. Üks oli turvatöötaja, üks lihunik, üks kaupmees ja üks julgeolekutöötaja.

Eile rääkisid nende lapsed, kes olid tollal 10–15aastased, et iga päev meenuvad neile nende
isad vereloigus. Kas teie arvates on tõesti sobiv tekitada poleemikat?

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Austatud juhataja! Ma võtan seda kui isikliku
süüdistuse vormis esitatud küsimust. Ei, mul ei ole häbi, proua Angelilli, sest ma püüdsin
öelda, et minu arvates olid tina-aastad Itaaliale raske aeg. Ma tõesti arvan, et tina-aastad
olid Itaaliale raske aeg! Ma tean, kui palju ohvreid oli tollal Itaalias. Olen isiklikult selle
perioodi vastu huvi tundnud.

Seega, ei, ma ei tunne häbi. Ma ei sea kahtluse alla ohvreid, ma sean kahtluse alla selle, et
Itaalia parlamendiliikmed kasutavad inimõigusküsimustele ette nähtud neljapäeva
pärastlõunast istungit Itaalia ja Brasiilia vahelise probleemi arutamiseks. Minu arvates – ja
ma loodan, et volinik vastab ka niimoodi – ei ole Euroopa Liidul õigust sekkuda Itaalia ja
Brasiilia vahelistesse suhetesse, see ei ole parlamendi roll. Need istungid on ette nähtud
inimõiguste arutamiseks! Pealegi, proua Angelilli, ma ei ole teile sel teemal loengut pidanud.

Juhataja.   – Ma ei võta vastu rohkem sinise kaardi küsimusi. Meil on olnud argumente ja
vastuargumente. (Lähme nüüd edasi järgmise sõnavõtja juurde.)

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Ma tõstatan kodukorral
põhineva korraküsimuse seoses päevakorra koostamisega. Tahaksin lihtsalt juhtida
tähelepanu sellele, et käesolev teema on päevakorras esimeeste konverentsil tehtud otsuse
tõttu, mis seejärel ratifitseeriti hääletuse teel eelmisel esmaspäeval toimunud täiskogu
istungil.
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See ei ole päevakorras Itaalia liikmete soovil. Esiteks on see esimeeste konverentsi ning
teiseks kogu parlamendi ametlik taotlus.

(Aplaus)

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Euroopa Liit peab tõesti
tagama, et Brasiilia ja Itaalia täidaksid omavahel allkirjastatud lepingut, mille eesmärk on
reguleerida väljaandmisega seotud koostöö tingimusi ja korda.

Brasiilia ülemkohus on andnud loa Cesare Battisti väljaandmiseks – mees, kes on umbes
seitsmel kohtuprotsessil süüdi mõistetud ning kellele on Itaalia kohtuorganite lõplike
otsustena määratud nelja mõrva eest tagaselja neli eluaegset vabadusekaotust. Uskumatu
on see, et ametist lahkuv Brasiilia president on keeldunud selle kurjategija Itaaliale
üleandmisest. Enamgi veel – meie riigi jaoks äärmise solvanguna läks rühm Brasiilia
parlamendi vasakpoolseid liikmeid Cesare Battistile vanglasse külla ning pildistas end koos
temaga tähistamas.

Euroopa Liidul, kellel on Brasiiliaga väga head kaubanduslikud ja majanduslikud suhted,
jääb üle vaid sekkuda, et seadust ja ohvrite sugulaste õigust õigluse jaluleseadmisele täidetaks.
Alles eile kohtusid ohvrite sugulased Strasbourgis Euroopa Parlamendi liikmetega, kes –
sedakorda – olid kõik ühel meelel, hoolimata oma poliitilisest kuuluvusest.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Komisjon on täiesti teadlik sellest, et
ametist lahkuv Brasiilia president otsustas hiljuti keelduda välja andmast Itaalia kodanikku
Battistit, kellele Itaalia kohus on määranud tagaselja eluaegse vabadusekaotuse ning mitu
muud vanglakaristust.

Olen võtnud igati arvesse teie seisukohti konkreetse juhtumi kohta ning jagan teie arvamust
ohvrite ja nende sugulaste suhtes. Komisjon siiski leiab, et tal puudub võimalus sellesse
juhtumisse sekkumiseks. Euroopa Liit ei ole sõlminud Brasiiliaga väljaandmist käsitlevat
lepingut ning isegi kui seda oleks tehtud, ei oleks tal õigus sekkuda väljaandmise
üksikjuhtudesse. Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline või Euroopa Liidu liikmesriikide ja
kolmandate riikide vaheline otsus väljaandmise kohta on täielikult kohtu pärusmaa.

Itaalia suhteid Brasiiliaga seoses kriminaalkoostööga reguleerib 1989. aastal sõlmitud
väljaandmist käsitlev kahepoolne leping. Brasiilia ametiasutused on kasutanud seaduse
piires kaalutlusõigust härra Battisti väljaandmisest keeldumiseks.

Tahaksin täiesti selgesõnaliselt lisada: väljaandmise korral ei kahtle ma absoluutselt, et
Itaalia kohtusüsteem vastab Euroopa Liidu liikmesriikidelt oodatavatele kõrgetele normidele.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Peatselt algab hääletamine.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Ana Gomes (S&D),    kirjalikult. – (PT) Olen resolutsiooni algatuse vastu, sest minu arvates
ei ole Cesare Battisti juhtumil kohta inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte
rikkumisi käsitlevate pakiliste juhtumite arutamisel parlamendis, see lihtsalt ei ole
inimõiguste, demokraatia ega õigusriigi põhimõtte rikkumine Brasiilias ning see ei ole ka
pakiline asi. See on Brasiilia ja Itaalia vaheline juriidiline ja poliitiline vaidlus ning Brasiilia
föderaalne ülemkohus ei ole otsust veel teinud. Käesoleval hetkel peaks Euroopa Parlament
edastama Brasiiliale kaks muud sõnumit: solidaarsussõnumi seoses katastroofiga, milles
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kaotas elu rohkem kui 700 inimest, ning rõõmusõnumi president Dilma Rousseffi
demokraatliku ametissevalimise pärast. Brasiilia on kahtlemata demokraatlik riik, mis on
viimasel kümnendil teinud märkimisväärseid edusamme poliitika-, tsiviil-, sotsiaal-,
majandus- ja kultuuriasjades ning on tänu valitsuse nn nullnälja- ja peretoetusprogrammile
väga eeskujulik vaesuse ja nälja vastases võitluses.

Monica Luisa Macovei (PPE),    kirjalikult. – Õigusriigi põhimõtetest tuleb kinni pidada.
Sellest sõltub riigiasutuste usaldusväärsus. Brasiilia ülemkohus andis Brasiilia presidendile
Lulale loa muu hulgas neljas mõrvas süüdi mõistetud Itaalia kodanik Cesare Battisti välja
anda. 31. detsembril 2009, mis oli president Lula viimane tööpäev, keeldus ta Battistit
Itaaliale välja andmast. Ma loodan, et Brasiilia ametivõimud teevad apoliitilise ja erapooletu
lõppotsuse, otsuse, mis toetab õigusriigi põhimõtteid. Õigusriik on Brasiilia ja ELi suhete
alus. ELi aluslepingud põhinevad inimõiguste ja õigluse põhimõtetel. Loodetavasti jäävad
need põhimõtted vastastikuseks.

11.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, mis käsitleb seitset resolutsiooni
ettepanekut Iraani, eriti Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta (3) .

Bastiaan Belder,    esitaja. – (NL) Austatud juhataja! Täpselt nädal tagasi avaldas Nobeli
preemia laureaat Shirin Ebadi Wall Street Journalis terava artikli oma sõbrast, inimõigustele
spetsialiseerunud Iraani advokaadist Nasrin Sotoudehist, kes oli äsja mõistetud 11 aastaks
vangi. Ebadi kutsus läänemaailma üles pöörama suuremat tähelepanu Sotoudehi juhtumile
ning kõikidele vapratele inimõiguste kaitsjatele Iraani Islamivabariigi territooriumil.

Euroopa Parlamendi arutelu on osa vastusest Ebadi tungivale palvele. Me ei saa ega unusta
Nasrin Sotoudehi ega tema Iraani põhiõiguste eest kaasvõitlejaid. Austatud juhataja, kallid
kolleegid, see sõnum on ka raportis, mille ma loodetavasti esitan väliskomisjoni nimel
märtsikuus toimuval täiskogu istungil ning ma loodan, et te kõik hääletate selle poolt. See
oleks võimas, ühtne Euroopa hääl Iraani inimeste õiguste poolt.

Marietje Schaake,    esitaja. – Austatud juhataja! Veel kord oleme sunnitud rääkima
inimõigustest Iraanis, arvestades, et Nasrin Sotoudeh mõisteti 11 aastaks vangi. Tal on
keelatud töötada juristina, kuid las meie seame õigluse jalule.

Iraanis ei rakendata ega eksisteeri enam õigusriigi põhimõtteid, ning kohus on väga
politiseeritud. Inimõiguste kaitsmist peetakse nüüd riigi julgeoleku vastaseks tegevuseks.
Advokaat ja kahe lapse ema Nasrin Sotoudeh mõisteti süüdi riigi julgeoleku vastases
tegevuses. Ta kaitses muuhulgas Iraani-Hollandi kodanikku Zahra Bahrami, kes mõisteti
surma enne, kui Hollandi diplomaadid olid temaga rääkinud, ning õhkkonnas, kus valitsesid
tõsised kahtlused nõuetekohase kohtuprotsessi osas.

Nii nagu Nasrin Sotoudeh on ja oli tugev naine, seistes õigluse eest, näeme, kui nõrk on
režiim, mis represseerib oma kodanikke, mitte ei hoolitse nende heaolu eest. Kõrge esindaja
Ashton on käesoleva kuu lõpus Istanbulis ning püüab panna Iraani režiimi tegema koostööd
rahvusvahelise üldsusega tuumaküsimuses. Majandussanktsioonidel on sama eesmärk.
Kahtlen, kas need annavad soovitud tulemuse enne, kui põhjustatakse mõõtmatuid
kannatusi Iraani inimestele, kes seetõttu sõltuvad üha enam karmikäelisest valitsusest.

(3) Vt protokoll.
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Kuigi ma olen majandussanktsioonide mõju osas skeptiline, olen siiski veendunud, et
sanktsioonid nende isikute suhtes, kes on pannud toime inimõiguste rikkumisi tsensuuri,
vägistamise, piinamise või hukkamise näol, on tõhus ja vajalik samm karistamatusele lõpu
tegemiseks ning õigluse austamiseks, mille eest seisis Nasrin Sotoudeh. Inimõigused on
ilmselgelt Iraani režiimi nõrk koht.

Austatud juhataja, kas ma tohin oma sõnavõtus paluda teil sundida meie Itaalia kolleege
vait jääma, sest see tõesti häirib, kui nad hakkavad istungisaalis pärast endale oluliste
teemade läbisaamist jutustama.

Juhataja.   – Kolleegid, te kuulsite proua Schaake palvet. Ka teised kolleegid on palunud,
et te võiksite vait jääda. Kui teil on midagi omavahel arutada, siis võite seda teha väljas.

Struan Stevenson,    esitaja. – Austatud juhataja! Ma kavatsesin täna võrrelda Iraani
Islamivabariiki Natsi-Saksamaaga, kuid pean ütlema, et minu arvates võib asi mitmes
mõttes isegi hullem olla. Sel aastal on mullad üles poonud juba 65 inimest. Eile poodi üles
kümme: kõigepealt määrati neile suured trahvid ning nende kodud sundvõõrandati, seejärel
piitsutati igaühte halastamatult, ning siis lohistati poomislavale. Viimase nelja nädala
jooksul on üles poodud 87 inimest.

Ahmadinejad eitab holokausti ja vihkab juute; ta on öelnud, et tahab Iisraeli kaardilt minema
pühkida ning praegu ehitab ta tuumarelvasid, mis võimaldavad tal seda teha. Tema ja
Khamenei juhivad Iraani kodanike halastamatut allasurumist igapäevaste poomiste,
piinamiste, kividega surnuks loopimise, amputeerimiste ja piitsutamiste ning laste ja isegi
rasedate naiste rutiinse hukkamise teel. Kahel M ş dis oleval vangil amputeeriti sel nädalal
käed; veel kahele mõisteti karistuseks amputeerimine ja varsti viiakse need otsused täide.

Igaüks, kes püüab paljastada seda kurjust, valitakse kohe sihtmärgiks. Antud juhul Nasrin
Sotoudeh: vapper inimõiguste advokaat, kes on kaitsnud paljusid süütuid inimesi, kelle
selline fašistlik režiim on ebaõiglaselt süüdi mõistnud ja hukanud. Inimlikkust solvab tema
ennekuulmatu 11 aasta pikkune vabadusekaotus oma töö tegemise eest. Tõelised
kurjategijad on türannid Teheranis ning neilt nõutakse selgitusi. Nende arvates on lääne
kriitika osa rahvusvahelisest vandenõust nende režiimi kukutamiseks. Mis minusse puutub,
siis mina ühineksin selle projektiga täna. Kurjusel ei tohiks iialgi lasta valitseda, ning mida
varem me saame Iraanis taastada vabaduse, demokraatia, inimlikkuse ja naiste õigused,
seda parem on see kogu maailma jaoks.

Rosario Crocetta,    esitaja. – (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Paludes viivitamatult
vabastada Nasrin Sotoudeh, nõuame tungivalt, et liit ja liikmesriigid teeksid enamat Iraani
kodanike ja maailma vabastamiseks ühest ajaloo julmimast ja autoritaarseimast režiimist.

Iraani Islamivabariiki iseloomustab nii maailma rahu ohustamine tuumaprogrammiga,
mis võib vallandada tuumasõja õudused, kui ka valimiste ebaseaduslikkus, vabu valimisi
nõudvate inimeste massilised arreteerimised, vastuhakkajate tapmine, režiimivastaste
vägistamine ja kehaline väärkohtlemine, kohtuprotsesside ebaõiglus, kus otsuseid saab
ennustada kohe pärast süüdistuste esitamist, naiste ja homoseksuaalide tõsine
diskrimineerimine ning sõna- ja ühinemisvabaduse puudumine. Iraani kinnipeetavate
tingimused Camp Ashrafis, kus nende suhtes rakendatakse vägivalda ning isegi kividega
surnuks loopimist, on täiesti uskumatud.

Iraanis mõistetakse iga päev surma vähemalt kaks inimest, sealhulgas lapsed, ning nad pole
süüdi muus kui selles, et nad pole režiimile meele järgi. Seaduslikud tõendid kogutakse
tihti kokku jõhkrate piinamisviiside julmal ja osaval kasutamisel. Minu kriitika ei ole

113Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011



kindlasti mitte suunatud rahul põhinevale islamile, vaid Iraani režiimile. Nasrin Sotoudehi
arreteerimine ja süüdimõistmine tõi päevavalgele kohtute silmakirjalikkuse uue taseme,
sest käesoleval juhul rünnati inimeste kaitsjat ja mõisteti ta süüdi, mis tähendab, et Iraani
kodanikel ei ole mingit võimalust end kaitsta.

Cristian Dan Preda,    ettepaneku esitaja. – (RO) Austatud juhataja! Kuigi Iraan võib hakata
tuumaküsimustes avanema, peame kahjuks tõdema, et inimõiguste osas on uks selles riigis
kindlalt kinni.

Nasrin Sotoudehi juhtum näitab seda täielikult. Teda karistati inimõiguste edendamise eest
äärmiselt karmi karistusega: 11 aastat vangistust ning keeld töötada advokaadina ning
lahkuda riigist 20 aastat. Sellele otsusele jõuti lavastatud kohtuprotsessi tulemusena.

Tegemist ei ole kaugeltki üksikjuhtumiga. See on osa Iraani režiimi kaalutletud strateegiast
vaigistada järjekindlalt inimõigusaktiviste. Inimõigusküsimustega tegelevaid advokaate
ähvardab terve rida väga karme karistusi, seepärast peame näitama solidaarsust nende
vaprate inimestega, kes toetavad inimõigusi ja võtavad nendega seotud meetmeid, hoolimata
ähvardustest, piinamistest ja vangistusest.

Raül Romeva i Rueda,    esitaja. – Austatud juhataja! Pean ütlema, et mõistan kindlalt
hukka asjaolu, et jälle peame rääkima Iraanist, ent seda on vaja teha. Seda on tõesti vaja,
sest olukord Iraanis on väga probleemne ja pingeline.

Seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament jälle kordaks oma nõudmist vabastada kõik
süümevangid, sealhulgas kõik need, kes arreteeriti eelmisel aastal seoses nende rahumeelse
– ja ma kordan, rahumeelse – poliitilise ja inimõigusalase tegevusega. Euroopa Parlament
peab kutsuma Iraani ametivõime veel kord üles järgima rahvusvaheliselt tunnustatud õigust
sõna- ja ühinemisvabadusele ning mõistma kindlalt hukka Nasrin Sotoudehile mõistetud
erakordselt karmi karistuse, samuti kiitma teda julguse ja pühendumuse eest.

Just seetõttu peab Euroopa Parlament Sotoudehi juhtumit, samuti tema
inimõigusaktivistidest kaaslaste ning süümevangide teemat käsitlema ja nõudma tema
kohest vabastamist. Peame väljendama oma muret veelgi sagedamini määratud Iraanist
lahkumise keelu üle, millest võime loogiliselt järeldada, et ametivõimud peavad Iraani
jäämist karistuseks.

Peame kutsuma ametivõime üles võitlema inimõiguste rikkujate karistamatuse vastu
julgeolekujõududes ning ka kordama oma nõudmist, et kohtuväliste hukkamiste suhtes,
mis väidetavalt pandi toime alates vastuolulistest presidendivalimistest juunis, algatataks
sõltumatu uurimine ning väidetavad rikkujad toodaks kohtu ette. Kahtlemata peame
jõuliselt hukka mõistma ka Chāh Bahāris toimunud pommirünnaku ning avaldama
kaastunnet ohvrite perekondadele ja vigastatutele.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et oleme tõsiselt mures teatud usu- ja rahvusrühmade
tagakiusamise pärast Iraanis. Peame väljendama veendumust, mida toetab Euroopa
lähiajalugu, et rahumeelse ja tasakaalustatud sotsiaalse ja poliitilise arengu saab saavutada
üksnes erinevate piirkondade kultuurilisi ja sotsiaalseid püüdlusi arvesse võttes.

Bogusław Sonik,    fraktsiooni PPE nimel. – (PL) Austatud juhataja! Meil oli põhjust rääkida
Nasrin Sotoudehist Euroopa Parlamendi eelmisel arutelul inimõiguste kaitse puudumise
üle Iraanis, kui ta 4. septembril 2000 arreteeriti süüdistatuna riigivastases propagandas,
vandenõus ja riigi julgeoleku vastase tegevuse eesmärgil kogunemiste korraldamises. Teda
on kinni peetud neli kuud. Nüüd on see silmapaistev inimõiguste kaitsja ja Nobeli preemia
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laureaadi Shirin Ebadi pühendunud kolleeg mõistetud kohtuprotsessi tulemusel 11 aastaks
vangi, millele järgneb 20aastane advokaadina töötamise ja Iraanist lahkumise keeld.
Meenutagem, et pikad vanglakaristused on määratud ka teistele poliitvangidele. 26aastasele
naisõigusaktivistile Shiva Nazar Aharile on mõistetud neli aastat vangistust ja 74 piitsahoopi
ühe ja sama kuriteo eest.

Me peame selgelt rõhutama oma vastuseisu põhiliste inimõiguste – ühinemisvabaduse,
sõnavabaduse, õiguse mõttevabadusele ja õiguse õiglasele kohtumõistmisele – jõhkrale
rikkumisele. Nasrin Sotoudehist, kes on pühendanud oma elu inimõiguste eest võitlemisele
– surmamõistetud alaealiste ning rahumeelsete protestide korraldamises ja opositsiooniga
koostöö tegemises süüdistatud inimeste kaitsmisele – on saanud elav tõestus inimõiguste
rikkumistest Iraanis. Euroopa Liit ei saa enam tegevusetult pealt vaadata Iraani ühiskonna
ebavõrdset võitlust režiimi vastu.

Corina Creţu,    fraktsiooni S&D nimel. – (RO) Austatud juhataja! Ka meie toetame nõuet
Nasrin Sotoudehi ja kõikide Iraani süümevangide koheseks ja tingimusteta vabastamiseks.
Pärast valimispettust, mille tulemusel on Ahmadinejadi režiim endiselt võimul, maksid
tuhanded iraanlased vabaduse hinda oma vapruse eest protestida üha rõhuvama režiimi
vastu. Nasrin Sotoudeh mõisteti pärast kuudepikkust isoleeritust ja piinamist 11 aastaks
vangi, sest ta kaitses inimõigustele spetsialiseerunud advokaadi ja aktivistina Teherani
valitsuse vastaseid, sealhulgas Nobeli rahupreemia laureaati.

Kõrvuti arvukate teisitimõtlejatega kannatavad Iraani vanglates halva kohtlemise käes veel
kümned ajakirjanikud ja blogijad, kes julgesid väljendada oma südametunnistust, mis on
üks põhivabadusi. Minu arvates ei peaks Euroopa Liit täitma oma kohustust vabastada
need demokraatia eest võitlejad üksnes avaliku protesti näol, vaid siin peaks Euroopa
välisteenistus võtma konkreetseid meetmeid, eesmärgiga kutsuda rahvusvahelist üldsust
üles avaldama ühiselt suuremat survet nende inimõigusrikkumiste lõpetamiseks Iraanis.

Charles Tannock,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Me Euroopa Parlamendis
ei tohiks iialgi unustada, et vabadus arutleda ja eriarvamusele jääda, mida me nii väga
Euroopas naudime, on haruldane ja paljudes maailma paikades olematu. Kuskil mujal ei
ole see ilmsem kui Iraanis.

Taas kord arutame Euroopa Parlamendis õõvastava inimõigusolukorra üle kõnealuses
islamivabariigis. Nasrin Sotoudeh on advokaadina aidanud paljusid opositsiooni toetajaid,
keda on 18 kuud tagasi pettuse teel läbi viidud valimiste järel vahistatud ja taga kiusatud.
Ta on esindanud ka surmamõistetud alaealisi, mis on tõesti kangelaslik töö riigis, kus on
tavaks lapsi hukata. Ta vahistati eelmise aasta septembris süüdistatuna propaganda
levitamises ja riigi julgeoleku kahjustamise vandenõus. Nüüd on talle määratud 11 aasta
pikkune vabadusekaotus ja advokaadina töötamise keeld 20 aastaks.

Ta tuleks viivitamata ja tingimusteta vabastada. Ma kutsun liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles seda rõhutama.

Euroopa Parlament ja komisjon on juhtinud vankumatult tähelepanu inimõiguste
rikkumistele julma – et mitte öelda jälgi – Ahmadinejadi režiimi ajal. On aeg, et nõukogu
seaks ELi ühised väärtushinnangud kõrgemale liikmesriikide isiklikest ärihuvidest selles
riigis.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, volinik, kallid kolleegid! Taas peame
arutama inimõiguste ja demokraatia rikkumisi Iraanis. Seekord siis Iraanis inimõigusaktiviste
kaitsva advokaadi juhtumit.
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Eesmärk on tõesti lahendada probleem algstaadiumis: enam ei vangistata üksnes oma
õiguste eest seisvaid inimesi, vaid minnakse otse nende kaitsjateni, lihtsalt näitamaks,
kustpoolt puhub tuul nende jaoks, kes soovivad Ahmadinejadi režiimile vastu astuda.

Võin kihla vedada, austatud juhataja, et mõne nädala pärast räägime siin istungisaalis jälle
uuest, kõikide põhiõiguste rikkumise juhtumist Iraanis. Rikkumise maskeeringuks on mõni
kuriteomotiiv, mis oleks naeruväärne, kui see poleks nii traagiline, näiteks riigi julgeoleku
vastane tegevus või režiimivastane propaganda, nagu täna arutatava juhtumi puhul.

Ma tõesti kahtlen, austatud juhataja, kas parlamendil peaks jätkuvalt olema delegatsioon
suhtlemiseks režiimiga, mis on risti vastupidine kõigele, millele Euroopa Liit on rajatud.

Seán Kelly (PPE).   – Austatud juhataja! Niisiis järjekordne kohutav juhtum Iraanis. Enne
jõule arutasime Sakineh Ashtiani olukorda, kes mõisteti väidetava abielurikkumise eest
surma kividega loopimise teel, mis seejärel asendati ülespoomisega väidetava mõrva eest.
Täna on meil tegemist oma töö eest 11 aastaks vangi mõistetud Nasrin Sotoudehi
kahetsusväärse juhtumiga. Tema varad külmutati ja keelati kohtumine teda kaitsva
advokaadiga. Nädala jooksul vahistati ta abikaasa, tsiteerin: „valede levitamise ja avaliku
arvamuse kallutamise pärast”. On see normaalne?

Minu arvates kõik, mida me saame teha, on kasutada oma mõjuvõimu niipalju kui võimalik
ning teha lõpp sellele õelale vihale, eriti naiste julmale ja lugupidamatule kohtlemisele,
mille ehedad näited on needsamad kaks käsitletud juhtumit.

George Sabin Cutaş (S&D)   . – (RO) Austatud juhataja! Inimõigusaktivisti
Nasrin Sotoudehi süüdimõistmine näitab, et inimõiguste austamine on Iraanis väga
puudulik. Alates president Ahmadinejadi vastuolulisest tagasivalimisest 2009. aasta juunis
on kõik protestid julmalt maha surutud, tuhanded kodanikud arreteeritud ja mitmed sajad
juba süüdi mõistetud.

Nasrin Sotoudehi karm 11aastane vabadusekaotus johtus sellest, et ta oli advokaadina
kaitsnud arvukaid režiimivastaseid, kes arreteeriti presidendivalimistele järgnenud
demonstratsioonide käigus. Peale selle tehti talle etteheiteid sel perioodil välismeediale
antud intervjuude pärast. Siin on tegemist sõnavabaduse õiguse, advokaatide sõltumatu
ja survevaba tegutsemise õiguse ning ka kostja õiguse erapooletule kohtumõistmisele
rikkumise juhtumiga.

Sellega seoses tahaksin komisjonile ja nõukogule meelde tuletada, et igasugune koostöö
Euroopa Liidu ja Iraani vahel peab algama eeldusega, et inimõiguste austamine on
esmatähtis.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! See on jälle üks teema, mis vihastab
Euroopa avalikku arvamust ning Euroopa Parlamendi liikmeid. Kui oleme pidevalt ühes
ja samas riigis tunnistajaks olukordadele, kus ilmselgelt rikutakse inimõigusi, peame
mõtlema selle riigi ülesehitusele ja vastutusele. Võime selgelt näha, et oma traditsioonide
ja tavade austamine siiski ei ühti teatavate väljakuulutatud standardite või Euroopa
standardite – pean siin silmas inimõigusi – heakskiitmisega. See on ilmselge. Hea on see,
et Euroopa Parlament on hakanud sellele tähelepanu pöörama. Ent endiselt ripub õhus
küsimus poliitilise surve kohta, sest see oli ja on Iraanist rääkides järgmine teema, milles
Euroopa Parlament sõna võtab, ning selles ei ole saavutatud suuremat edu. Võib-olla tuleb
hakata avaldama praegusest palju suuremat survet.
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Iraanis inimõiguste eest võitlevaid aktiviste
ja advokaate on kaua taga kiusatud ja vahi all hoitud ning advokaat Nasrin Sotoudehi suhtes
tehtud otsus on üks kurb näide sellest.

Iraani režiim on käitunud samamoodi aktivisti Shiva Nazar Ahari, advokaadi Mohammad
Seifzadehi ja advokaadi Mohammad Oliyafariga. Samasuguse saatusega ähvardatakse teisigi
aktiviste.

Repressioon Iraanis läheb järjest hullemaks ning meie püüdlused olukorda parandada pole
andnud tulemusi. Valitsuse tegevus režiimis kahtlejate suhtes on jõudnud sellisele tasemele,
et me peame tõsiselt hakkama kaaluma sellele riigile suunatud poliitika muutmist ning
hindama muid võimalusi Iraani valitsusaparaadile tõhusama surve avaldamiseks, et aidata
Iraani inimestel vabamalt hingata. Kindlasti pole see kerge, ent minu arvates on meie
kohustus püüda muuta olukorda Iraanis.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Austatud juhataja! Nasrin Sotoudeh on üks tuntuim
inimõigusteadvokaat Iraanis ning ta kaitses teiste hulgas Nobeli rahupreemia laureaati
Shirin Ebadit. Tema klientideks on olnud ka surmamõistetud alaealised ja
perevägivallaohvrid. Tema ainus kuritegu on see, et ta tegutses oma kutsealal, milleks oli
nende inimeste kaitsmine, kes ei suuda ende Iraani julma režiimi eest ise kaitsta.

2009. aasta valimistele järgnenud rahutused ja nende tagajärjed on viinud selleni, et Iraani
ametivõimud on võtnud karme meetmeid inimõiguste kaitsjate ja aktivistide vastu. Iraani
valitsuse eesmärk on vaigistada korraga kogu opositsioon nii Iraanis kui ka väljaspool riiki.

Euroopa Parlament on astunud muuhulgas välja Ahvāzi inimeste kaitseks ja esitanud
üksmeelse kirjaliku deklaratsiooni. On kummaline, et rahvusvaheline üldsus ei saa teha
midagi sellest barbaarsest režiimist vabanemiseks.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Eelmisel Iraani
inimõigusrikkumisi käsitleval arutelul, mis toimus selles istungisaalis vaevalt neli kuud
tagasi, ütlesin oma kõnes, et iga päev öeldakse viiele Iraani kodanikule, et varsti nad
hukatakse surmanuhtluse läbi. Nimetatud traagilisele statistikale tuleb lisada ka riigi
kohtusüsteemi ohvreid kaitsvate Iraani advokaatide pikaaegsed vabadusekaotused.
Kohtusüsteemi kohta tuleks vast öelda nn kohtusüsteem. 4. septembril arreteeritud, piinatud
ja nüüd 11 aastaks vangi mõistetud 47aastase Nasrin Sotoudehi juhtum on selle ehe näide.

Ka teised Iraani advokaadid on kokku puutunud repressiooniga. Inimõigustest kirjutavate
reporterite komitee kaasasutajale Shiva Nazar Aharile mõisteti nelja-aastane vabadusekaotus,
Mohammad Seifzadehile üheksa-aastane vabadusekaotus ja kümneaastane advokaadina
töötamise keeld ning Mohammad Oliyafarile üheaastane vabadusekaotus ainult oma
klientide esindamise eest kohtus. Minu arvates peaksime välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja positsiooni läbirääkimistel ära kasutama, et sundida lisama kohe inimõiguste
kaitsjate teema Iraaniga peetavatesse kõnelustesse.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Advokaat Nasrin Sotoudehi
juhtum on väga tõsine. Talle mõisteti 11aastane vabadusekaotus, keelati advokaadina
töötamine ja riigist lahkumine 20 aastaks. Mida ta tegi? Ta kaitses Nobeli rahupreemia
laureaati Shirin Ebadit, teisi poliit- ja inimõigusaktiviste, ajakirjanikke ja surmamõistetud
alaealisi.

Alates 2009. aastast on Iraanis määratud vabadusekaotus vähemalt 15 inimõiguste
advokaadile. Selliste meetmetega rikub Iraan põhilisi inimõigusi ja ÜRO aluspõhimõtteid
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advokaatide rolli kohta. Nõuan tungivalt, et komisjon ja nõukogu võtaksid meetmeid
advokaat Nasrin Sotoudehi koheseks vabastamiseks.

Štefan Füle,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Euroopa Liit on jätkuvalt väga mures
inimõiguste ja põhivabaduste tõsise ja halveneva olukorra pärast Iraani Islamivabariigis.
Viimasel kahel aastal on inimõiguste kaitsmise valdkonnas töötavate inimeste olukord
muutunud keerulisest peaaegu võimatuks.

Nasrin Sotoudehi ja paljude teiste temasuguste puhul, kes töötavad põhiõiguste ja
–vabaduste kui õigustatud väärtuste kaitsmise nimel, ei tule vanglast töötamine kõne alla.
Sotoudehi vahistamise mõju on ilmselge: need Iraani inimesed, kes on piisavalt julged, et
seista inimeste eest, keda riik ise peaks kaitsma, riskivad hirmutamise, vangistuse või veel
hullemaga.

Euroopa Liit on öelnud oma sõna, 2010. aastal tegi kõrge esindaja ja asepresident Ashton
üle kümne avalduse nii üldolukorra kui üksikjuhtumite kohta. Samal ajal võttis Euroopa
Liit tagasihoidlikke meetmeid Iraani ametivõimudega suhtlemiseks, otsides selgitusi ning
edastades selgeid sõnumeid selle kohta, et olukorda Iraanis tuleb parandada. Kõrge esindaja
ja asepresident Ashton tegi 14. jaanuaril 2011 avalduse Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta,
milles mainiti nii Sotoudehi kui Shiva Nazar Ahari ehk advokaati ja ajakirjanikku, kellele
oli mõistetud vastavalt üheteistkümne- ja nelja-aastane vabadusekaotus.

Iraani Islamivabariik valiti hiljuti ÜRO naiste olukorra komisjoni liikmeks. Sotoudeh ja
Ahari on kaks naist, kes on ilma jäetud neist õigustest, mille kaitsmise eest nad võitlevad.
Euroopa Liit tuletab jätkuvalt Iraani ametivõimudele meelde, et eelkõige peavad nad täitma
mitmepoolsetest lepingutest ja konventsioonidest, mille nad on sõlminud ja ratifitseerinud,
tulenevaid rahvusvahelisi kohustusi. Me otsime jätkuvalt võimalusi muuta oma tegevus
inimõiguste kaitsmisel tõhusamaks, kasutades kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid.
Iraani rahvas väärib vähemalt seda.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Parlamendis on üks täiesti üleliigne
töörühm, kelle ülesanne on hinnata täiskogu istungite huvitavamaks muutmise võimalusi.
See rühm oleks pidanud tänast täiskogu istungit uurima. Me vajame vaid piisavalt aega,
mistõttu tuleks meile anda aega ka neljapäeva pärastlõunal. Samuti vajame õiget istungi
juhatajat, kes on üheaegselt nii nõudlik kui ka paindlik. Siis oleks täiskogu istung elav ja
huvitav.

(Aplaus)

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Peatselt algab hääletamine.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – (FI) Aktiivsete inimõiguslaste olukord Iraanis
muutub üha keerulisemaks. Lisaks loeme surmanuhtluste määramise kasvust. Varasemates,
kiiresti vastu võetud resolutsioonides nimetatud Hollandi kodanik Zahra Bahrami mõisteti
surma ning tema advokaat Nasrin Sotoudeh sai 11 aasta pikkuse vabadusekaotuse „riigi
julgeoleku vastase tegevuse eest”.

Nagu teame, iseloomustab Iraani õigussüsteemi mõtlemapanev õigluse ja läbipaistvuse
puudumine. Seetõttu on oluline, et liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
ei laseks riigil liiga kergelt pääseda, vaid jätkaks inimõigusküsimuste tõstatamist suhetes
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Iraaniga. Lubage nimetada minimaalsed nõuded: inimõiguste advokaadi Sotoudehi ning
teiste süümevangide kohene ja tingimusteta vabastamine, Bahrami surmaotsuse
läbivaatamine ja Hollandi ametivõimude kaasamine menetlusse, Punase Risti esindajatele
vangidega kohtumise võimaldamine ning inimõigusorganisatsioonide lubamine riiki
olukorra hindamiseks.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    kirjalikult. – (PL) Euroopa Parlament
peab reageerima inimõiguste rikkumise juhtumitele. Peame meeles pidama, et tänu selliste
juhtumite avalikustamisele saab rahvusvaheline üldsus avaldada suuremat survet riikidele,
kes ei järgi üldtunnustatud demokraatlike norme. Nasrin Sotoudeh esindas Iraani tsiviil-
ja inimõigusaktiviste kohtuprotsessidel ja kaitses surmamõistetud alaealisi. Iraani
ametivõimud nimetasid tema tegevuse „vaenuliku propaganda levitamiseks“ ja mõistsid
selle eest 11 aastat vabadusekaotust. On väga hea, et tema juhtum on võetud Euroopa
Parlamendi täiskogu istungi päevakorda. Euroopa Parlament, kui ta nõuab Nasrin Sotoudehi
ja teiste süümevangide vabastamist ning sõltumatu komisjoni loomist inimõiguste kaitsjate
süüdimõistmise uurimiseks, ei tohiks jääda tähelepanuta.

12. Hääletused

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

12.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0041/2011) (hääletus)

– Enne hääletust:

Marietje Schaake (ALDE).   – Austatud juhataja! Teen väga lühidalt: uus tekst tuleks
lõikesse 8 lisada pärast lõike lõpus olevat üleskutset ning lõike 17 suhtes lepiti kokku, et
„nimetatud dokumente täielikult ja ilma reservatsioonideta ratifitseerima” jäetakse välja
ning asendatakse tekstiga „võtma tagasi oma reservatsioonid nimetatud kahe dokumendi
osas”. Need on lihtsalt teksti faktilised muudatused.

(Suulised muudatusettepanekud kiideti heaks.)

– Enne lõike 14 hääletust:

Charles Tannock (ECR).   – Austatud juhataja! Tahaksin muuta lõiget 14 järgmiselt:
„palub Pakistani valitsusel põhjalikult läbi vaadata jumalateotuse seadused ja nende praegune
kohaldamine, muu hulgas ka karistusseadustiku jaoga 295 C ette nähtud kohustuslik
surmanuhtlus või eluaegse vangistuse määramine kõikidele prohvet Muhamedi teotamises
süüdi mõistetud isikutele, eesmärgiga rakendada vähemuste ministri soovitatud muudatusi”.

(Suuline muudatusettepanek kiideti heaks.)

12.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0042/2011) (hääletus)

12.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0043/2011) (hääletus)

13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

14. Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
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15. Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)

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

17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)

***

Robert Sturdy (ECR).   – Austatud juhataja! Meil oli just kaks nimelist hääletust. Täna
enne lõunat oli meil ainult kaks nimelist hääletust. Kas parlamendi eeskirjad näevad ette,
et täispäevapalga saamiseks tuleb osa võtta üle 50% hääletustest ja 50% nimelistest
hääletustest? Kas see peab paika praegusel juhul või milline on seis?

Juhataja.   – See peab paika. Te peate kohal viibima 50% ajast.

18. Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)

19. Istungi lõpp

Juhataja.   – Kuulutan välja Euroopa Parlamendi istungjärgu vaheaja.

(Istung lõppes kell 17.00.)
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LISA (kirjalikud vastused)

KÜSIMUSED NÕUKOGULE Nende vastuste eest vastutab üksnes
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik

Küsimus nr  1 , mille esitas  Bernd Posselt  ( H-0618/10 )

Teema: Keeleline ja kultuuriline mitmekesisus

Keeleline ja kultuuriline mitmekesisus

Millise hinnangu annab nõukogu ELi keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamise
poliitikale, eelkõige seoses traditsioonilist rahvusrühmade ja vähemuste keelelise ja
kultuurilise mitmekesisuse edendamisega?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Nõukogu on oma poliitika väljatöötamises koostöös Komisjoni ja Euroopa
Parlamendiga järjepidevalt edendanud kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning
multikultuurset dialoogi. See poliitika on sätestatud muu hulgas:

Euroopa Liidu lepingus, mille artikli 3 lõike 3 neljandas alalõigus sätestatakse, et EL „austab
oma rikast kultuurilist ja keelelist mitmekesisust”;

Euroopa Liidu toimimise lepingus, mille artiklis 167 sätestatakse, et EL „aitab kaasa
liikmesriikide kultuuri õitsengule, respekteerides ühtlasi nende rahvuslikku ja piirkondlikku
mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit”. Lisaks sellele võtab EL
aluslepingute teiste sätete kohaselt tegutsedes arvesse eri kultuuriaspekte eriti selleks, et
respekteerida ja edendada oma kultuuride mitmekesisust;

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, mille artiklis 22 sätestatakse, et EL „austab kultuurilist,
usulist ja keelelist mitmekesisust”;

UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioonis,
mille Euroopa Liit on ratifitseerinud. Konventsiooni aluspõhimõtetes sätestatakse, et
„kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamine eeldab kõigi kultuuride,
sealhulgas vähemusrühmadesse kuuluvate isikute võrdse väärikuse ja austamise
tunnustamist (…)”.

Oma 2007. aasta resolutsioonis Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta (4)  kiitis
nõukogu heaks kolm strateegilist eesmärki, millest üks oli kultuurilise mitmekesisuse ja
kultuuridevahelise dialoogi arendamine.

See eesmärk on olnud nõukogu kultuurialaste tööplaanide prioriteetne valdkond alates
2002. aastast. Oma viimases vastuvõetud tööplaanis aastateks (5)  2011–2014 hakkab

(4) Nõukogu 16. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta (ELT C 287,
29.11.2007, lk 1)

(5) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused kultuurivaldkonna töökava kohta
aastateks 2011–2014 (ELT C 325, 2.12.2010, lk 1)
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kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuride vahelise dialoogiga esmakordselt tegelema
liikmesriikide ekspertide töörühm.

Nõukogu nimetas 2008. aasta Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aastaks. Oma otsuses (6)

rõhutas nõukogu, et kultuuridevaheline dialoog on oluline mõõde mitme ühenduse
poliitikavaldkonna ning vahendi puhul struktuurifondide, hariduse, elukestva õppe, noorte,
kultuuri, kodakondsuse, spordi, soolise võrdõiguslikkuse ja tööhõive valdkonnas ning
diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse, rassismi- ja ksenofoobiavastase
võitluse, varjupaigapoliitika ja sisserändajate puhul.

Ühtlasi märkis nõukogu, et kultuuridevaheline dialoog võib aidata üksteisele lähendada
üksikisikuid ja rahvaid ning aidata kaasa konfliktide ennetamisele ja leppimisprotsessidele
eelkõige piirkondades, kus valitseb poliitiliselt ebakindel olukord (7) .

*
*     *

Küsimus  2 , mille esitas  Jim Higgins  ( H-0620/10 )

Teema: Ungari eesistumine

Kuidas kavatseb eesistujariik Ungari saavutada eesmärgi suurendada taastuvenergia
kasutamist ja kas eesistujariik leiab, et ELi 2020. aasta strateegia on piisavalt ambitsioonikas?
Kas eesistujariik arvab, et ELi 2020. aasta strateegia seatud eesmärgid on realistlikud? Kuidas
kavatseb eesistujariik Ungari kindlustada, et Euroopa püsib õigel teel ja liigub taastuvenergia
laialdasema kasutamise suunas?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Taastuvenergeetika eesmärkide kui pikaajalise ülesande saavutamisega tegeletakse
taastuvatest allikatest saadava energia edendamise direktiiviga määratud raamistikus (8) .
Kõigile liikmesriikidele anti aega selle direktiivi kohaldamiseks kuni möödunud aasta
detsembrini. Selle direktiiviga kehtestatakse siduvad eesmärgid taastuvenergia osakaaluks
energiatarbimisest 2020. aastaks, mis võimaldavad EL-il ühiselt saavutada taastuvenergia
osakaaluks 20%, mida taas kord kinnitati Euroopa 2020. aasta strateegias.

Need eesmärgid lepiti kokku põhjalike läbirääkimiste tulemusena, et rakendada
maksimaalselt iga liikmesriigi suutlikkust, ja need on väga kaugeleulatuvad. Riigisisesed
eesmärgid on tõepoolest sedavõrd ulatuslikud, et mõned liikmesriigid suudavad saavutada
oma eesmärgi ainult siis, kui nad võtavad täielikult kasutusele direktiiviga ettenähtud
mehhanismid koostööks nii teiste liikmesriikide kui ka kolmandate riikidega. Samal ajal
tunduvad need eesmärgid olevat realistlikud, kui arvestada nii eespool nimetatud

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1983/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa
kultuuridevahelise dialoogi aastat (2008) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 44)

(7) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järelduste eelnõu kultuurilise mitmekesisuse
ja kultuuridevahelise dialoogi edendamise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide välissuhetes, 16211/08

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud
energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks
tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16)
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koostöömehhanismide kui ka sellega, et need võimaldavad liikmesriikidel jätkata oma
taastuvenergeetikat toetavate riigisiseste kavade elluviimist.

Direktiiv ei ole ainuke ELi instrument, mis võiks suunata Euroopa taastuvenergia osakaalu
suurendamise suunas ja ka teeb seda. Mõned algatused taastuvallikatest saadava
energiatootmise toetamiseks on juba käivitunud, näiteks Euroopa taastuvenergeetika
programmi (9)  märkimisväärne panus meretuulenergeetikasse. Sellised põhilised
arengusuunad nagu taastuvenergia transpordi ja võrkude kohandamine tarkade
elektrivõrkude ning tõhusate arvestite kasutuselevõtu kaudu prioriseeritakse samuti osana
ELi energeetikastrateegiast 2020. aastani (10) .

Lõpuks on sama tähtis ka, et energiatõhususe kasvu edendatakse täiendavalt muudetud
energiatõhususe tegevuskava kohaldamisega, mis on Ungari eesistumisaja prioriteet.

*
*     *

Küsimus  3 , mille esitas  Georgios Papanikolaou  ( H-0622/10 )

Teema: Ebaseaduslikku sisserännet käsitlev uue eesistujariigi tööprogramm

Ungari eesistumise tööprogrammis pööratakse erilist tähelepanu ebaseadusliku sisserände
probleemile ja vajadusele selle vastu võidelda. Lisaks on Ungari geograafilise asukoha tõttu
tähtsal kohal naabruspoliitika uuendamine, mille üheks eesmärgiks on parandada koostööd
ELi ja kolmandate riikide vahel võitluses ebaseadusliku sisserände voogude vastu. Millistes
aspektides ja milliste konkreetsete poliitiliste meetmetega kavatseb uus eesistujariik aidata
kaasa võitlusele ebaseadusliku sisserände vastu?

Kas kavatsetakse edendada koostööpoliitikat naaberriikidega, kust pärinevad
märkimisväärsed sisserändevood? Kui jah, siis mil viisil? 

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Võitlus ebaseadusliku sisserändega seati nn eesistujakolmiku programmi prioriteediks
ja Ungari kavatseb eesistujana arendada Belgia ja Hispaania eesistumiste ajal selles
valdkonnas saavutatud tulemusi, juhindudes Stockholmi programmis (11)  toodud
eesmärkidest, kusjuures ebaseadusliku sisserände vastu suunatud tõhus tegevus on ülioluline
ühtse sisserändepoliitika väljatöötamisel. Stockholmi programmis leitakse, et tõhus ja
jätkusuutlik tagasisaatmispoliitika on kogu Liidu hästitoimiva rändesüsteemi oluline osa.

Mis puudutab tagasivõtmislepingute käsitlemist, jälgib Ungari eesistujariigina hoolikalt
edasiminekut käimasolevatel läbirääkimistel, eriti läbirääkimistel Türgi, Maroko ja Rohelise
Neemega, ning läbirääkimiste ettevalmistamisel Valgevenega. Selleks ning uue ühtse
tagasivõtmisstrateegia sõnastamiseks pöörab eesistuja suurt tähelepanu komisjoni peatselt
käivitatavale tagasivõtmislepingute hindamisele.

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 663/2009 13. juulist 2009, millega luuakse abikava majanduse
elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele (ELT L 200, 31.7.2009, lk 31)

(10) Energia 2020. Säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia; 16096/10 (KOM(2010)693)
(11) ELT C 115, 4.5.2010, lk 1
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Ungari eesistumise tööprogrammis võitluses ebaseadusliku sisserändega on oluline osa
ka liikmesriikide praktilise koostöö soodustamisel, pöörates erilist tähelepanu
tagasisaatmisdirektiivi tõhusale kohaldamisele. Sel puhul jätkatakse Belgia eesistumise all
alanud tööd, et võimaldada vabatahtlikult tagasipöörduvate kolmandate riikide kodanike
liikumist mööda maismaad, luues humaanne lahendus neile vähestele sisserändajatele, kes
pöörduvad vabatahtlikult oma kodumaale tagasi.

Lisaks sellele on eesistuja tööprogrammis ka küsimus ebaseaduslikult riigis viibiva kolmanda
riigi kodanike kohta, kelle suhtes kohaldatakse mittetagasisaatmise põhimõtet.

Ühtlasi pöörab Ungari eesistujana tähelepanu ka üleeuroopalisele statistika kogumisele
ebaseadusliku rände kohta. Oluline on omada terviklikku pilti selles valdkonnas kogutavate
andmete kohta ja teha need liikmesriikidele, ELi institutsioonidele ja ametitele
kättesaadavaks.

Kindlasti jätkatakse ka tööd rände suhtes võetud üldise lähenemisviisi (12)  kõikide
küsimustega. Euroopa vajab üldist lähenemisviisi rändepoliitikale, millest oleks kasu nii
kodu- kui ka sihtriigi ühiskonnale ja loomulikult ka rändajatele endile. Eesistuja usub, et
üldine lähenemisviis peaks olema tasakaalustatud nii teemade kaupa (k.a seaduslik
sisseränne, võitlus ebaseadusliku sisserändega ja rände ja arengu edendamine) kui ka
geograafiliselt. Ungari peab eesistujana väga oluliseks Praha protsessi – „Rändepartnerluse
loomine” (13)  − edasist arendamist, mis on suunatud idas ja kagus asuvatele naaberriikidele,
täpsustades koos Praha protsessi liikmetega 2009. aasta aprillis vastu võetud Praha
deklaratsiooni kohaldamise tegevuskava, et määrata kindlaks konkreetsed eesmärgid ja
tegevused, mis on vajalikud deklaratsioonis toodud eesmärkide realiseerimiseks, sealhulgas
ebaseadusliku sisserände tõkestamine ja sellega võitlemine. Ungari keskendub eesistujana
ühtlasi 2011. aasta novembris toimuva II ministrite konverentsi ettevalmistamisele.
Ministrite konverentsi eesmärk on vastu võtta tegevuskava.

*
*     *

Küsimus nr  4 , mille esitas  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0624/10 )

Teema: Lapsohvrite kaitse

Nõukogu vastu võetud Stockholmi programmis on sätestatud peamised meetmed
inimkaubandusega võitlemiseks, et inimkaubandust vältida, tagada õiguse kohaldamine
ja ohvrite kaitse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata laste kaitsele. Kuna lapsed on ühiskonna
nõrgim lüli, tuleks nende kaitsmiseks teha suuri jõupingutusi.

Lapsi müüakse sunnitööle ja ebaseadusliku tegevusega tegelemiseks. Samuti kaubeldakse
lastega ebaseadusliku elundidoonorluse eesmärgil.

ELi inimkaubandusega võitlemise poliitika paremaks kooskõlastamiseks otsustas nõukogu
ametisse nimetada inimkaubanduse vastase võitluse ELi koordinaatori. Kas nõukogu võiks
selgitada, kas kõnealune koordinaator vastutab ka lastega kaubitsemise vastu võitlemise
eest? Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb ametisse nimetatud koordinaator võtta,
et kaitsta lapsohvreid?

(12) Nõukogu dokument 15811/09
(13) Nõukogu dokument 15876/10
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Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Inimkaubanduse vastase võitluse koordinaator, kellele küsimuses viidatakse, on
komisjoni ametnik, kelle hetkel nimetab ametisse komisjon. Seetõttu ei ole nõukogu pädev
sellele küsimusele vastama.

*
*     *

Küsimus nr  5 , mille esitas  Nikolaos Chountis  ( H-0635/10 )

Teema: Vajadus erakorralise abi järele Haitis

2010. aasta jaanuaris Haitit laastanud maavärina tagajärjel hukkus tuhandeid inimesi ning
riigis, mis juba enne maavärinat oli üks maailma vaesemaid, muutus majanduslik ja
sotsiaalne olukord talumatuks. Humanitaarabiorganisatsioonide väitel olid veel mitmed
kuud pärast maavärinat surnukehad rusudest ära viimata, elanike hügieenitingimused olid
endiselt väga halvad ja humanitaarabi ilmselgelt ei toiminud. Seega oli järgnevalt puhkenud
kooleraepideemiat võimalik ette näha. Maavärinaohvrite pikka nimekirja lisandub pidevalt
tuhandeid kooleraohvreid. ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) edastatud
andmetele tuginedes tuleb nentida, et nagu tavaliselt, on abilubaduste ja nende teokstegemise
vahel suured erinevused.

Kui suuri summasid lubas EL Haitile ja millised summad on Haiti praeguseks kätte saanud?

Milliseid edasisi täiendavaid pingutusi nõukogu eesistujariik välja pakub, et aidata lõpuks
neid miljoneid inimesi, kelle elu on abi puudumise tõttu ohus?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Austatud parlamendiliige on teadlik sellest, et EL reageeris ühena esimestest 12. jaanuari
2010. aasta maavärina tagajärgedele ja oktoobri lõpus puhkenud kooleraepideemiale.

Koordineerides oma tegevust rahvusvaheliste partneritega, võtsid EL ja liikmesriigid
viivitamatuid samme ohvrite aitamiseks, pakkudes kiiresti humanitaarabi ning saates
piirkonda humanitaarabi- ja tsiviilkaitseeksperte.

New Yorgis 31. märtsil 2010. aastal toimunud Haiti ülesehitamisele pühendatud
rahvusvahelisel doonorite konverentsil esitas EL ühislubaduse eraldada Haitile 18 kuu
jooksul 1,235 miljardit eurot, kusjuures kõikide rahvusvaheliste doonorite eraldatav summa
kokku on 5,3 miljardit USA dollarit, mis on teinud EList Haiti põhilise doonori. Konverentsil
eraldati ELi eelarvest täiendavalt 62 miljonit eurot, mis tähendab, et ELi eelarvest eraldatakse
Haitile 522 miljonit eurot. Praeguseks on komisjon eraldanud 322 miljonit eurot, millest
115,4 miljonit eurot on juba lepingutega kaetud, ning välja maksnud 62 miljonit eurot.
Lisaks sellele on komisjon maksnud alates maavärina toimumisest välja kokku 57,8 miljonit
eurot üldise eelarvetoetuse kaudu, võimaldades Haiti valitsusel teha olulisi kulutusi, eriti
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hariduse, tervishoiu ja turvalisuse valdkonnas (14) . Haiti pikaajalise ülesehituskava toetuseks
ning kooskõlas ELi põhimõttega siduda abi rehabilitatsiooni ja arenguga, on EL ja
liikmesriigid koos Haiti valitsusega lõpetamas ühisprioriteetide kindlaksmääramist
eesmärgiga võtta 2011. aasta alguses vastu ühine programmdokument.

Vastuseks kooleraepideemiale on komisjon mobiliseerinud 12 miljonit eurot, et toetada
kohapeal olevaid humanitaarabi peadirektoraadi DG ECHO partnereid lisaks liikmesriikide
heldetele rahalisele ja mitterahalisele abile. Kuna olukord Haitis halveneb, on komisjon
teinud ettepaneku eelarveametkondadele suurendada antavat humanitaarabi täiendavalt
kümme miljonit eurot, tehes seda ELi 2010. aasta eelarves ettenähtud
humanitaarabivahendite eraldiste ülekandmisega.

*
*     *

Küsimus nr  6 , mille esitas  Gay Mitchell  ( H-0644/10 )

Teema: Palestiina riigi tunnustamine

Kuidas suhtub nõukogu Palestiina riigi tunnustamisse?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Võttes arvesse nõukogu seisukohta Palestiina riigi tunnustamise kohta, kordas
nõukogu, viidates 1999. aasta Berliini deklaratsioonile, oma 13. detsembri 2010. aasta
kohtumisel valmisolekut sobival hetkel tunnustada Palestiina riiki.

*
*     *

Küsimus nr  7 , mille esitas  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0646/10 )

Teema: ELi Doonau piirkonna strateegia vastuvõtmine ja rakendamine

8. detsembril võttis nõukogu vastu ELi Doonau piirkonna strateegia ning sellega seotud
tegevuskava. Lisandväärtus peitub aga asjaolus, et liikmesriikidel on võimalik ühiselt
kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, pöörates rohkem tähelepanu strateegilistele
projektidele Doonau piirkonnas, ning kasutada ära finantsperspektiivi vahekokkuvõtte
eeliseid, et vaadata läbi ka rakenduskavad vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks ELi
Doonau piirkonna strateegia tegevuskavaga seotud projektidele. Nõukogu eesistujariik
Ungari on teatanud, et kõnealuse strateegia vastuvõtmine ja rakendamine on tema
eesistumisaja prioriteet.

Kas eesistujariik Ungari saab näidata, milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta ELi
Doonau piirkonna strateegia vastuvõtmiseks ja rakendamiseks 2011. aasta esimesel poolel?

(14) Olukorra kirjeldus 24. novembrist 2010 humanitaarabi peadirektoraadi DG ECHO teabe põhjal
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Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) ELi Doonau piirkonna strateegia, mille Euroopa Komisjon võttis liikmesriikide taotlusel
vastu 8. detsembri 2010. aastal, on teostatud teatise (15)  ja sellele lisatud tegevuskava (16)

kujul ja seda vaadatakse regulaarselt üle. Strateegias on kindlaks määratud põhieesmärgid
ning prioriteetsed valdkonnad, milles keskendutakse transpordi- ja energiaühenduste,
keskkonna, sotsiomajandusliku arengu ja turvalisuse tõhustamisele.

Ungari eesistumisperioodi eesmärk on esitada strateegia nõukogule heakskiitmiseks
2011. aasta aprillis ja Euroopa Ülemkogule 2011. aasta juunis. Nõukogu ettevalmistavad
organid peaksid alustama strateegia analüüsimist 2011. aasta jaanuaris.

Strateegia elluviimine on põhiliselt Euroopa Komisjoni eesõigus ning algab vahetult peale
seda, kui liikmesriigid selle 2011. aasta juunis heaks kiidavad. Eesistumisperioodi jooksul
pöörab eesistujariik erilist tähelepanu uue strateegia käivitamisele, säilitades samal ajal
tihedad sidemed institutsioonide ja teiste asjaomaste osapooltega ning kavatsedes ühiselt
töötada välja juhised prioriteetsete valdkondade koordinaatorite ülesannete kohta nii
strateegia käivitamise kui ka olemasolevate vahendite koordineerimise kohta.

*
*     *

Küsimus nr  8 , mille esitas  Liam Aylward  ( H-0647/10 )

Teema: Põllumajandusettevõtete ohutus ELis

Põllumajandussektoris on surmajuhtumite arv liiga suur. Näiteks Iirimaal on
põllumajandusettevõtetes saanud sel aastal surma 23 inimest. Seda teemat käsitlev uuring
on näidanud, et põllumajandusettevõtjate puhul on oht töökohal surra 10 korda suurem
kui teiste ametite puhul ning et kuigi põllumajandusettevõtjad moodustavad vaid 6%
elanikkonnast, saab põllumajandusega tegelevate inimeste hulgas töökohal surma üle 60%.

Mida saab ELi tasandil ära teha, et vähendada surmasid ja õnnetusi
põllumajandusettevõtetes?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Nõukogu direktiivi 89/392/EMÜ parendusmeetmete tutvustamise kohta töötajate
töötervishoiu ja tööohutuse tõhustamiseks (raamdirektiiv) (17)  kohaldatakse kõikides
valdkondades tegutsevatele kõikidele töövõtjatele ja töötajatele. Muu hulgas kuulub direktiivi
mõjuulatuse alla ka põllumajandus, nagu sätestatakse artikli 2 lõikes 1. Kooskõlas

(15) Euroopa komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele „ELi Doonau piirkonna starteegia” (KOM(2010) 715 lõplik), 18055/10

(16) Kaasdokument Euroopa komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele „ELi Doonau piirkonna starteegia” (SEC(2010) 1489 lõplik), 18055/10 ADD1

(17) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1
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direktiiviga on tööandjal kohustus tagada töötajate ohutus ja tervis kõikides tööga seotud
aspektides (artikli 5 lõige 1), sealhulgas kutseriskide ärahoidmine, teabe ja väljaõppe
andmine ning vajaliku korralduse ja vajalike vahendite tagamine (artikli 6 lõige 1). Tööandja
vastutuse põhimõtet ei mõjuta asjaolu, et igal töötajal on kohustatud kaitsma nii enda kui
ka teiste inimeste tööohutust ja -tervishoidu (artikli 4 lõige 3 ja artikli 13 lõige 1).

Oma järeldustes ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (2007−2012) kohta (18)

kutsus nõukogu liikmesriike muu hulgas üles tagama õigusaktide parem ja tõhusam
rakendamine; võtma asjaomaseid meetmeid, et tagada tööturuinspektsioonidele piisavad
vahendid. ning pöörama erilist tähelepanu tööhõivevaldkonna uutele suundadele, sealhulgas
füüsilisest isikust ettevõtluse, väljarentimise, allhangete, võõrtööliste ja töölähetustesse
saatmise kasvule. Samal ajal kutsus nõukogu komisjoni üles jätkama kõikide liikmesriikide
õigusaktide seiret ja toetada selle elluviimist.

Kuna teised direktiivid, milles käsitletakse töötajate töötervishoidu ja tööohutust, nagu
töövahendeid (19) , müra (20)  või bioloogilisi toimeaineid (21)  reguleerivad direktiivid, on
juba jõustunud, siis saab nõukogu, lähtudes komisjoni seadusandlikust algatusest,
analüüsida ainult uut teksti.

*
*     *

Küsimus nr  9 , mille esitas  Pat the Cope Gallagher  ( H-0652/10 )

Teema: Liechtenstein ja Schengeni piirkond

Kuidas edeneb menetlus protokolli ratifitseerimiseks, mis võimaldab Liechtensteinil
ametlikult ühineda Schengeni piirkonnaga?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Teavitame austatud parlamendiliiget sellest, et nõukogu ootab hetkel Euroopa
Parlamendi nõusolekut protokolli (22)  sõlmimise kohta, mis võimaldaks Liechtensteini
Vürstiriigil liituda Schengeni piirkonnaga.

Samas, kui Euroopa Parlamendiga on konsulteeritud ja Parlament kiitis 8. juuni 2008.
aastal heaks protokolli sõlmimise, muutus peale Lissaboni lepingu jõustumist vajalikuks
esitada protokoll uuesti Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks, mida nõukogu tegi 28. mail
2010. aastal (23) .

(18) Vt dokument 9353/07
(19) Direktiiv 89/654/EMÜ, EÜT L 393, 30.12.1989, lk 1
(20) Direktiiv 2003/10/EÜ, ELT L 42, 15.2.2003, lk 38
(21) Direktiiv 2000/54/EÜ, EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21
(22) Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline protokoll, mis

käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja
edasiarendamisega, 16462/06

(23) 6076/1/10
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*
*     *

Küsimus nr  10 , mille esitas  Brian Crowley  ( H-0654/10 )

Teema: Jätkusuutlik majanduskasv ja töökohtade loomine

Milliseid algatusi kavatseb eesistujariik teha eelolevatel kuudel, et toetada jätkusuutlikku
majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopa Liidus?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Majanduse toetamine on üks eesistujariigi tööprogrammi põhipunkte järgneva kuue
kuu pikkuse perioodi jooksul, mis ühtlasi tähistab ka esimest majanduspoliitika
koordineerimise Euroopa semestrit. Sel puhul rakendatakse nii liikmesriikides kui ka
Euroopa Liidus laiahaardelist ja sidusat poliitikat, mis keskendub eelarvele,
makromajandusele, majanduskasvule ja tööhõivele, tagades sellega nii majandusliku
stabiilsuse kaitse kui ka majanduspoliitikate kindla ja jätkusuutliku ning töökohtade loomist
soosiva kasvu.

Nõukogu esitas detsembris asjassepuutuvad põhieesmärgid ja algatused Euroopa Nõukogule
nende rakendamiseks Euroopa 2020. aasta strateegias (24) . Nimetatud eesmärke ja algatusi
tuleb järgida riiklikes reformiprogrammides, mis peaksid hõlmama viit põhilist ELi eesmärki
tööhõive, uurimis- ja arengutegevuse, energia ja kliimamuutuse, hariduse ning
vaesusevastase võitluse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemide kohta. Liikmesriigid peavad
kindlaks määrama enda riiklikud eesmärgid ja asuma tööle nende saavutamiseks ning
kiirendama reforme, mis aitavad likvideerida väljatoodud kasvu takistavaid tegureid.
Liikmesriigid esitavad enda riiklikud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke toetavad
reformiprogrammid hiljemalt 2011. aasta aprilliks ning teostavad eeljaotatud kasvu
toetavaid võtmereforme.

Kasvu alustalal – ühisturg – on Euroopa konkurentsivõime tagamisel maailmamajanduses
ülitähtis roll. Eesistuja paneb suurt rõhku ühisturu paketis kokkuleppe saavutamisele (25) .

Iseäranis suurt tähelepanu pööratakse noorte kaasamisele tööturule läbi kahe projekti
Euroopa 2020. aasta strateegia raames, nimelt „Noorte liikuvus” ja „Uute oskuste ja
töökohtade tegevuskava”, mille eesmärgid on noorte tööhõive suurendamine ning peale
kooli töölemineku hõlbustamine. Ungari kui eesistuja töö selles valdkonnas on tihedalt
seotud Hispaania, Belgia ja Ungari ühisprogrammiga (26) , kuna noorte tööhõive on
nimetatud kolmiku ühine murelaps.

Samuti planeerib eesistujariik Ungari uurida programmi „Uued oskused uute töökohtade
jaoks” (27)  raames tõhusamaid meetodeid selle kohta, kuidas suurendada tööhõivet ning
tegeleda ebavõrdse piirkondliku tööpuuduse teemaga.

(24) Vt dokument 17574/1/10
(25) Vt dokument 17799/10
(26) Vt dokument 16771/09
(27) Vt dokument 17066/10

129Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011



Eesistujariik Ungari kutsub ministrid ühisele tööministrite mitteformaalsele nõupidamisele
nimetatud teemade üle, mis toimub 16.−18. jaanuaril 2011 Gödöllős.

*
*     *

Küsimus nr  11 , mille esitas  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000001/11 )

Teema: Valgevene presidendivalimised

Valgevenes 19. detsembril toimunud presidendivalimiste lõpptulemus ei olnud üllatav,
praegune president Aljaksandr Lukašenka valiti neljandaks ametiajaks tagasi peaaegu 80%
häältega. Lisaks vahistati valimiste ebademokraatlikkuse vastu protestinud 600
opositsiooniaktivisti, sealhulgas ka seitse presidendikandidaati. Opositsiooniaktivistide
mahasurumisel teatas Aljaksandr Lukašenka, et ,,mõttetul demokraatial” on nüüd lõpp
Valgevenes.

Kas nõukogu annab omapoolse hinnangu Valgevene presidendivalimistele? Kuidas neid
hinnata varasemate valimistega võrreldes? Millist mõju avaldab nende valimiste läbiviimine
ELi ja Valgevene suhetele? Kas meil on strateegia suhete arendamiseks Valgevenega?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Valgevene on veel kaugel sellest, et täita Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsioonile OSCE antud lubadused valimiste korraldamise kohta. EL tõdeb,
et valimiste korraldamises ja häälte lugemises on mitmeid olulisi puudujääke, nagu selgus
ka OSCE juhitud valimiste vaatlusmissioonil, ning soovitas Valgevene valitsusel täita enda
OSCE-le antud lubadused ning teostada valimisprotsessi põhjalik reform. Euroopa Liidul
on kahju, et Valgevene valitsus otsustas lõpetada OSCE missiooni ja sulgeda organisatsiooni
kontori Minskis.

OSCE on riigis teinud väärtuslikku tööd, iseäranis institutsiooniloome edendamise ning
õigusnormide ja kodanikuühenduste arengu soodustamisega. EL on seisukohal, et see
protsess on suures ohus.

EL mõistab tugevalt hukka mis tahes vägivalla- ja repressiooniaktid, iseäranis jõu kasutamise
presidendikandidaatide, poliitiliste aktivistide, kodanikuühenduste esindajate, ajakirjanike
ja meeleavaldajate vastu. Mitme opositsiooniaktivisti, sealhulgas presidendikandidaadid,
löömine ja vahistamine on lubamatu. Kokkuvõtlikult võib öelda, et valimised ning sellega
kaasnev on suur samm tagasi Valgevene demokraatia arengus ning inimõiguste austamises.
EL nõudis viivitamatut presidendikandidaatide ning üle 600 meeleavaldaja vabastamist,
kes Valgevenes presidendivalimiste ajal vahistati.

Demokraatia ning inimõiguste austamine on endiselt Valgevene ja ELi suhete edendamise
valupunkt. Ilma märkimisväärsete edusammudeta nimetatud valdkondades ei saa suhted
paraneda. Nende edusammude taustal hindab EL Valgevene valitsuse samme hetkeolukorra
lahendamisel ning võtab suhetes Valgevenega arvesse mis tahes muudatusi. EL kavatseb
kasvatada toetuspinda ning tugevdada suhteid Valgevene elanike ja kodanikuühenduste
esindajatega.
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*
*     *

Küsimus nr  12 , mille esitas  Charalampos Angourakis  ( H-000006/11 )

Teema: Iisraeli uued provokatsioonid Palestiina rahva vastu

Iisraeli armee ja lennuvägi on viimasel ajal Gaza sektoris toime pannud terve rea surmavaid
rünnakuid, mille tõttu kasvab iga päevaga hukkunute ja haavatute arv Palestiina
tsiviilelanikkonna seas, kes kannatavad Iisraeli okupatsiooni ja majandusblokaadi tõttu,
mis takistab isegi kalurite merele minekut. Palestiina rahva terroriseerimine jätkus ilma
vaherahuta isegi jõulu- ja aastavahetuse pühade ajal, eelkõige nn eraldusjoone ja Iisraeli
ehitatud müüri piirkonnas pommirünnakutena Gaza sektorisse. Ühtlasi tuleks hukka
mõista tuhandete poliitvangide, sealhulgas naiste ja laste ebaseaduslik kinnipidamine Iisraeli
vanglates, kus kinnipeetud on veetnud vastuvõetamatutes tingimustes juba aastaid.

Kas nõukogu kavatseb hukka mõista Iisraeli uued provokatsioonid Palestiina rahva vastu
ja tunnustada alates 1967. aastast okupeeritud territooriumil ühtse, suveräänse ja sõltumatu
Palestiina riigi olemasolu, mille pealinn on Ida-Jeruusalemm? Kas nõukogu kavatseb nõuda
Iisraeli vanglates kinni peetavate Palestiina poliitvangide viivitamatut vabastamist?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) Nõukogu on pidevalt nõudnud kahe riigi kokkulepet Iisraeli ja Palestiina vahelise
konflikti lahendamiseks, millega Jeruusalemm saaks kahe riigi ühiseks pealinnaks. Viimati,
2010. aasta detsembris kordas välisasjade nõukogu oma resolutsioonis, et Iisraeli ja
Palestiina vahelise konflikti lahendamiseks on vaja teha kiireid edusamme. Soovime näha
Iisraeli riiki ning suveräänset, iseseisvat, demokraatlikku, külgnevat ja jätkusuutlikku
Palestiina riiki eksisteerimas rahus, turvaliselt külg külje kõrval ning seda, et leitaks viis
läbirääkimisteks, et lahendada Jeruusalemma staatus kui tulevane kahe riigi pealinn.

Palestiina kinnipeetute ja vangide teema on ELi ja Iisraeli kahepoolsetes läbirääkimistes
pidevalt domineerinud, näiteks inimõiguste mitteametlikus töörühmas, mis kogunes
viimati 2010. aasta septembris ning mille töös nõukogu aktiivselt osaleb. Nimetatud
töörühm on käsitlenud ka kinnipidamiste erijuhtumeid, iseäranis juhtumeid, kui kinnipeetud
on EL juhiste alusel inimõiguste kaitsjad. Mõned juhtumid on saanud ka erilist tähelepanu
tänu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni väljaütlemistele.
(Näiteks inimõiguste esindaja avaldus aktivisti Abdullah Abu Rahma kohta 24. augustil
2010. aastal.)

Nõukogu on pidevalt kritiseerinud Iisraeli blokaadipoliitikat Gaza sektori suhtes ning
kirjeldanud seda kui „vastuvõetamatut ja poliitiliselt ebatulemuslikku” (nõukogu järeldused
2009. aasta detsembris, mida tsiteeriti ka nõukogu järeldustes 2009. aasta detsembris).
Kuigi mõned Iisraeli valitsuse sammud blokaadipoliitika leevendamiseks (viimati 2010. aasta
8. detsembril) on tehtud õiges suunas, ootab suurem osa tööst veel ees.

Mis puudutab Iisraeli väidetavaid aktsioone tsiviilisikute vastu, siis – nagu ka austatud
parlamendiliige kindlasti teab – ei ole tsiviilisikute tagakiusamine riigivõimu poolt,
olenemata sellest, kas aktsioonid on suunatud riigi enda kodanikele või mitte, vastavuses
ei õigusnormide ega üldiste demokraatia põhimõtetega. Lisaks eespoolnimetatule on
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sellised aktid vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega, nimelt õigusega elada turvalist elu
turvalises elukeskkonnas. On hädavajalik, et selliseid väidetavaid vägivallaakte uuritaks
põhjalikult ning tõendite olemasolu korral kritiseeritaks.

Nõukogu on alati toonitanud vajadust austada rahvusvahelist õigust ning rahvusvahelist
humanitaarõigust mõlema poole poolt, kui on toimunud eri intsidendid Iisraeli
julgeolekuteenistuse ja palestiinlaste vahel ning Iisraeli okupatsioonirežiimi poliitika aktid.
Need on põhimõtted, millele viitas ka välisasjade nõukogu oma järeldustes Lähis-Ida
rahuprotsessi kohta 2009. aasta detsembris ning mida viimati tsiteeriti 2010. aasta
detsembris.

*
*     *

Küsimus nr  13 , mille esitas  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-000008/11 )

Teema: Keskkonnakahjude puhul kahju hüvitamine

Ungarit, kes äsja võttis üle nõukogu eesistumise, tabas eelmisel aastal suur
keskkonnakatastroof – mürgine mudalaviin. Katastroofi ühe peapõhjusena nimetati rajatise
ebaõiget hooldust. EL ei näe liikmesriikidele ette rahalist abi katastroofide korral, mis on
tekkinud tahtliku või hooletu inimtegevuse tagajärjel. Kui õnnetuse põhjustajail napib
rahalisi vahendeid, ei ole liikmesriigid tihti suutelised üksi sellise õnnetuse finantstagajärgi
kandma.

Kas nõukogu eesistuja jagab arvamust, et kontrollida ja karmistada tuleks õigusnorme,
mis käsitlevad suure keskkonnariskiga rajatiste projekteerimist (eelkõige seoses
keskkonnamõju hindamisega), hooldamist ja käitamist? Kas ei oleks otstarbekas luua
Euroopa Liidus fond, mida rahastatakse sissemaksetega nendelt, kes kontrollivad suure
keskkonnariskiga rajatisi, ja mille vahendeid saaks hiljem kasutada kahju hüvitamiseks
nende rajatiste põhjustatud keskkonnakatastroofide korral (see sarnaneks fondiga, mille
vabatahtlikult lõi British Petroleum Mehhiko lahe katastroofi tagajärgede hüvitamiseks)?

Vastus

Nõukogu eesistujariigi vastust (mis ei ole nõukogule ega liikmesriikidele siduv) ei esitatud
suuliselt nõukogu infotunni ajal Euroopa Parlamendi 2011. aasta jaanuari osaistungjärgul
Strasbourgis.

(EN) ELi seadusandluse asjakohane organ, mis aitaks ära hoida selliseid õnnetusi nagu
toimus Ungaris, on juba olemas, nimelt saastumise kompleksse vältimine ja kontrolli (28)

ning toormetööstuste jäätmekäitluse (29) direktiiv. Mis puutub loodusõnnetustesse, siis
tööstuslikud õnnetused klassifitseeruvad keskkonnavastutuse direktiivi (30)  alla, milles
rakendatakse reostaja-maksab-põhimõtet.

Kehtivate õigusaktide kohaldatavuse põhjalik hinnang eeldab, et Ungari võimuorganid ja
komisjon lõpetavad Kolontàris toimunud õnnetuse põhjuste analüüsimise. Kui see protsess

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse
kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17)

(29) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ, 15. märts 2006, toormetööstuste jäätmekäitlus ning seda
redigeeriv direktiiv 2004/35/EÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 15)

(30) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ, 21. aprill 2004, keskkonnaalane vastutus ning keskkonnakahju
vältimine ja korvamine (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56)
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on läbi, on võimalik hinnata, kas on vaja kaaluda ELi keskkonnakaitse õigusaktide
täiustamist. Nõukogu vaatab ilma viivituseta läbi komisjoni mis tahes seotud järeldused.

Mis puudutab austatud parlamendiliikme soovitust luua fond, millest hüvitatakse tahtlike
aktide või hooletuse tõttu tekitatud kahju ning mida rahastatakse sissemaksetega nendelt,
kes kontrollivad suure keskkonnariskiga rajatisi, tuleb mainida, et komisjoni pädevuses
on nimetatud õnnetuse valguses hinnata võimalikke variante, sealhulgas ka võimalust, et
suurte õnnetuste kahjud korvavad ainuisikuliselt vastutavad käitlejad.

Mis puudutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi, siis soovitas komisjon 2006. aastal üle
vaadata nõukogu resolutsiooni nr 2012/2002 (31) . Sellest hoolimata järeldas nõukogu
2008. aastal, võttes arvesse kontrollikoja eriraportit fondi toimimise kohta (32) , et fondi
juhtimine on tõhus, kuid selle juhatamise kiirust saaks parendada, ning rõhutas, et nõukogu
ei näe hetkel vajadust määruse (EMÜ) nr 2012/2002 (33)  läbivaatamiseks.

*
*     *

KÜSIMUSED KOMISJONILE

Küsimus nr  21 , mille esitas  Brian Crowley  ( H-0655/10 )

Teema: Kiire lairibaühenduse kasutuselevõtt

Kas komisjon võiks üksikasjalikult kirjeldada konkreetseid meetmeid, mida ta kavatseb
võtta, et toetada kiire lairibatehnoloogia kasutuselevõttu kõigis ELi liikmesriikides,
sealhulgas Iirimaal?

Vastus

(EN) Komisjon toetab igati kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu kogu Euroopas ning on
astunud samme selle eesmärgi saavutamiseks.

Kiire lairibaühenduse jaoks vajalikud investeeringud tulevad peamiselt erasektorist. Lisaks
sellele julgustab komisjon liikmesriike toetama kiire lairibaühenduse kasutuselevõttu
avalike ja EL fondide toel, juhul kui ärihuvid ja erainvesteeringud on väiksed.

2010. aastal hindas ja kiitis komisjon heaks ligi 1,8 miljardi euro suuruse abipaketi kiire
lairibaühenduse kasutuselevõtuks Euroopa Liidus, mis on võimeline sisse tooma
3−3,5 miljardi euro suuruse investeeringu antud sektorisse (34) .

Mis puudutab Iirimaad, siis on komisjon hetkel hinnanud ja heaks kiitnud kolm riigiabi
taotlust kiire lairibaühenduse kasutuselevõtuks riigis ning eraldanud üle 250 miljoni euro

(31) Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002, 11. november 2002, Euroopa Liidu solidaarsusfondi asutamine (EÜT L 311,
14.11.2002, lk 3)

(32) Kontrollikoja eriraport nr 3/2008, ‘The European Union Solidarity Fund: how rapid, efficient and flexible is it?’ (ELT
C 153, 18.6.2008, lk 1)

(33) Nõukogu järeldused seoses kontrollikoja eriraportiga nr 3/2008 Euroopa Liidu solidaarsusfondi osas, 11194/08
(34) Komisjon avaldab regulaarselt riiklikult subsideeritud lairibaühenduste otsuseid alljärgneval aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf
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selles sektoris kasutamiseks (35) . Samuti kiitis komisjon heaks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa
ühisprojekti Kelvin (36) , mille eesmärgiks on luua rahvusvaheline otsekontakt merealuse
kaabli kaudu Iirimaa loodeosas.

Samuti teeb komisjon tihedat koostööd Euroopa Investeerimispangaga, et leida uusi
finantseerimislahendusi järgmise mitmeaastase finantsplaani jaoks, mis võib investeeringute
ala laiendada ning suurendada krediiti ja tähtaegu, pakkudes samal ajal vähemasustatud
kohtades suurema riskiprofiiliga projekte.

2011. aastal annab komisjon kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele välja juhised,
kuidas kasutada ELi fonde kiire lairibaühenduse projektide kavandamisel ja
ettevalmistamisel, ning võtab vastu kiiret lairibaühendust puudutavad investeerimisjuhised
kohalikele ja piirkondlikele ametivõimudele, et kiirendada ELi fondide täies mahus
kasutamist. Lisaks eespooltoodule tugevdab ja ratsionaliseerib komisjon 2013. aastaks
kiirele lairibaühendusele suunatud rahastamisvahendite kasutamist kehtiva
finantsraamistiku alusel ELi vahendite kaudu (nt ERF, ERDP, EAFRD, TEN, CIP).

*
*     *

Küsimus nr  24 , mille esitas  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0626/10 )

Teema: Programmi NAIADES täiustamine ja pikendamine

Pidades silmas programmi NAIADES eelseisvat vahehindamist ning asjaolu, et kõikidel
liikmesriikidel, kus on olemas siseveeteed, ei ole õnnestunud programmiga ühineda, kas
komisjon võiks selgitada, milliste meetmetega kavatsetakse parandada võimalusi
programmiga ühinemiseks perioodil 2011–2013 ning täiustada ja pikendada praegust
programmi pärast 2013. aastat?

Vastus

(EN) Viimase viie aasta jooksul on NAIADESe tegevuskava elavdanud komisjoni siseveeteede
poliitikat ning programm kestab veel kolm aastat. NAIADES puudutab eelkõige mitmeid
praegusest poliitikast ja regulatiivsest raamistikust põhinevaid eri seadusandlikke,
strateegilisi ja koordineerivaid meetmeid ning selle eesmärk on saavutada sektorile
lihtsustatud raamtingimused ja sektori kindlustamine. Juba praegu võime näha siseveeteede
suurenenud osakaalu kogu transpordisektoris.

On ilmselge, et selline programm ei saa olla juhitud ainult EL tasemel, vaid vajab ka
liikmesriikide ning siseveeteede navigatsioonisektori osalust ning korrektset rakendamist
riiklikul tasemel.

NAIADES oli algselt planeeritud keskmise kuni pikaajalise tegevusprogrammina, mille
eesmärk oli asjakohaste olemasolevate rahastusprogrammide, nagu TEN-T ja Marco Polo,
tõhusam kasutamine. Sellest hoolimata pole NAIADESi kujul tegemist majandusliku
abiprogrammiga, millel oleksid oma eraldiseisvad majanduslikud ressursid.

(35) Komisjoni otsused kohtuasjades N284/2005 - Metropolitan Area Network Broadband Programme of Ireland of
8/3/2006, N475/2007 National Broadband Scheme Ireland of 25/9/2007 ja N607/2009 Rural Broadband Scheme
of 4/12/2009

(36) Komisjoni otsused kohtuasjades N282/2008 Project Kelvin ja N248/2008 Projekt Kelvin of 8/10/2008
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Programmi NAIADES teine vahearuanne, mis resümeerib põhisaavutused viies prioriteetses
valdkonnas, avaldatakse 2011. aasta esimesel poolel. Mis puudutab ülejäänud perioodi
aastatel 2011–2013, siis on komisjoni kavatsus programmi NAIADES jätkata juba
määratletud piirides.

Komisjon peab aga tagama ka Euroopa siseveeteede transpordipoliitika pikaajalise arengu
ja eduka rakendamise pärast 2013. aastat. Sel puhul on komisjonil plaanis teha ettepanek
programmi pikendamiseks, mis kuuluks laiema strateegia raamistikku, nagu seisab ka
avaldatavas lühiülevaates, ning arendada välja edasised edukad tegevuskavad, mis võtaksid
vajaduse korral arvesse saadud õppetunde.

*
*     *

Küsimus nr  25 , mille esitas  Marc Tarabella  ( H-0633/10 )

Teema: Määruse (EÜ) nr 261/2004 (lennureisijatele antava hüvitise ja abi kohta)
rikkumine lennuettevõtete poolt

Määrust (EÜ) nr 261/2004, mille peaeesmärk on lennureisijate kaitse ja teavitamine,
kohaldatakse alates 2005. aastast. Komisjon on korraldanud vastavaid teadlikkuse tõstmise
kampaaniaid, lennuettevõtted aga rikuvad pidevalt määrust sellega, et ei anna reisijatele
kiiret ja tõhusat abi. Nii on näiteks piletite interneti teel broneerimisest saanud petukaup;
regulaarlennuliini pilet Brüsselist Strasbourgi, mille hinnaks teatati suure reklaamikära
saatel 98 eurot, läheb koos täiendava nn kütusetasuga tegelikult maksma 219,60 eurot.

Kas komisjon võib öelda, millal ja kuidas ta kavatseb tagada määruse (EÜ) nr 261/2004
kohaldamise liikmesriikide poolt ning kohustada neid kehtestama kiiret ja tõhusat
hüvitamiskorda?

Vastus

(EN) Esmalt lubage komisjonil meelde tuletada, et lennureisijate õigusi kaitsva määruse
nr 261/2004 korrektse rakendamise peavad tagama asjakohased riiklikud täitevasutused.
Sellised riiklikud täitevasutused (RTAd) peavad võtma kõiki vajalikke meetmeid, et tagada
reisijate õiguste kaitse täies mahus. Komisjon jälgib pidevalt nende tegevust veendumaks,
et ELi seadused on liikmesriikide poolt korrektselt rakendatud ja kohaldatud.

Komisjon saab austatud parlamendiliikmele kinnitada, et on valmis sekkuma, kui ilmneb,
et liikmesriik ei suuda määruseid rakendada. Komisjon on teinud RTAdega tihedat koostööd,
et parandada määruse rakendamist, iseäranis ühise tõlgendamise kaudu, jagades teavet
elluviimise kohta, tutvustades parimaid tavasid ning ühtsustades töövahendeid, nagu
sanktsioonide ja kaebuste statistika. 2010. aastal julgustas komisjon mitut RTAde
ühistegevust teenusepakkujate vastu, mis aitas edukalt ja üheselt likvideerida mis tahes
ebakorrektse käitumise.

Teiseks soovib komisjon meenutada, et reisijate käsutuses on kahjude hüvitamise vahendid.
Riiklikud täitevasutused on kohustatud reisijate kaebused läbi vaatama ja andma iga reisija
üksikjuhtumile põhjendatud vastuse, mis ei ole küll siduv. Samuti on lennureisijatel endiselt
õigus nõuda hüvitist kohtu kaudu. Selles kontekstis võivad nad väikeasjade lahendamise
kohta kehtivast Euroopa protseduurist kasu lõigata: lihtsustatud, kiire ja odav kohtuprotsess
väiksemahuliste piiriüleste vaidluste lahendamiseks. Samuti saavad reisijad abi komisjoni
tööst kollektiivse hüvitisega. Ka komisjoni algatused tarbijakaitse vallas on reisijatele abiks.
Näiteks parandab tulevane seadusettepanek ADR (alternatiivsed vaidluste
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lahendusmehhanismid), mis kuulub tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu
vastutusalasse ning mis on planeeritud komisjoni tööprogrammi 2011. aasta lõpuks, ADR
mehhanismide kasutamist, aidates vaidlusi lahendada lihtsal moel, vähese maksumusega
ja kiiresti, ilma kohtusse pöördumata.

Lõpuks tõstatas austatud parlamendiliige küsimuse hindade näitamise kohta broneerimise
ajal. Määrus nr 1008/2008 koos lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjadega
sätestab hinna läbipaistvuse reeglid: tasutav lõpphind peab olema alati näidatud, ka
reklaamides, ning see peab sisaldama kõiki kohaldatavaid lennutasusid ja muud tasusid,
makse, lisamakse ning tasusid, mis on vältimatud ning mida võib hinna avalikustamise
ajal ette näha. See kehtib ka lugupeetud parlamendiliikme mainitud niinimetatud kütusetasu
kohta. Komisjon jälgib seda olulist küsimust kõrgendatud tähelepanuga ning koostöös
liikmesriikide riiklike täitevasutustega. 2011. aastal kontrollib komisjon asja põhjalikumalt.

*
*     *

Küsimus nr  26 , mille esitas  Ismail Ertug  ( H-0643/10 )

Teema: Euroopa Liidu toetatud uuring „Uurimistööd seoses Doonau jõe Straubingi
ja Vilshofeni vahelisel lõigul kavandatud ehitustöödega”

Käesolevaga korratakse kahte küsimust nendest viiest, mis esitati kirjalikult (P-9178/2010),
kuid mida liikuvuse ja transpordi peadirektoraat on täielikult eiranud.

Kas komisjon on seisukohal, et Vilshofeni-Straubingi järelevalverühm ei saa täita ELi poolt
temale määratud kriitiliselt konstruktiivset rolli – „tagada uuringu nõuetekohane teostamine”
ja „tagada läbipaistvus ja konsensuse saavutamine” –, kuna uuringu teostaja on
Rhein-Main-Donau AG, kes on ehitustöödest ise majanduslikult huvitatud?

Kas komisjon on teadlik sellest, et Saksamaa Liitvabariigi transpordiminister Ramsauer
(CSU) on korduvalt avalikult pooldanud ehitustööde tegemist variandi C 280 kohaselt,
kuigi Saksamaa Liitvabariik peab vastavalt toetuseotsuse artiklile III.2.6 tagama uurimistööde
erapooletu ja objektiivse teostamise? Palun komisjoni pädeval volinikul neid küsimusi
mitte teist korda ignoreerida. On olemas oht, et 33 miljonit eurot maksev uuring tekitab
Alam-Baieris samalaadse konflikti, nagu on puhkenud Stuttgardi pearaudteejaama ehituse
projekti „Stuttgart 21” ümber.

Vastus

(EN) ELi toetatud uuring „Uurimistööd seoses Doonau jõe Straubingi ja Vilshofeni vahelisel
lõigul kavandatud ehitustöödega” on iseäranis oluline vajaduse pärast määratleda üldiselt
aktsepteeritud lahendus pikaajalisele tupikseisule. Tupikseis takistab transporti siseveeteedel
– konkreetsel juhul ka kontinentidevahelisel ühendusteel – saavutamast selle täit potentsiaali
iseäranis jätkusuutliku transpordiviisina, nii keskkonna kui ka majanduse mõistes.

Siseveeteede arendamine mõistlikul ja jätkusuutlikul viisil aitab vähendada
maanteetranspordi mõju – heitgaaside emissiooni, müra, ummikuid – ning konkreetsel
juhul lähendab ka piirkondi, majandusi ja inimesi mööda üht meie kontinendi peamist
looduslikku ühendusteed (ida-lääs, põhi-lõuna).

Möödaminnes tuleb rõhutada, et arenduse majanduslikust aspektist heakskiitmine ilma
põhjaliku keskkonnauuringuta kujutab endast sobimatut majandusriski, samal ajal kui
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põhimõtteline vastuseis jätkusuutlikele ja tasakaalustatud lahendustele võib endaga kaasa
tuua keskkonnariskid, muu hulgas liikide väljasuremise.

Doonau Baieri liidumaa lõigul, nimetatud kahe linna vahel, ei ole jõgi piisavalt sügav, et
tagada seal usaldusväärne ja majanduslikult jätkusuutlik aastaringne laevatamine. Juba
20 aastat on siseveeteede operaatorid ja keskkonnaorganisatsioonid pidanud läbirääkimisi
selle üle, millisel viisil saaks Doonau laevatatavust parandada.

Keskkonnaorganisatsioonid eelistaksid niinimetatud A-varianti, mis säilitaks viimase vabalt
voolava Doonau lõigu selle keskjooksul, tugevdades üleujutuste vältimiseks jõekallast.

Transpordioperaatorite vastuargument on, et nimetatud lõik on ainus Doonau lõik alates
Taani piirist Reiniga kuni Austria piirini, kus siseveeteede transport ei ole aasta ringi piisavalt
tagatud. Transpordioperaatorid toetavad seetõttu niinimetatud C-280-varianti, mis
garanteeriks aasta ringi vähemalt 2,80 meetrise süvise, kuid mille saavutamiseks on vajalik
lüüsi ehitamine.

Saksamaa Liitvabariigi valitsus algatas koostöös Baieri liidumaaga ummikseisu
likvideerimiseks kolmeaastase uuringu, et leida nimetatud kahele variandile võimalikke
alternatiivlahendusi. Üleeuroopalise Transpordivõrgu (TEN-T) koordinaatori K. Peijsi
ettepanekul ning mõlema osapoole nõusolekul loodi 2010. aasta jaanuaris uuringu
järelevalverühm, mis koosneb üheksast kuulsast inimesest, kellest neli esindavad
keskkonnakaitsjaid ning neli transpordioperaatoreid ning kelle tegevust juhib erapooletu
professor Hans-Joachim Koch Hamburgi Ülikoolist.

Järelevalverühm on koos käinud mitu korda alates selle loomisest 2010. aasta märtsis ning
töö edeneb. Eeldatakse, et uuringu tulemusena saab 2012. aastal esitleda väärtuslikud ja
täies mahus läbipaistvad tulemused, mis aitavad piirkondlikel ja riiklikel institutsioonidel
välja töötada majanduslikult ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku siseveetee
transpordilahenduse Doonau jõel.

Hiljutised uudised nii Baieri liidumaa kui ka Saksamaa ajakirjanduses väidavad, et ettevõte
Rhein-Main-Donau AG (RMD) kahjustas uuringu läbipaistvust ning erapooletust.
Järelevalverühma esimees on komisjoni teavitanud, et tal puudub alus uskuda, et uuring
ei ole nõuetekohaselt korraldatud.

Uuringu eesmärk on leida aktsepteeritav lahendus, mis on sõltumatu eelmisest hinnangust
ning mis peab oma olemuselt rahuldama kõikide seotud osapoolte, sealhulgas RMD, huve.

Komisjonile on samuti teada Saksamaa Liitvabariigi transpordiminister Ramsaueri tehtud
avaldused, kuid avaldusi on teinud ka teised asjassepuutuvad isikud. Komisjoni arvates ei
kahjusta sellised väljaütlemised uuringutulemusi, vaid aitavad avameelsele ja läbipaistvale
diskussioonile kaasa.

*
*     *

Küsimus nr  27 , mille esitas  Gay Mitchell  ( H-0645/10 )

Teema: Islandi vulkaan

Möödunud aasta aprillis suleti Islandi vulkaanipurske tõttu Euroopa õhuruum. Ekspertide
hinnangul võib toimuda veel üks selline vulkaanipurse, mis põhjustab sama palju häireid.
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Milliseid meetmeid on komisjon võtnud, et olla selliseks olukorraks valmis, kui see peaks
korduma?

Vastus

(EN) Komisjon on teinud aktiivset koostööd teiste reguleerivate asutuste ja tööstusharu
huvirühmadega, et saavutada vajalik valmisolek juhuks, kui toimub uus vulkaanipurse.
Sellest johtuvalt on Euroopa paremini ettevalmistatud, nagu ka näidatud, kuna on kokku
lepitud kontsentratsioonitasemed, mille korral on õhuliiklus veel lubatud olukorras, kus
õhus leidub vulkaanilise tuha osakesi. Vulkaanilise tuha konsultatsioonikeskused on ette
valmistanud täiustatud materjalid, parandatud on operatsioonilisi protseduurireegleid
ning loodud on Euroopa Lennunduskriisi Koordineerimise Üksus (EACCC), et muuta
liikmesriikide probleemi käsitlusviis ühtseks. Seetõttu peaksime olema suutelised tulevikus
toimuda võivate vulkaanipursete mõju minimeerimiseks.

Komisjon jätkab tööd kõikide tegevustega, mis toodi välja 2010. aasta 7. aprilli teatises
ning mis kinnitati 2010. aasta 4. mail heaks transpordinõukogu erakorraline istungjärk.
Samuti jätkub muu tegevus, milles Euroopa panust vajalikuks peetakse, näiteks
Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) rahvusvahelises vulkaanilise tuha
töörühmas.

Iseäranis oluline on transpordisüsteemi paindlikkuse suurendamine, et tagada reisijate ja
kaupade veo jätkumine vulkaanipursete ajal. Transpordinõukogu viimasel koosistumisel
2010. aasta detsembris kutsus transpordi eest vastutav erivolinik Kallas üles ministreid
just sellele aspektile mõtlema.

Komisjon annab regulaarselt transpordinõukogule ülevaateid ning hoiab parlamenti
arengutega kursis.

Lisainfo teostatud tegevuste kohta

– Koostöös Euroopa Lennundusohutusametiga on välja töötatud uus Euroopa strateegia,
mis tagab tiheda koostöö lennufirmade, tootjate ja ametivõimude vahel.

– Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon avaldas vulkaanilise tuha
eriolukorraplaani, millega on kaasas ka juhised lennundustegevuse ohutuse hindamiseks
juhul, kui ennustatakse või teatakse vulkaanilise tuha olemasolust õhus.

– Loodi Euroopa Lennunduskriisi Koordineerimise üksus EACCC, mille kaudu paranes
koostöö ja leevendavate meetmete kiire rakendamine.

– Vulkaanilise tuha konsultatsioonikeskus on parendanud tooteid, et trükistes sisalduks
täpsem granulaarsus ja tihedus ning see omakorda kiirendaks operatiivset otsustamist.

– Eurocontrol on välja töötanud uue vahendi nimetusega EVITA (Euroopa kriisi
visualiseerimise interaktiivne vahend lennuliiklusvoo ja läbilaskevõime juhtimise jaoks),
mis kiirendab teabe jagamist ja otsustamist liikmesriikide ning teiste asjassepuutuvate
osapoolte vahel.

*
*     *
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Küsimus nr  28 , mille esitas  Luis de Grandes Pascual  ( H-0649/10 )

Teema: Euroopa õhuruumi kontroll

Hispaania lennujuhid põhjustasid kõigest mõne nädala eest seoses Hispaania õhuruumi
sulgemisega tõsised vahejuhtumid, mis tekitas väga suurt kahju kodanikele, äriühingutele
ja kogu Hispaania majandusele. Vulkaanipurse Islandil põhjustas tänavu aprillis samuti
tõsiseid häireid Euroopa õhuruumis.

Kas komisjon kavatseb seda olukorda arvestades ja riikide meetmetest sõltumatult
suurendada reageerimisvõimet ELi tasandil, näiteks Eurocontroli volituste suurendamise,
lennujuhtide liikuvuse edendamise, Euroopa tugimeeskondade loomise või uue tehnoloogia
väljatöötamisega aeronavigatsiooni valdkonnas?

Vastus

(EN) Euroopa Lennuliikluse korraldussüsteemi ATM nüüdisajastamine on viimastel aastatel
olnud komisjoni üks eesmärk. 2009. aasta novembris ELi vastu võetud meetmete teine
kogum koondnimetusega „Ühtne Euroopa õhuruum” katab turvalisuse, haldusala,
kuluefektiivsuse ja keskkonnaga seotud aspektid. Hiljutised sündmused, nagu vulkaanilise
tuhapilve tõttu tekkinud kriis 2010. aasta aprillis ja mais ning Hispaania lennujuhtide
tegevus 3.−4. detsembril 2010. aastal, on kinnitanud selle kiire rakendamise vajadust.

Komisjon on seetõttu ette valmistanud paljud meetmeid, mis on juba rakendatud või mis
peagi rakendatakse eesmärgiga suurendada Euroopa Lennuliikluse korraldussüsteemi,
nagu:

– Euroopa kriisikoordineerimiskeskuse loomine vahetult pärast vulkaanilise tuhapilve
kriisi, et edendada riikidevahelist koordineerimist ja leida Euroopa tasemel kriisidele
lahendusi;

– mobiilsusega seotud kokkulepped õhutranspordi kontrollasutuste vahel;

– Eurocontroli nimetamine ATM funktsioonide süsteemijuhiks 2011. aasta kevadel,
tugevdades selle suutlikkust toimida ühtse Euroopa õhuruumi tehnilise alustalana;

– õhuliiklusteenuste edendamine alates 2011. aasta jaanuarist, vähendades märkimisväärselt
lennuliiklustööstuse makstavaid makse;

– funktsionaalsete õhuruumitakistuste rakendamine 2012. aasta detsembriks, mis aitab
kaasa Euroopa õhuruumi killustatuse vähendamisele;

– SESARi programmi jätkamine ning seotud tehnoloogiate rakendamine.

*
*     *

Küsimus nr  29 , mille esitas  Ivo Belet  ( H-0650/10 )

Teema: Lennujaamade skanneritest pärit kiirgus

Ameerika Ühendriikides on väljendatud muret võimaliku ohu pärast, mida võib tekitada
lennureisijatele kokkupuude kogu keha skaneerivate turvaskannerite röntgenkiirgusega.
Puudulikult töötava skanneri tõttu võivad lennureisijad kokku puutuda suure
kiirgustasemega. Röntgenseadmete korrapärane hooldus on seetõttu vältimatult vajalik.
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Kas komisjon teostab järelevalvet kogu keha skaneerivate skannerite ELi lennujaamadesse
paigaldamise ja paigaldatud seadmete töötamise üle?

Kas komisjon võiks esitada loetelu lennujaamadest, kus kõnealused skannerid juba (2010.
aasta lõpus) töötavad?

Kas komisjon võiks öelda, milliseid kontrollimeetmeid kohaldatakse praegu skannerite
hoolduse suhtes, et kaitsta reisijaid terviseohu eest lennujaama turvakontrolli läbimisel?

Kas komisjon kavatseb kõnealuses valdkonnas sekkuda?

Vastus

(EN) Hetkel puudub ELi tasemel õigusakt, mis käsitleks turvaskannerite regulaarset
kasutamist EL lennujaamades. Liikmesriigid võivad kasutada turvaskannereid ainult piiratud
perioodil katsetamise eesmärgil, karmima kontrolli vajaduse korral või näidisena. Seega
ei kuulu skannerite kasutamine hetkel komisjoni kontrolli alla.

Mis puudutab turvaskannerite kasutamise mõjude hindamist 2010. aasta sügisel, on
komisjon teadlik, et eri tehnoloogiatel põhinevad skannerid on hetkel või on olnud kasutusel
järgmistes ELi lennujaamades: Amsterdam Schiphol, London Heathrow, Manchester,
Helsingi, Hamburg ja Pariis Charles de Gaulle. Hetkel teadaoleva teabe põhjal on
röntgenkiirgusskannerid praegu kasutusel Londoni Heathrow ja Manchesteri lennujaamades.
Komisjon on samuti teadlik, et turvaskannerite katsetused toimusid ka Rooma Fiumicino,
Veneetsia, Milaano Malpensa, Palermo ja Kopenhaageni lennujaamas, kuid komisjon ei
ole Itaalia ja Taani ametivõimudelt saanud asjakohastelt sellele mis tahes ametlikku kinnitust.

Tänase seisuga puudub komisjonil ajakohane ülevaade täpsetest riiklikest määrustest, mis
kehtivad süsteemide hooldusele, et kaitsta reisijaid turvaskanneritest tingitud terviseriskide
eest. Sellest hoolimata rakenduvad ELi ja EURATOMi õigusaktide sätted tervisekaitsele.

Mis puudutab röntgenskannerite kasutamist, alluvad aga turvaskannerid nagu mis tahes
muu ioniseerivat kiirgust kasutav varustus neile kehtivatele õigusaktidele. Tõepoolest,
ioniseeriva kiirguse pikaajaline negatiivne toime tervisele vaatamata selle väiksele hulgale
on hästi teada. Seetõttu peab kogu varustus järgima määruse 96/29/Euratom (37)  sätteid,
muu hulgas rakendama selle põhiprintsiipe, nimelt:

uusi tegevuskategooriaid ja -liike, millega kaasneb kokkupuude ioniseeriva kiirgusega,
põhjendatakse enne nende esmakordset vastuvõtmist või heakskiitmist, arvestades nende
majanduslikku, sotsiaalset ja muud kasu võrreldes tervisekahjustustega, mida need võivad
põhjustada;

optimeerimispõhimõtte kohaselt oleks kokkupuude kiirgusega alati võimalikult vähene,
arvestades majanduslikke ja sotsiaalseid tegureid;

kogu asjakohasest tegevusest saadavate dooside summa ei ületa kiirgusega kokkupuutuvate
töötajate ega üldsuse puhul kehtestatud doosi piirmäärasid.

Kooskõlastust eelpooltoodud sätetega peavad kontrollima asjakohased riiklikud
institutsioonid.

(37) Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, 13. mai 1996, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu
elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, EÜT L 159, 29.6.1996
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Inimeste tahtlik kiiritamine ioniseeriva kiirgusega mittemeditsiinilistel põhjustel, sealhulgas
turvapõhjustel, on spetsiaalselt kajastatud (38) selle määruse 96/29/Euratom ning muude
seotud määruste uuendamisel, iseäranis meditsiinilist kiirgust käsitlev määrus
97/43/Euratom (39) .

Komisjon hindab hetkel ELi lennujaamades paiknevate turvaskannerite võimalikku mõju,
võttes teguritena arvesse avastamisefektiivsust, põhiõigusi ja tervist.

*
*     *

Küsimus nr  30 , mille esitas  Pat the Cope Gallagher  ( H-000003/11 )

Teema: Transpordihäired Euroopas

Kas komisjon saab lühidalt kirjeldada, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta Euroopa
transpordiinfrastruktuuri toimimise parandamiseks pärast lennureiside hiljutisi häireid
tugeva lumesaju tõttu?

Vastus

(EN) Lennuliiklus ning väiksemal määral ka maismaaliiklus oli 2010. aasta detsembris
kogu Euroopas tugevasti häiritud. Mitu meie suuremat keskust olid osaliselt suletud ühel
aasta kiireimal nädalavahetusel – nädalavahetusel enne jõule. Tuhandeid lende tühistati
ning kümned tuhanded inimesed olid lennujaamades vangis, rääkimata ka suurtest
pagasikäsitlusprobleemidest. Komisjoni kohus on minimeerida sarnaste ekstreemsete
ilmastikutingimuste mõju, kui need kunagi korduma peaks. Komisjonil on siiski väga hea
meel, et ei juhtunud ühtegi õnnetust ning et turvalisus oli tagatud.

Mis puudutab transpordivõrgustiku üldist parendamist kriisiolukordades, kavatseb komisjon
kasutada olemasolevaid uuringumaterjale, mis koguti pärast vulkaanilisest tuhast tingitud
kriisi 2010. aasta aprillis: komisjon on välja töötanud viise, kuidas tagada operaatorite või
liikmesriikide transpordiplaanid nii reisijatele kui ka kaupadele ning mis leiaksid kasutust
äkilise transpordikriisi olukorras. Selles kontekstis esitas komisjon transpordinõukogu
viimasel koosolekul 2. detsembril 2010. aastal liikmesriikidele mitmeid küsimusi.

Esiteks peame juhtunust õppust võtma. Nagu transpordi eest vastutav erivolinik Kallas
2010. aasta detsembris teatas, kohtub ta 2011. aasta 19. jaanuaril lennujaamade
esindajatega, et arutleda, mis täpselt juhtus, ning mida saaks tulevikus sarnaste olukordade
vältimiseks ette võtta. Komisjon on loomulikult avatud ka mis tahes lahenduste arutelule,
mis aitaksid vältida 2010. aasta detsembris toimunud sündmuste kordumist.

Komisjoni teenistused teevad tihedat koostööd liikmesriikide ametivõimudega ning
komisjon kasutab võimalust ja tänab liikmesriike, kes jagasid oma avastusi komisjoniga
ja toetasid vajaduse korral oma tegevusega kogu ELi.

Nende arutelude põhjal otsustab transpordivolinik selle üle, kas komisjon peab välja
töötama uusi meetmeid. Kui jah, ei karda ta härjal sarvist haarata. Lennujaama pakett, mida
volinik 2011. aastal esitleb, on ülioluline.

(38) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_opinion_on_bss.pdf
(39) Nõukogu direktiiv 97/43/Euratom, 30. juuni 1997, mis käsitleb üksikisikute kaitset ioniseeriva kiirguse ohtude eest

seoses meditsiinikiiritusega ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 84/466/Euratom, EÜT L 180, 9.7.1997

141Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011



Komisjon kavatseb rakendada ka teisi planeeritud algatusi. Õhureisijate õiguste määruse
planeeritud läbivaatamine pakub võimalust parandada suhtlust reisijatega ning eksinud
reisijate ümbersuunamist, peatades näiteks ajutiselt öised liiklemiskeelu piirangud.

Komisjon on pühendunud Euroopa õhuliiklussüsteemi parendamisele tagamaks, et Euroopa
kodanikud ei pea enam kunagi sarnast olukorda kogema.

*
*     *

Küsimus nr  31 , mille esitas  Licia Ronzulli  ( H-0627/10 )

Teema: Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010-2015

Komisjon esitas 21. septembril 2010 naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia
2010–2015. Arvamuses soolise võrdõiguslikkuse poliitika kohta pärast 2010. aastat
(Opinion on the Future of Gender Equality Policy after 2010) tõdetakse, et soolise
võrdõiguse edendamist soodustavate tegevuste jaoks ette nähtud eraldi eelarveridade
puudumine ELi eelarves ja ka liikmesriikide eelarves raskendab strateegia eesmärkide
saavutamist. Milliseid meetmeid tuleks komisjoni arvates selles küsimuses võtta?

Enamikus liikmesriikides on naised otsustamisprotsessis ja otsustavatel ametikohtadel
jätkuvalt alaesindatud. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et suurendada naiste
osakaalu otsustavatel ametikohtadel? Kas komisjon kaalub praegu konkreetseid algatusi,
millega edendada soolist võrdõiguslikkust noorte seas? Kas komisjon leiab, et on asjakohane
teha ettepanek rahastada sellesuunalist tegevust, näiteks ELi koolitusprogrammide raames
või uute tehnoloogiate vahendusel?

Vastus

(FR) Komisjoni uus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia (2010–2015) (40)  määratleb
viis prioriteetset valdkonda ning valdkondadevahelist tegevust. Strateegiale (41)  lisatud
dokument piiritleb tegevused, mida eri komisjoni toimkonnad tulevate aastate jooksul ette
peavad võtma, iseäranis naiste ja meeste võrdõiguslikkuse rõhutamiseks mõeldud peamised
finantseerimisprogrammid.

Euroopa Sotsiaalfond ESF on liidus koolituse ja tööhõive edendamise peamine
finantsinstrument. Sellest finantseeritakse erinevaid tegevusalasid, et rõhutada naiste ja
meeste võrdõiguslikkust tööturul. Samuti märkis komisjon enda eelarveredaktsiooni
teatises (42)  ning viienda raporti „majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse
kohta: edasine ühtekuuluvuspoliitika” (43)  järeldustes, et on vajalik uurida, kuidas liit
saavutaks prognoositavamad ESF finantseerimismahud. Selline areng aitaks suurendada
naiste ja meeste võrdõiguslikkust toetavate Euroopa fondide profiili.

Võrdus otsustavatel ametikohtades on komisjoni uues strateegias üks viiest
prioriteetküsimusest. Meetmed, mis selle aspekti puhul eri komisjoni osakondades
rakendatakse, on välja toodud ka uuele strateegiale lisatud dokumendis.

(40) KOM (2010) 491 lõplik
(41) SEK(2010) 1079 lõplik
(42) KOM (2010) 700 lõplik
(43) KOM (2010) 642 lõplik
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*
*     *

Küsimus nr  32 , mille esitas  Seán Kelly  ( H-0628/10 )

Teema: Iirimaal Corki krahvkonnas Mallow’s asunud peedisuhkrutehase sulgemine

Kui Euroopa Kontrollikoja aruandes ELi suhkrusektori reformimise kohta 2005.–2006.
aastal märgiti, et Iirimaa nimetatud sektori kohta otsuste tegemisel lähtuti 2001. aastal
avaldatud andmetest, mis ei kajastanud vahepeal toimunud sektori ümberkujundamist,
siis kas komisjonil on mingeid plaane olukorra muutmiseks, eriti seoses võimalusega aidata
Iirimaa suhkrusektorit taastada, seda muu hulgas ka biokütuste tootmiseks, mis võiks
soodustada 2020. aasta eesmärkide täitmist?

Vastus

(FR) Komisjon on teadlik, et traditsioonilise tööstusala, nagu peedisuhkrutööstus Iirimaal,
hääbumine on raske teema.

Komisjon ei teinud otsust tühistada Iirimaa suhkrukvoot reformi ajal olemasolevatele
andmetele tuginedes, vaid otsuse võtsid vastu Iirimaa peedisuhkrutööstuse juhid, kes on
kahtlemata kõige adekvaatsemad hindama tööstusharu konkurentsivõimet reformijärgsetes
tingimustes sisemisel suhkruturul.

Sellest hoolimata ei välistata kogu Iirimaa suhkrutootmiskvoodi lõpetamisega võimalust,
et suhkrupeedist võiks Iirimaal biokütust toota.

*
*     *

Küsimus nr  33 , mille esitas  Angelika Niebler  ( H-0631/10 )

Teema: ELi toetusvahendite andmine Hiina riiklikele ehitusettevõtetele

Poolas ehitatakse praegu kiirtee A2 Varssavi ja Łódźi vahelist lõiku, mille kogupikkus on
50 kilomeetrit. Selle lõigu ehitust rahastatakse ELi toetusvahenditega (ELi struktuurifondid)
ja Euroopa Investeerimispanga laenu abil. Poola riigimaanteede ja kiirteede peadirektsioon
on nimetatud teelõigu ehitajaks valinud Hiina riiklike ehitusettevõtete koondise „COVEC”.

Euroopa ehitusettevõtetega konkureerinud Hiina pakkumine oli üle kahe korra odavam
riigihanget korraldanud asutuse kulukalkulatsioonist ning kolmandiku võrra odavam
teiseks tulnud pakkumisest. Samal ajal on Hiina ehitusturg välismaistele konkurentidele
peaaegu täielikult suletud.

Kas komisjon tunnistab sellega seoses, et ELi ja Hiina suhetes rikutakse jõhkralt
rahvusvaheliselt kehtivat vastastikkuse põhimõtet, mis on rahvusvahelistes
kaubandussuhetes elementaarne läbirääkimiste alus? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon
sellise suundumuse vastu rakendada?

Ühine vastus

(EN) Komisjon mõistab austatud parlamendiliikmete muret. Sarnase murega on esinenud
ka teised parlamendiliikmed, liikmesriigid ja Euroopa tööstus.

EL toetab põhjalikku käsitlusviisi, avades globaalsed hanketurud. Sel põhjusel on EL üks
Riigihankelepingu (GPA), mis avab maailma arenenuimate riikide avaliku hanke turud,
osapool. Lisaks nimetatule on EL sõlminud vabakaubanduslepped, mis sisaldavad ka
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hanketingimusi, erinevate partneritega (näiteks Tšiili, Mehhiko, Korea ja Šveits), ning tänu
millele on nimetatud partnerite vahel vastastikku avanenud hanketurud.

Sellest hoolimata pole ELil avalike hangete puhul mingeid vastastikkuseid rahvusvahelisi
kohustusi Hiina ees. Selle tulemusena ei ole Hiinal ega tema tarnijatel õigust saada koheldud
võrdselt ELi GPA partneritega.

Kuna Hiinaga käivad hetkel läbirääkimised GPA partnerluse kohta, võib kirjeldatud olukord
lähiaastatel muutuda. Liikmeks astumise protsessi käigus palub EL Hiinal paika panna
kaugeleulatuvad turulepääsemise eesmärgid. Paralleelselt läbirääkimistega toimub Hiina
ja komisjoni vahel intensiivne dialoog eesmärgiga parandada Hiina seadusandlikku
hankesüsteemi ja tuua see GPAga vastavusse.

Veelgi enam, komisjon on avalikustanud teatistes „Ühisturu akti suunas” (44)  ja „Majandus,
kasv ja maailmaasjad” (45) , et komisjon esitab 2011. aastal seadusettepaneku, mis selgitaks
nõudeid rahvusvahelisele turule, kui soovitakse konkureerida ELi avalikes hangetes.
Ettepaneku eesmärk on taastada võrdne konkurents siseturul ja tagada suurem ELi
mõjuvõim rahvusvahelistel läbirääkimistel. Samuti selgitatakse ettepanekuga kolmandate
riikide (ning nende tarnijate), mis ei ole asjassepuutuvas valdkonnas sõlminud ELiga
vastastikust kahepoolset rahvusvahelist kokkulepet, positsiooni. Komisjon teostab hetkel
võimalike variantide mõjuhinnangut.

*
*     *

Küsimus nr  35 , mille esitas  João Ferreira  ( H-0632/10 )

Teema: Ranniku erosioon

Ranniku erosioon ähvardab üha enam Portugali ulatuslikke rannikualasid põhjast lõunasse.
Selle erinevate põhjuste hulka kuuluvad keskmise merepinna taseme tõus, ranna äärsete
setete vähenemine, looduslike struktuuride rikkumine inimtegevuse tagajärjel ja erinevat
liiki arendustegevus rannikupiirkonnas. Ranniku erosioon ohustab paljudes piirkondades
inimeste ja vara turvalisust ning on juba põhjustanud raskeid õnnetusi. Kui seda nähtust
ei peatata ja sellele tagasikäiku ei anta, võib see edaspidi kaasa tuua märkimisväärset kahju
ja sel võivad olla rasked majanduslikud, sotsiaalsed ja ökoloogilised tagajärjed.

Milliseid meetmeid on ELi tasandil rakendatud, et ranniku erosioonile piir panna?

Kuidas kavatseb komisjon integreerida ranniku erosiooni probleemi ühenduse
kontseptsiooni, mis käsitleb loodusõnnetuste ja inimtekkeliste katastroofide ärahoidmist?
Millised algatused on töös?

Millised vahendid on kättesaadavad, et toetada ranniku erosioonist kõige enam ohustatud
liikmesriike?

Vastus

(EN) Ranniku erosioon puudutab tõsiselt umbkaudu 25% Euroopa rannikualadest (46) .
Probleem on ilmselt süvenev kliimamuutuse mõju tõttu, nagu maailmamere taseme tõus

(44) KOM(2010) 608 lõplik/2
(45) KOM (2010) 612 lõplik
(46) EMP 2006, Euroopa rannikupiirkondade muutuv nägu
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ning aina sagedasemad ja intensiivsemad tormid. Üha suurenev arendustegevus rannikualal
võib kahjustada looduslikke setteprotsesse või suurendada rannikuala elanike ja varade
erosiooni või üleujutuse võimalust. Üleeuroopaline uuring EUROSION (47)  määras kindlaks
rannikuerosiooni probleemi ulatuse Euroopas ning jagas juhiseid, juhtumianalüüse ja
poliitikamõisteid, mille abil ranniku erosiooni teemat tõhusamalt käsitleda. 2010. aastal
käsitleti projektiga CONSCIENCE (48)  poliitika mõisteid veelgi põhjalikumalt ning anti
kaks soovitust nende rakendamise kohta. Eri projektid ja uuringud kinnitavad, et
rannikukaitse ja ümberkujundusmeetmete finantsmaksumus on märkimisväärne.
Ennetamine ja varajane kliimariski ümberkujundamine on kuulutatud parimateks
kuluefektiivseteks poliitikateks (49) . Komisjoni 2009. aasta lühiülevaates kliimamuutuse
ümberkujundamise kohta (50)  käsitletakse erinevaid rannikuriske, sealhulgas ranniku
erosiooni, ning tehakse ettepanek suurendada ranniku- ja merepiirkonna jätkusuutlikkust.
Hetkel toimub töö tagamaks, et rannikualade ümberkujundamine kuuluks Euroopa Liidu
integreeritud merenduspoliitika raamistikku.

Uuringutega kinnitatakse, et ranniku erosiooniriski adekvaatseks hindamiseks on vajalik
põhjalik ja integreeritud lähenemine. Sellise integreeritud lähenemise aluse leiame 2002.
aastal välja antud parlamendi ja nõukogu rannikute integreeritud majandamise (ICZM) (51)

soovitustest. Ranniku erosiooniriski vähendamisega seoses on olulised ka teised kehtivad
ELi dokumendid, nagu keskkonnamõjude hindamise direktiivid (52)  ja üleujutuste
direktiiv (53) . Mis puudutab Vahemere rannikupiirkondi, siis ratifitseeris EL 2010. aasta
septembris ICZMi protokolli Barcelona koosolekuks (54) . See protokoll sisaldab ranniku
erosiooniga seotud piiravaid klausleid.

Komisjon võtab ranniku erosiooniriski probleemi riskide hindamisel arvesse ka ICZM
apostilli järelsõnas, mille väljaandmine on planeeritud 2011. aasta lõpuks. Arvestades
asjaolu, et ruumilist planeerimist peetakse oluliseks faktoriks, millega aidata rannikualade
riski vähendada, võetakse riskide hinnangus arvesse nii rannikualade haldamist kui ka
merepiirkonna ruumilist planeerimist (MSP) (55) . Vahepeal jätkab komisjon ICZM
kogemuste ja parimate tegevuste rakendamist OURCOAST algatuse (56)  kaudu. Algatuse
tulem on interaktiivne andmebaas vähemalt 350 juhtumiga ning selles sisalduvad ka juhised
kindlate teemade ja ICZM printsiipide kohta, sealhulgas riskide ja kliimamuutuse
ümberkujundamise kohta.

Lisaks eelpooltoodule rakendab komisjon mitmeid meetmeid, et rakendada täies mahus
ELi raamistikku katastroofide ennetamiseks, nagu sisaldus ka looduslikke ja inimtegevuse

(47) www.eurion.org
(48) http://www.conscience-eu.net/
(49) JRC 2009, PESETA projekt; EÜ 2009, „Kliimamuutuse ökonoomika arvestamine EL rannikupiirkondades”:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/climate_change_en.html
(50) KOM(2009) 147
(51) 2002/413/EÜ, EÜT L 148, 06.06.2002
(52) 85/337/EÜ; 2001/42/EÜ
(53) 2007/60/EÜ, ELT L 288, 6.11.2007
(54) 2010/631/EL, ELT L 279, 23.10.2010
(55) KOM(2008) 791, KOM(2010) 771
(56) http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm
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põhjustatud loodusõnnetusi käsitlevas teatises, mis avaldati 2009. aasta veebruaris (57)

ning mida nõukogu täiendas (58) . Selles raamistikus andis komisjon 21. detsembril 2010 (59)

välja juhised riikliku riskihindamise ja loodusõnnetuste haldamise kohta, mis töötati välja
koostöös liikmesriikide institutsioonidega. Dokumendi „Riskide hindamine ja
loodusõnnetuste haldamise juhiste määratlemine” eesmärk on parendada liikmesriikide
riiklikul tasemel koostatud riskihinnangute sidusust ja võrreldavust. Juhised, mis ei ole
siduvad ning põhinevad kompleksohu ja kompleksriski põhimõttel, annavad orientiirid
terminoloogias, eri sektorite ja huvirühmade hõlmamisel ning ülevaate kõige kasulikumatest
meetoditest ja mõistetest.

Lisaks kliimamuutuse ümberkujundamise lühiülevaatele on komisjon koostamas ka
ümberkujundamise andmekoda, mis saab töökorras olema 2012. aasta alguseks ning mis
hõlmab poliitika asjakohaseid elemente, sealhulgas rannikualasid. Andmekoja eesmärk
on edendada teadmiste ülevõttu riiklike, piirkondlike või kohalike seadusandlike kogude
poolt, pakkudes juhiseid, vahendeid ja parimaid tavasid kliimamuutuse hindamiseks eri
geograafilistes piirkondades. Komisjon koostab lühiülevaate põhjal 2013. aastaks põhjaliku
ELi ümberkujundamise strateegia.

Mis puudutab finantseerimisvõimalusi, siis 2007.−2013. aasta ühtekuuluvuspoliitikast
investeeritakse umbes 5,8 miljardit eurot looduslike riskide ennetamisse. Kooskõlas
jagatud-juhtimise-põhimõttega saavad liikmesriigid valida ja rakendada koosfinantseeritud
projekte vastavalt asjakohastes tegevusprogrammides sätestatud prioriteetidele. Selles
raamistikus saab toetada ka rannikukaitset. Mis puudutab Portugali, siis on
ühtekuuluvusfondis 2007−2013 tegevusprogrammide kaudu n-ö riskiennetusele ette
nähtud 513 684 600 eurot. Riikidevaheline Atlandi programm toetab ka ANCORIMi
(Rannikualade riskihalduse Atlandi võrgustik) (60) , mille partnerite hulka kuulub ka Portugal.

*
*     *

Küsimus nr  36 , mille esitas  Nikolaos Chountis  ( H-0637/10 )

Teema: Ühistranspordi piletite hinnatõus

Kreeka, ELi ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise
memorandumis viidatakse üheselt ühistranspordi piletite hinnatõusule. Ajakirjanduses
avaldatud andmetel tõstetakse piletihindu suurusjärgus 30–50%.

Kuna komisjon propageerib ühistranspordi kasutamist ja igasugune piletihindade tõus
annab olulisi majanduslikke tagasilööke kõige ebasoodsamas olukorras olevatele
elanikkonnarühmadele, siis palun komisjonil vastata järgmistele küsimustele.

Kas komisjon kinnitab ühistranspordi hindade sellises raskesti talutavas ulatuses tõstmise
paikapidavust? Kas komisjon peab vajalikuks lisada otseste ja kaudsete maksude ulatuslikule
tõstmisele kõnealune meede, mis puudutab peamiselt kõige ebasoodsamas olukorras
olevaid elanikkonnarühmi?

(57) KOM(2009) 82
(58) 15394/09, 30. november 2009
(59) SEK(2010) 1626 lõplik
(60) ANCORIM http://atlanticprojects.inescporto.pt/project-area/ancorim/project_view
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Kas komisjoni arvates on see meede kooskõlas ELi poliitikaga, mille eesmärk on edendada
ühistranspordi kui kõige säästlikuma ja keskkonnasõbralikuma transpordiviisi kasutamist?

Vastus

(EN) Vastastikuse mõistmise memorandumi redaktsioon, mis sõlmiti 2010. aasta sügisel,
on kõigile vabalt kättesaadav aadressilt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm"

Vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile rakendatakse meetmeid riigi osalusega
ettevõtetele eesmärgiga võidelda laristamisega ja juhtimisvigadega riigi omanduses olevates
ettevõtetes, vähendades nende kulusid ja parendades nende finantssooritust.
Transporditeenused ja -võrgustikud peavad saama nüüdisajastatud vastavalt reisijate
soovidele.

*
*     *

Küsimus nr  37 , mille esitas  Philip Claeys  ( H-0638/10 )

Teema: Vajadus Euroopa Liidu range suhtumise järele kolmandatesse riikidesse, kes
takistavad eitava vastuse saanud varjupaigataotlejate tagasisaatmist ja suurendavad
seeläbi Kreeka varjupaigakriisi

Euroopa Liit võitleb praegu välismaalaste ebaseadusliku sisserände vastu. Paljud riigid on
hiljuti otsustanud nn Dublini määrusest hoolimata eitava vastuse saanud varjupaigataotlejaid
enam mitte Kreekasse tagasi saata. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
märkis oma hiljutisel visiidil Kreekasse, et üheks põhjuseks on see, et Alžeeria, Maroko,
Türgi, Tuneesia ja Pakistani saatkonnad keelduvad esitamast mõistliku aja jooksul
tagasisaatmise dokumente, mistõttu ebaseaduslikult Kreeka territooriumil viibivate
välismaalaste arv suureneb lakkamatult.

Mida teeb Euroopa Liit, et sundida kõnealuseid kolmandaid riike valvama nõuetekohaselt
oma piiri ELiga? Kas Euroopa Liit muudab edaspidi asjaomastele riikidele antava abi ja
nendega tehtava koostöö sõltuvaks piirivalvest ja tagasivõtmispoliitikast? Kas komisjon
on valmis lisama Türgi poolt teostatava piirivalve ja FRONTEXiga peatselt sõlmitava
kokkuleppe oma hinnangusse Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga antava abi
kohta?

Vastus

(EN) Komisjon on kursis liikmesriikide keerulise olukorraga võitluses ebaseadusliku
sisserändega.

Komisjoni teeb iseäranis murelikuks olukord Kreekas ning riigi maismaapiiril Türgiga, kus
hetkel toimub 90% avastatud ebaseaduslike pagulaste riigiületustest ELi välispiiril.

Tuleb märkida, et välispiiride nõuetekohase kontrollimise kohustus on välja toodud ka
Euroopa õiguse sätetes, nimelt Schengeni piirilepingus, ning lasub täies mahus
liikmesriikidel. Seega peab Kreeka sarnaselt teiste liikmesriikidega tegema kõik endast
oleneva nende nõuete täitmiseks.

Euroopa Liit peab aga üles näitama solidaarsust ning aitama liikmesriike nende püüdlustes
ebaseaduslikku sisserännet kontrolli alla saamisel.
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Selle eesmärgi puhul edendab EL eri algatusi, nagu ühisalgatused või konkreetsete projektide
toetamine rahaliste vahendite eraldamise teel asjakohastest fondidest (välispiiride fond,
Euroopa põgenikefond ning tagasipöördumisfond).

Kreeka on 2010. aastal olnud programmi FRONTEX operatsioonilistest tegevustest peamine
kasusaaja. Programm toetab ühisoperatsioone maismaa- ja merepiiril, tõhustades seeläbi
piirivalve tõhusust (sealhulgas jälgimine, ebaseaduslike sisserändajate kontrollimine ja
tuvastamine nende tagasisaatmise aspektist, arvestades igati mis tahes potentsiaalset
varjupaigavajadust). Kreeka palus 24. oktoobril 2010. aastal märkimisväärselt suure
ebaseadusliku sisserände tõttu riigi välispiiril abi RABITilt (sagedase piiririkkumise üksused)
ning varsti peale seda võeti vastu otsus, mis kiitis heaks nende üksuste rakendamise. RABITi
kasutamine on juba takistavat mõju avaldanud ning hinnanguliselt on Kreeka-Türgi
maismaapiiril ebaseaduslik sisseränne vähenenud juba 43%.

Võitluses ebaseadusliku sisserändega on ülioluline teha koostööd nii sisserändajate päritolu-
kui ka sihtriigiga. Seetõttu julgustab komisjon liikmesriike ja FRONTEXit töötama välja
praktilist koostöömudelit, mida annaks nende riikide suhtluses rakendada.

Konkreetsemalt rääkides võiks see koostöömudel sisaldada erinevaid algatusi, nagu
teabevahetus ebaseaduslike sisserändajate ja nende tegevusele kaasaaitajate toimimisviiside
kohta, ühiste riskianalüüside väljatöötamine põhirõhuga liikumisel, FRONTEXi
puutepunktide määramine ning pidev ja operatiivne infovahetus kolmandate riikide
ametivõimudega ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmise kohta.

Lisaks eelpooltoodule peab komisjon aktiivselt ka otsest dialoogi päritolu- ja
sihtkohariikidega, et veenda neid tõhustama oma jõupingutusi ebaseadusliku sisserände
vältimiseks ning sellega võitlemiseks ja võtma tagasi ebaseaduslikke sisserändajaid, kes
riigi kord juba läbinud on.

Mis puudutab austatud parlamendiliikme nimetatud riike, rakendab komisjon konkreetseid
algatusi kõikide nimetatute suhtes. Komisjon peab läbirääkimisi, et sõlmida ebaseaduslike
sisserändajate tagasivõtmisleping Marokoga, teeb suuri jõupingutusi sarnaste läbirääkimiste
alustamiseks Alžeeriaga, tegi ettepaneku, et Tuneesia kiidaks uue ELi ja Tuneesia vahelise
tegevusplaani vastuvõtmisel heaks sätted, mis on seotud ebaseaduslike sisserändajate
tagasivõtmiskohustusega, ning tagasivõtmislepingu Pakistaniga, kellega komisjon Euroopa
Liidu nimel edukalt läbirääkimisi pidas ning mis jõustus 1. detsembril 2010. aastal.

Sellises kontekstis pööratakse iseäranis suurt tähelepanu Türgile, mille kaudu suur hulk
eri Aafrika ja Aasia riikidest pärit ebaseaduslikke sisserändajaid ja varjupaigataotlejaid
soovib Euroopa Liitu pääseda.

Euroopa Liidu kandidaatriik Türgi peab tegema suuri pingutusi oma piirivalve, migratsiooni
ja varjupaigahaldusega seotud poliitikate ja õigusaktide täiustamiseks ning kohandama
enda asjakohaste ametiasutuste tegevuskavad vastavaks Euroopa Liidu standarditele.
Komisjon jälgib tähelepanelikult Türgi edusamme ning pakub vajaduse korral
märkimisväärset majanduslikku ning tehnilist abi. Komisjon jätkab Euroopa Liidu nimel
tagasivõtmislepingu sõlmimiseks läbirääkimisi ning FRONTEX peab läbirääkimisi
töökokkuleppe saavutamiseks Türgi ametivõimudega.

*
*     *
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Küsimus nr  38 , mille esitas  Mairead McGuinness  ( H-0642/10 )

Teema: ELi-Mercosuri läbirääkimised

Vabakaubanduslepingu sõlmimine Mercosuri kaubandusblokiga võib tugevalt kahjustada
ELi põllumajanduslikku tootmist. Kas komisjon oskaks öelda, milliseks võiksid Mercosuri
läbirääkimiste tulemusena kujuneda veiseliha impordikvoodid?

Mercosur esitas 2006. aastal dokumendi, mis sisaldas tariifikvootide taotlust 300 000
tonnile veiselihale (61) . Komisjon märkis oma vastuses, et taotlust on küll veidi muudetud,
kui see ületab ikkagi suurel määral EÜ praegust pakkumist (62) .

Kas komisjon on ikka oma endisel seisukohal, et sellise suurusega kvoot väljuks ELi
pakkumise raamidest? Kuidas kavatseb komisjon vähendada lõplikult kokkulepitavat
kvooti nii, et see jääks märkimisväärselt alla 300 000 tonni? Kui suure kvoodi suhtes oleks
komisjon nõus kokku leppima?

Kas komisjon võiks kommenteerida murettekitavat küsimust, et Mercosur võtab
läbirääkimistes sihikule ELi veiselihaturu väärtuslikuma osa? Milliseid leevendusmeetmeid
kavatseb komisjon võtta, et Mercosuri tootjad ei saaks just sellele turule keskenduda?

Vastus

(EN) Läbirääkimised Mercosuriga taasavati 2010. aasta mais ning vaatamata sellele, et
läbirääkijad saavutasid edu kokkuleppe normatiivses osas, pole siiani veel peetud
läbirääkimisi turu avamise kohta kaupadele. Komisjon on teadlik olulistest
põllumajandustoodete valupunktidest ELis ning arvestab neid läbirääkimistel Mercosuriga.
Loomaliha on kahtlemata üks põllumajandustoodetest, mis on äärmiselt murettekitav.

Mõlemad pooled valmistavad hetkel ette oma pakkumist, mis vahetatakse 2011. aasta
esimeses kvartalis. ELi poolelt on kindel, et murettekitavamad tooted, sealhulgas loomaliha,
võetakse Mercosurile kahepoolse pakkumise tegemisel või ELi Doha fondi (DDA) tehtavate
pakkumiste puhul arvesse.

Kuna läbirääkimistel ei ole veel puudutatud konkreetseid turule ligipääsu pakkumisi, siis
ei ole hetkeseisuga võimalik välja tuua, millised turusegmendid pakuvad Mercosurile
suurimat huvi.

*
*     *

Küsimus nr  39 , mille esitas  Anni Podimata  ( H-0651/10 )

Teema: Ettepanek asutada küberkuritegevuse keskus

Komisjoni teatises „ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa
suunas” (KOM(2010)0673) tehakse ettepanek luua 2013. aastaks küberkuritegevuse keskus.

Millised on küberkuritegevuse keskuse volitused? Millised on keskuse eesmärgid ja
ülesanded? Millist kutsekvalifikatsiooni nõutakse inimestelt, keda tööle võetakse? Kust

(61) „Võimaliku kokkuleppe elemendid”, mille esitas Mercosur ELi ja Mercosuri koordinaatorite kohtumisel Brüsselis,
21.märtsil 2006

(62) Komisjoni arvamuskiri, mida arutati 133 komitees (kaubanduspoliitika komitees) 27.aprillil 2006 ning mis edastati
Mercosurile
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saadakse rahalised vahendid keskuse loomiseks? Kus peaks komisjoni hinnangul olema
keskuse asukoht?

Vastus

(EN) Komisjoni teatises „ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema
Euroopa suunas” tehtud ettepanek luua küberkuritegevuse keskus on vastulöök üha
suurenevale küberkuritegevuse ohule. Samuti on tegemist tõdemusega, et olemasolevate
ressursside parem kasutamine nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil aitaks tõhusamalt
küberkuritegevuse vastu võidelda. Teatises sisaldub, et loodava keskuse eesmärk on muu
hulgas „luua operatsiooniline ja analüütiline rühm, mis viiks läbi juurdlusi ning teeks
koostööd rahvusvaheliste partneritega. Keskus parendab olemasolevate ennetavate ja
juurdlusmeetmete hindamist ning jälgimist, toetab õiguskaitseorganite ja kohtunike
koolitamist ja teadlikustamist, alustab koostööd Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametiga
ENISA ning loob sobiva võrgukeskkonna riiklikele Infoturbeintsidentide Käsitlemise
Osakondadele (CERT). Küberkuritegevuse keskusest peab saama keskpunkt Euroopa
võitlusel küberkuritegevusega” (63) . Need eesmärgid on samuti kooskõlas dokumendiga
„Nõukogu järeldused seoses tegevusplaaniga viia ellu kooskõlastatud strateegia
küberkuritegevusega võitlemiseks”, dateeritud 26. aprill 2010, milles komisjonil palutakse
teha sellise keskuse asutamise võimalikkuse teostatavusuuring (64) .

Mis puudutab aga üksikasjalikult keskuse vastutusala, meeskonda, rahastamist ning reaalset
asukohta, ei saa komisjon praegusel hetkel veel kommenteerida, kuna sellekohane
teostatavusuuring tehakse 2011. aastal. Teostatavusuuringu raames toimub eeldatavasti
tihe arutelu liikmesriikide, seotud organite ja institutsioonide, erasektori ning
kodanikuühendustega.

*
*     *

Küsimus nr  40 , mille esitas  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000002/11 )

Teema: aasta eelarve ja toetused ELi põllumajandustootjatele

Pikaleveninud menetluse järel jõudsid lõpuks kõik ELi institutsioonid ELi 2011. aasta
eelarve osas kokkuleppele. Algselt soovis Euroopa Parlament eelarvet võrreldes 2010.
aastaga üle 6% suurendada, kuid pidi järeleandmisi tegema. Lõpliku kompromissettepaneku
kohaselt suureneb eelarve 2,91% kogusummas 126,5 miljardit eurot vaatamata sellele, et
nimetatud väikesest suurendusest tuleb rahastada uusi struktuure, näiteks Euroopa
välisteenistust.

Kas komisjon võiks täpsustada, kuidas 2011. aastaks ette nähtud assigneeringud mõjutavad
toetusi nii Leedu kui ka teiste ELi liikmesriikide põllumajandustootjatele? Kas komisjon
võiks esitada täpsed arvud?

Vastus

(FR) Komisjon tänab austatud parlamendiliiget küsimuse esitamise ning võimaluse eest
kinnitada, et parlamendi ja nõukogu 2010. aasta detsembris vastu võetud eelarve ei mõjuta
väljamakseid ei Leedu põllumajandustootjatele ega muude Euroopa Liidu liikmesriikide
põllumajandustootjatele.

(63) KOM (2010) 673 lõplik
(64) Nõukogu 3010. istung. Üldasjad. Luxembourg, 26. aprill 2010.
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Tegelikkuses võeti vastuvõetud eelarves arvesse komisjoni 20. oktoobril 2010. aastal tehtud
muudatusettepanekut, milles sisaldusid ka komisjoni viimased hinnangud
põllumajanduslikele kuludele – turgudele ja otsefinantseeringutele.

Eelarve on koostatud kõigile 27 ELi liikmesriigile ühiselt, mitte üksikute liikmesriikide
kaupa. Sellegi poolest saab komisjon austatud parlamendiliikmele teatada, et Leedu jaoks
on ühtse pindalatoetuse kava (SAPS) eelarvereal eraldatud 262 miljoni euro suurune summa.

*
*     *

151Euroopa Parlamendi aruteludET20-01-2011


	NELJAPÄEV, 20. JAANUAR 2011
	1. Osaistungjärgu avamine
	2. Esitatud dokumendid (vt protokoll)
	3. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (arutelu)
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Derk Jan Eppink
	Štefan Füle
	Silvana Koch-Mehrin
	Cristian Silviu Buşoi
	Michael Cramer
	Arturs Krišjānis Kariņš
	Antolín Sánchez Presedo
	Sophia in 't Veld
	Philippe Lamberts
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Hans-Peter Martin
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Philippe Lamberts
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Kay Swinburne
	Thomas Händel
	William (The Earl of) Dartmouth
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Philippe Lamberts
	Miguel Angel Martínez Martínez
	William (The Earl of) Dartmouth
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Hans-Peter Martin
	Gunnar Hökmark
	Edit Herczog
	Sylvie Goulard
	Reinhard Bütikofer
	Vicky Ford
	Ildikó Gáll-Pelcz
	Peter Skinner
	Sławomir Witold Nitras
	Lara Comi
	Sari Essayah
	Danuta Jazłowiecka
	George Sabin Cutaş
	Jaroslav Paška
	Alajos Mészáros
	Elena Băsescu
	Mairead McGuinness
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Czesław Adam Siekierski
	Štefan Füle
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Derk Jan Eppink
	Miguel Angel Martínez Martínez

	4. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (arutelu)
	Miguel Angel Martínez Martínez
	Michael Gahler
	Štefan Füle
	Inese Vaidere
	Liisa Jaakonsaari
	Anneli Jäätteenmäki
	Indrek Tarand
	Konrad Szymański
	Sabine Lösing
	Liisa Jaakonsaari
	Sabine Lösing
	Bastiaan Belder
	Andreas Mölzer
	Jarosław Leszek Wałęsa
	Diana Wallis
	Struan Stevenson
	Søren Bo Søndergaard
	Timo Soini
	Cristian Dan Preda
	Justas Vincas Paleckis
	Pat the Cope Gallagher
	Edit Herczog
	Birgit Schnieber-Jastram
	Mitro Repo
	Riikka Manner
	Alfreds Rubiks
	Anna Rosbach
	Anna Ibrisagic
	Kriton Arsenis
	Miloslav Ransdorf
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Seán Kelly
	Franz Obermayr
	Sari Essayah
	Štefan Füle
	Michael Gahler
	Isabelle Durant

	5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
	6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (arutelu)
	Isabelle Durant
	Traian Ungureanu
	Štefan Füle
	Metin Kazak
	Silvia-Adriana Ţicău
	Victor Boştinaru
	Elmar Brok
	Ioan Mircea Paşcu
	Ivo Vajgl
	Werner Schulz
	Paweł Robert Kowal
	David Campbell Bannerman
	Dimitar Stoyanov
	Iuliu Winkler
	Maria Eleni Koppa
	Adina-Ioana Vălean
	Oldřich Vlasák
	Georgios Koumoutsakos
	Evgeni Kirilov
	Marek Siwiec
	George Sabin Cutaş
	Niki Tzavela
	Petru Constantin Luhan
	Csanád Szegedi
	Lambert van Nistelrooij
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Štefan Füle
	Traian Ungureanu
	Isabelle Durant
	Elena Băsescu
	Corina Creţu
	András Gyürk
	Danuta Jazłowiecka
	Jaromír Kohlíček
	Iosif Matula
	Zbigniew Ziobro

	7. Hääletused
	Gianni Pittella
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Gianni Pittella

	7.1. ELi ja Liibüa raamleping (A7-0368/2010, Ana Gomes) (hääletus)
	7.2. Kristlaste olukord seoses usuvabadusega (B7-0039/2011) (hääletus)
	Elmar Brok

	7.3. Olukord Valgevenes (B7-0044/2011) (hääletus)
	Justas Vincas Paleckis
	Jacek Protasiewicz
	Vytautas Landsbergis
	Kristiina Ojuland

	7.4. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne (A7-0374/2010, Derk Jan Eppink) (hääletus)
	Michael Cramer

	7.5. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika (A7-0377/2010, Michael Gahler) (hääletus)
	7.6. ELi Musta mere piirkonna strateegia (A7-0378/2010, Traian Ungureanu) (hääletus)
	Adrian Severin

	8. Selgitused hääletuse kohta
	Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010)
	Morten Messerschmidt
	Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0039/2010)
	Salvatore Iacolino
	Antonello Antinoro
	Morten Messerschmidt
	Marek Józef Gróbarczyk
	Adam Bielan
	Andrzej Grzyb
	Tunne Kelam
	Cristiana Muscardini
	Licia Ronzulli
	Hannu Takkula
	Philip Claeys
	Seán Kelly
	Ryszard Czarnecki
	Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)
	Daniel Hannan
	Mitro Repo
	Kristian Vigenin
	Bogusław Sonik
	Adam Bielan
	Morten Messerschmidt
	Ryszard Czarnecki
	Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)
	Sergej Kozlík
	Morten Messerschmidt
	Cristiana Muscardini
	Seán Kelly
	Ryszard Czarnecki
	Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010)
	Hannu Takkula
	Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)
	Kristian Vigenin
	Andrzej Grzyb
	Alajos Mészáros
	Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)
	Cristian Dan Preda
	Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Maria Da Graça Carvalho
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Lorenzo Fontana
	Jarosław Kalinowski
	Giovanni La Via
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Cristiana Muscardini
	Alfredo Pallone
	Frédérique Ries
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Debora Serracchiani
	Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0039/2010)
	Laima Liucija Andrikienė
	Sophie Auconie
	Dominique Baudis
	Mara Bizzotto
	Antonio Cancian
	Maria Da Graça Carvalho
	David Casa
	Lara Comi
	Corina Creţu
	Mário David
	Philippe de Villiers
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Carlo Fidanza
	Lorenzo Fontana
	Eija-Riitta Korhola
	Elisabeth Köstinger
	Giovanni La Via
	David Martin
	Kyriakos Mavronikolas
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Claudio Morganti
	Alfredo Pallone
	Georgios Papanikolaou
	Raül Romeva i Rueda
	Oreste Rossi
	Czesław Adam Siekierski
	Dominique Vlasto
	Angelika Werthmann
	Resolutsiooni ettepanekud: (RC-B7-0044/2010)
	Mara Bizzotto
	Vilija Blinkevičiūtė
	David Casa
	Corina Creţu
	Mário David
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Sandra Kalniete
	Arturs Krišjānis Kariņš
	Tunne Kelam
	Giovanni La Via
	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
	David Martin
	Jiří Maštálka
	Clemente Mastella
	Nuno Melo
	Louis Michel
	Andreas Mölzer
	Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
	Franz Obermayr
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Rafał Trzaskowski
	Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Elena Oana Antonescu
	Sophie Auconie
	Jean-Luc Bennahmias
	Vilija Blinkevičiūtė
	David Casa
	Corina Creţu
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Juozas Imbrasas
	Iliana Ivanova
	Bogusław Liberadzki
	Petru Constantin Luhan
	David Martin
	Clemente Mastella
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Andreas Mölzer
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Czesław Adam Siekierski
	Nuno Teixeira
	Derek Vaughan
	Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Sophie Auconie
	Vilija Blinkevičiūtė
	Corina Creţu
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Juozas Imbrasas
	Jarosław Kalinowski
	Elisabeth Köstinger
	Giovanni La Via
	David Martin
	Véronique Mathieu
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Louis Michel
	Andreas Mölzer
	Alfredo Pallone
	Teresa Riera Madurell
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)
	Luís Paulo Alves
	Laima Liucija Andrikienė
	Sophie Auconie
	Vilija Blinkevičiūtė
	Jan Březina
	Mário David
	Diane Dodds
	Diogo Feio
	José Manuel Fernandes
	Ilda Figueiredo
	Lorenzo Fontana
	Elisabetta Gardini
	Juozas Imbrasas
	Jarosław Kalinowski
	Giovanni La Via
	Marian-Jean Marinescu
	David Martin
	Jean-Luc Mélenchon
	Nuno Melo
	Louis Michel
	Andreas Mölzer
	Rareş-Lucian Niculescu
	Franz Obermayr
	Wojciech Michał Olejniczak
	Alfredo Pallone
	Raül Romeva i Rueda
	Licia Ronzulli
	Daciana Octavia Sârbu
	Csanád Szegedi
	Nuno Teixeira
	Angelika Werthmann

	9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
	10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
	11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine(arutelu)
	11.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv
	Libor Rouček
	Marietje Schaake
	Tomasz Piotr Poręba
	Eija-Riitta Korhola
	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
	Marie-Christine Vergiat
	Jean Lambert
	Tunne Kelam
	Mitro Repo
	Kristiina Ojuland
	Ryszard Czarnecki
	William (The Earl of) Dartmouth
	Thomas Mann
	Justas Vincas Paleckis
	Csaba Sógor
	Sergio Paolo Francesco Silvestris
	Pino Arlacchi
	Anneli Jäätteenmäki
	Charles Tannock
	Seán Kelly
	Jaroslav Paška
	Csanád Szegedi
	Monica Luisa Macovei
	Gerard Batten
	Cristian Dan Preda
	Miroslav Mikolášik
	Michael Gahler
	Bernd Posselt
	Sari Essayah
	Štefan Füle
	Libor Rouček
	Cristian Silviu Buşoi

	11.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine
	Libor Rouček
	Mara Bizzotto
	Anneli Jäätteenmäki
	Raül Romeva i Rueda
	Roberta Angelilli
	David-Maria Sassoli
	Ryszard Czarnecki
	Mario Mauro
	Gianluca Susta
	Ilda Figueiredo
	Francesco Enrico Speroni
	Ilda Figueiredo
	Roberta Angelilli
	Ilda Figueiredo
	Fiorello Provera
	Salvatore Iacolino
	Carlo Fidanza
	Charles Tannock
	Libor Rouček
	Eija-Riitta Korhola
	Corina Creţu
	Marie-Christine Vergiat
	Roberta Angelilli
	Marie-Christine Vergiat
	Libor Rouček
	Mario Mauro
	Oreste Rossi
	Štefan Füle
	Libor Rouček
	Ana Gomes
	Monica Luisa Macovei

	11.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
	Libor Rouček
	Bastiaan Belder
	Marietje Schaake
	Libor Rouček
	Struan Stevenson
	Rosario Crocetta
	Cristian Dan Preda
	Raül Romeva i Rueda
	Bogusław Sonik
	Corina Creţu
	Charles Tannock
	Marco Scurria
	Seán Kelly
	George Sabin Cutaş
	Ryszard Czarnecki
	Jaroslav Paška
	Sari Essayah
	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
	Monica Luisa Macovei
	Štefan Füle
	Bernd Posselt
	Libor Rouček
	Eija-Riitta Korhola
	Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

	12. Hääletused
	Libor Rouček

	12.1. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0041/2011) (hääletus)
	Marietje Schaake
	Charles Tannock

	12.2. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0042/2011) (hääletus)
	12.3. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0043/2011) (hääletus)
	13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
	14. Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
	15. Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
	16. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
	17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
	Robert Sturdy
	Libor Rouček

	18. Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
	19. Istungi lõpp
	Libor Rouček

	LISA (kirjalikud vastused)
	KÜSIMUSED NÕUKOGULE Nende vastuste eest vastutab üksnes Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik
	Küsimus nr , mille esitas () 1 - Bernd Posselt - H-0618/10
	Küsimus , mille esitas () 2 - Jim Higgins - H-0620/10
	Küsimus , mille esitas () 3 - Georgios Papanikolaou - H-0622/10
	Küsimus nr , mille esitas () 4 - Vilija Blinkevičiūtė - H-0624/10
	Küsimus nr , mille esitas () 5 - Nikolaos Chountis - H-0635/10
	Küsimus nr , mille esitas () 6 - Gay Mitchell - H-0644/10
	Küsimus nr , mille esitas () 7 - Silvia-Adriana Ţicău - H-0646/10
	Küsimus nr , mille esitas () 8 - Liam Aylward - H-0647/10
	Küsimus nr , mille esitas () 9 - Pat the Cope Gallagher - H-0652/10
	Küsimus nr , mille esitas () 10 - Brian Crowley - H-0654/10
	Küsimus nr , mille esitas () 11 - Laima Liucija Andrikienė - H-000001/11
	Küsimus nr , mille esitas () 12 - Charalampos Angourakis - H-000006/11
	Küsimus nr , mille esitas () 13 - Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė - H-000008/11

	KÜSIMUSED KOMISJONILE
	Küsimus nr , mille esitas () 21 - Brian Crowley - H-0655/10
	Küsimus nr , mille esitas () 24 - Silvia-Adriana Ţicău - H-0626/10
	Küsimus nr , mille esitas () 25 - Marc Tarabella - H-0633/10
	Küsimus nr , mille esitas () 26 - Ismail Ertug - H-0643/10
	Küsimus nr , mille esitas () 27 - Gay Mitchell - H-0645/10
	Küsimus nr , mille esitas () 28 - Luis de Grandes Pascual - H-0649/10
	Küsimus nr , mille esitas () 29 - Ivo Belet - H-0650/10
	Küsimus nr , mille esitas () 30 - Pat the Cope Gallagher - H-000003/11
	Küsimus nr , mille esitas () 31 - Licia Ronzulli - H-0627/10
	Küsimus nr , mille esitas () 32 - Seán Kelly - H-0628/10
	Küsimus nr , mille esitas () 33 - Angelika Niebler - H-0631/10
	Küsimus nr , mille esitas () 35 - João Ferreira - H-0632/10
	Küsimus nr , mille esitas () 36 - Nikolaos Chountis - H-0637/10
	Küsimus nr , mille esitas () 37 - Philip Claeys - H-0638/10
	Küsimus nr , mille esitas () 38 - Mairead McGuinness - H-0642/10
	Küsimus nr , mille esitas () 39 - Anni Podimata - H-0651/10
	Küsimus nr , mille esitas () 40 - Laima Liucija Andrikienė - H-000002/11



