
KOLMAPÄEV, 2. VEEBRUAR 2011

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

(Istung algas kell 15.00)

1. Istungjärgu jätkamine

President.   − Kuulutan neljapäeval, 20. jaanuaril 2011 katkestatud Euroopa Parlamendi
istungjärgu taasalanuks.

2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

3. Presidentuuri avaldused

President.   − Soovin sissejuhatava märkuse korras peatuda viiel teemal.

Esiteks sooviksin peatuda olukorral Vahemere piirkonnas, mis muutub – nagu me kõik
teame – väga kiiresti. Euroopa Parlament oli ja on valmis toetama demokraatlikke muutusi,
mille on algatanud kodanikud ise; kodanikud, kes on meie Euroopa naabrid. Kui arutame
täna Tuneesia küsimust, siis räägime partnerriigist, kes on juba astunud esimesed sammud
teel tõelise demokraatia poole. Hiljuti kohtusin Tuneesia välisministriga ja minuga olid
koos veel viis Euroopa Parlamendi liiget.

Olukord Egiptuses on erinev ja ei ole nii kindel, millise suuna juba pöördumatuks muutunud
muutused võtavad. Siiski ei tohi kaduda nende muutuste hoog. Mõlemal riigil on üks ühine
joon: kõik demokraatlikud jõud peavad kindlasti kõvasti pingutama poliitiliste reformide
ja pärast seda majanduslike ja sotsiaalsete reformide teostamiseks. Tuleb luua ka eeldused
vabadeks ja demokraatlikeks valimisteks, nii et rahva nõudmised demokraatia järele ei
jääks vastuseta. Peame samuti välja ütlema – ja teeme ka seda selle osaistungjärgu käigus
hääletamise ajal nii täna kui ka homme –, et demokraatia naaberriikides on Euroopa Liidule
niisama tähtis kui nende stabiilsus. Ei ole olemas valikut demokraatia ja stabiilsuse vahel;
mõlemad on möödapääsmatult vajalikud.

Järgmiseks soovin meenutada, et 20. jaanuaril 2011. aastal oli Läti ajaloos Verise
Pühapäevana tuntud sündmuse 20. aastapäev. Sel päeval ründasid nõukogudemeelsed
OMONi üksused äsja taassündinud riigi pealinna strateegilisi hooneid. Seitse inimest kaotas
barrikaadidel Läti sõltumatust kaitstes oma elu ja paljud said vigastada.

29. jaanuaril 2011. aastal, pärast kohtuprotsessi, mis oli solvanguks rahvusvahelistele
standarditele, poodi Iraanis Madalmaade ja seega ELi kodanik Zahra Bahrami. Kutsun Iraani
ametivõime üles andma selgitusi Zahra Bahramile esitatud süüdistuste ja läbipaistmatu
kohtumenetluse kohta. Euroopa Liit on seisukohal, et surmanuhtlust ei saa kunagi pidada
õiglaseks karistuseks.

26. jaanuaril 2011. aastal mõrvati Ugandas inimõiguste kaitsja ja kodanikuõiguste aktivist
David Kato. Kutsun Uganda ametivõime üles selle kuriteo sooritajaid tabama. Me kõik
peame sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et homoseksuaalsus on selles riigis endiselt
kriminaliseeritud.
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Lõpuks minu viimane uudis: mis puudutab tänast arutelu 4. veebruaril toimuva Euroopa
Ülemkogu ettevalmistamise kohta, soovin teile teatada, et 8. veebruaril ehk järgmisel
nädalal toimub esimeeste konverentsi koosolek, mis on kõigile parlamendiliikmetele
avatud. Herman Van Rompuy, Euroopa Ülemkogu eesistuja, on selle erilise koosoleku
külaline ja ta tutvustab reedese tippkohtumise järeldusi vastavalt Lissaboni lepingule, milles
on sätestatud, et eesistuja teavitab meid sellistest asjadest.

Michael Cashman (S&D).   – Austatud president! Loodan, et teie ja parlamendiliikmed
lubavad mul kiita teid avalduse puhul, mille tegite Ugandas mõrvatud David Kato nimel.
Ta oli, nagu te ütlesite, inimõiguste kaitsja, kes kaitses lesbide, geide ja biseksuaalsete
inimeste õigusi.

Tahtsin vaid öelda, et meie siin parlamendis oleme vastu võtnud resolutsiooni, milles
käsitleme Uganda sündmusi. Peame kindlasti Uganda kodanikuühiskonda toetama ja
meeles pidama, et David oli hiiglane, kes oli üle nendest, kes jutlustavad vihkamist ja
diskrimineerimist, ja sel kurval hetkel peaksime meeles pidama tema perekonda.

President.   − Tänan!

4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)

5. Volituste kontrollimine

6. Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)

7. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)

8. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)

9. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)

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

11. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

12. Tööplaan

President.   − Neljapäeval, 20. jaanuaril 2011 esimeeste konverentsil kodukorra artikli 137
kohaselt koostatud lõplik päevakorra projekt on välja jagatud. Esitati järgmised
muudatusettepanekud.

(Kolmapäev / Brüsseli osaistungjärk)

1. punkt: pärast seda, kui olen teinud avalduse Euroopa Liidu Teise maailmasõja aegse
romade genotsiidi tunnistamise kohta, on päevakord järgmine: nõukogu avaldus, komisjoni
avaldus ja fraktsioonide liikmete sõnavõtud romade genotsiidi kohta.

2. punkt: Tuneesia olukorda käsitleva arutelu teemat muudetakse järgmiselt: „komisjoni
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
olukorrast Vahemere piirkonnas, eriti Tuneesias ja Egiptuses.”
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3. punkt: hääletamine Tuneesia olukorda käsitlevate resolutsiooni ettepanekute üle toimub
homme, nagu kavandatud. Hääletamine Egiptuse olukorda käsitlevate resolutsiooni
ettepanekute üle toimub 2. veebruari osaistungjärgul Strasbourgis.

4. punkt: arutelu toidu hinna tõusu käsitlevate nõukogu ja komisjoni avalduste üle lükatakse
edasi kuni 2. veebruaril toimuva osaistungjärguni. See asendatakse nõukogu ja komisjoni
avaldustega Euroopa järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamise kohta, millele
järgnevad fraktsioonide liikmete sõnavõtud.

(Neljapäev / Brüsseli osaistungjärk)

Sooviksin teavitada parlamendiliikmeid sellest, et hääletamise ajal esitatakse Speroni raport
Euroopa Parlamendi liikme Tamás Deutschi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta.

(Tööplaan võeti vastu)  (1)

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Austatud president! Sooviksin, et kaaluksite koos esimeeste
konverentsiga minutiliste sõnavõttude varasemale ajale toomist, sest viimastel
osaistungjärkudel suruti need arutelu viimasele tunnile. Selle tagajärg on see, et järjest
vähem inimesi soovib osaleda, ja väga kurb oleks mõelda, et see oligi tegelikult nende
hilisele ajale surumise põhjus.

Seega palun kaaluda nende viimist päevakorras varasemale ajale, selleks et anda meile
võimalus osaleda, nii nagu varem.

President.   − Tänan teid arvamuse eest! Kinnitan teile, et peame selles küsimuses nõu ja
otsustame, mida sel puhul ette võtta.

13. Teise maailmasõja aegse romade genotsiidi tunnistamine ELi poolt

President. −   Järgmine päevakorra punkt on presidendi avaldus Teise maailmasõja aegse
romade genotsiidi tunnistamise kohta Euroopa Liidu poolt (2010/3020 (RSP)).

Romad on praegu Euroopa Liidu suurim rahvusvähemus. Peale selle on nad praegu kõige
allasurutum kogukond Euroopas. Teise maailmasõja ajal jälitasid natsid neid rassilistel
põhjustel, sarnaselt juutidele. Sajad tuhanded romad, kelle esivanemad olid põlvkondade
kestel olnud Euroopa kodanikud, tapeti. Auschwitz-Birkenau vabastamise 66. aastapäev,
mida tähistasime selle aasta 27. jaanuaril, meenutab meile, et romad olid selle laagri suuruselt
kolmas ohvrite rühm. Kahjuks ei tea seda kõik eurooplased. Ainult mõned ELi liikmesriigid
on romade genotsiidi ametlikult tunnistanud. On aeg teadvustada Euroopa kodanikele
asjaolu, et meie hulgas elavatele romadele kui kogukonnale sai osaks genotsiidi õudne
kogemus. Parim vahend diskrimineerimisega võitlemiseks on haridus. Võitluses inimõiguste
eest on Euroopa Parlament ELi hääl. Täna räägime oma roma vendade ja õdede nimel.
Tahame, et nende kannatusi mäletataks ja nende olukorda paremini mõistetaks.

Kolleegid, nüüd järgneb sel teemal väga lühike arutelu, seega palun istungisaalist mitte
lahkuda. Kõigepealt esitatakse nõukogu avaldus ja, nagu teate, on romade kaasamine
Ungari eesistumise aja üks prioriteete. Edasi järgneb Euroopa Komisjoni asepresidendi
avaldus ja siis lühikesed avaldused fraktsioonide nimel.

(1) Muud tööplaani muudatused: vt protokoll.
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Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. −  (HU) Austatud president! Head kolleegid! Palun lubage
mul alustada tsiteerides Porajmose ellujäänud Friderika Kolompári sõnu: „Me leidsime
minu isa, kui läksime 94. või 95. aasta 2. augustil Auschwitzi. Nende nimed olid reas suurel
tahvlil. Me teadsime, et nad olid viidud Saksamaale, aga ei teadnud täpselt kuhu. Kui üks
Fehérvárist pärit mustlane ei oleks mind tagasi hoidnud, oleksin käe ahju sirutanud ja ühe
tüki sealt välja võtnud. Mõtlesin, et võtan selle sealt ja viin reliikviana koju. Siis ütles minu
poeg, Józsi:

„Ema, ära pane kätt sinna, sa võid nakkuse saada.”

„Ma ei hooli sellest, mu poeg,” ütlesin.

„Kust sa tead, kas see oli su venna või isa oma?” küsis ta vastuseks. Ma minestasin ja mind
viidi krematooriumist välja.

Eesistujariik Ungari nimel soovin ühineda õilsa algatusega, millega Euroopa Parlament ja
president Buzek isiklikult soovisid sellel istungil mälestada Porajmose, romade holokausti
ohvreid. Miks on tähtis mäletada? Kas ei peaks me pigem tuleviku peale mõtlema? Ameerika
ajaloolane George Santayana kirjutas 1905. aastal: „Neid, kes minevikku ei mäleta,
sunnitakse seda kordama.”

Isegi kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt tapeti Teise maailmasõja ajal ja selle
varjus 220 000 romat ja sintet. Nende inimeste tapmise ainus põhjus oli nendesse
rahvusrühmadesse või nende tagakiusajate terminoloogias n-ö rassi kuulumine. Nad olid
Ungari, Tšehhi, Rumeenia, Prantsuse, Saksa, Poola, Serbia ja kes teab veel, milliste muude
riikide kodakondsed. Mehed ja naised, vanurid ja lapsed. Palju-palju lapsi. Kui nad oleksid
elus, siis oleksid paljud neist täna ELi kodanikud. Mälestustes meenutatakse järjekindlalt,
et vastupidi juudi kinnipeetavatele lubati Auschwitz-Birkenau mustlaste laagris
perekondadel kokku jääda. Nagu meenutas üks Ungari ellujäänu: „Isegi SS teadis, et
mustlasperekondi ei tohi lahutada. Neil lubati kokku jääda kuni 1944. aasta 2. ja 3. augusti
vahelise ööni, kui nende kinnipeetavate laagri ellujäänud 30 000 elanikku mõrvati, süüdates
nende barakid.”

Sellest Teise maailmasõja järgsest madalseisust; Shoah ja Porajmose põrgust sündis uuesti
EL. Liidu esiisad unistasid sellest, et Euroopa rahvad lükkavad ühiselt tagasi kõik, mis oli
viinud sellise äärmusliku hoolimatuseni inimelu suhtes, mis oli viinud Auschwitzi ja
Birkenauni. Kõik Euroopa rahvad koos, sh praeguseks 10–12 miljonini ulatuv Euroopa
roma elanikkond. „Aga see on siiski minevik,” võidakse öelda. „Milles peitub siin tulevik?”
Eesistujariik Ungari usub, et peame tegelikult rääkima korraga nii minevikust kui ka
tulevikust. Kui Ungari peaminister Viktor Orbán esitas 19. jaanuaril Euroopa Parlamendile
Ungari ELi eesistumise programmi, siis ta ütles: „Romasid käsitlev strateegia on eesistujariik
Ungari prioriteet, sest pole mõtet arukal Euroopal, kui sel pole südant. Euroopal on aga
süda ainult siis, kui ta loob sotsiaalse kaasatuse võimalused kõige halvemas olukorras
olevatele ühiskonna rühmadele.”

Mina isiklikult oleksin väga uhke, kui me kõik koos suudaksime selle eesistumisperioodi
lõpuks vastu võtta Euroopa ühise romade raamstrateegia. Töö käib, tänu Euroopa
Parlamendi ja Euroopa Komisjoni pühendumusele. Nõukogu ja selle eesistujariik Ungari
soovivad sellele kaasa aidata. Me soovime aidata tugevdada arusaama, et romad, nagu kõik
Euroopa ja kogu maailma rahvad ja rahvusrühmad, pole probleem, vaid majanduslik,
kultuuriline ja inimressurss.
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Maroš Šefčovič,    komisjoni asepresident.  − Austatud president! Mõne päeva eest tähistasime
me Euroopa Parlamendis holokausti mälestuspäeva koos holokaustis ellujäänutega.
Komisjoni nimel hindan väga kõrgelt seda, et täna mälestame ka romade genotsiidi ohvreid.

Pärast Oswiecimi, Yad Vashemi või Washingtoni Holokausti muuseumi külastamist tabab
inimest alati šokk selle täideviijate ebainimlikkuse tõttu. Need teie hulgast, kes on külastanud
Jeruusalemmas asuvat laste paviljoni, nõustuvad minuga, et sealt väljudes on inimene
oimetu ja ei suuda uskuda, et sellised sündmused olid võimalikud Euroopas ja ainult 60
või 70 aastat tagasi.

Seepärast peame sellest rääkima. Peame oma lastele seda kurba lugu jutustama, sest, nagu
teame, kipub ajalugu korduma. Seega peame kindlasti tagama, et neid õudusi mäletatakse
ja kunagi enam ei korrata. Võidelgem kõik ühiselt mineviku vaimude vastu!

Ajalugu on andnud meile kibeda õppetunni sellest, mida võivad teha rassiline vihkamine
ja sallimatus. Seepärast on Euroopa Liit rajatud põhiõigustele ja väärtustele, mille hulka
kuulub vähemuste kaitse, vaba liikumise põhimõte ja diskrimineerimise keeld ja kõik need
kehtivad täielikult ka romade suhtes.

Pole vastuvõetav, et 21. sajandil peavad romad ikka veel taluma diskrimineerimist nende
rahvusliku päritolu tõttu. Liiga paljud romad on endiselt rassismi, diskrimineerimise ja
sotsiaalse tõrjutuse ohvrid. Liiga paljud roma lapsed on kooliskäimise asemel ikka veel
tänavatel. Liiga paljudelt romadelt on endiselt võetud õiglased võimalused tööturul ja liiga
palju roma naised on endiselt vägivalla ja ärakasutamise ohvrid.

Romade kaasamine on ELi prioriteet ja see nõuab riiklike ja kohalike asutuste,
kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide pühendumust ja ühiseid jõupingutusi. Komisjon
omalt poolt on sügavalt pühendunud romade olukorra parandamisele ja eriti nende
sotsiaalsele ja majanduslikule kaasamisele.

Me oleme selles suunas pidevalt tööd teinud: see on meie jaoks kauakestev ja pikaajaline
kurss. Siiski peame tunnistama, et vastutus romade kaasamise eest lasub peamiselt
liikmesriikidel ja seetõttu esitasime eelmisel aastal vastu võetud teatises konkreetese loetelu
meetmetest, mille kaudu nad peaksid oma romade kaasamise poliitikat tulemuslikumaks
muutma. See oli üldse esimene konkreetselt romadele pühendatud poliitikadokument.

Siiski näitab meie hinnang, et liikmesriikides tuleb veel tõsiselt töötada romade kaasamise
poliitika tulemuslikkuse tõstmiseks. Seetõttu võtab komisjon aprillis tihedas koostöös
eesistujariik Ungariga vastu riiklike romade kaasamise strateegiate Euroopa raamistiku,
milles esitatakse ettepanekud romade tõrjutusega võitlemiseks.

Ja lõpuks, sel pühalikul hetkel lubage mul uuesti komisjoni nimel rõhutada, kui tähtis on
kaitsta Euroopas põhiõigusi ja tagada kõigi harmooniline kaasamine ühiskonda. On väga
tähtis tagada, et ajalugu kunagi ei korduks.

Lívia Járóka,    fraktsiooni PPE nimel. – (HU) Riigiminister, austatud president, volinik, head
kolleegid, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni nimel, sooviksin
väljendada oma rahulolu ja tänu selle eest, et esimest korda mälestab Euroopa Parlament
romadest holokausti ohvreid. See on just see, mida meie, nende järeltulijad, peame tegema:
mäletama ja õppima. Peame üles näitama austust ohvrite kannatuste vastu ja sisestama
need valusad õppetunnid, ühiselt ja vastastikku sallivalt, meie ühisesse ajalukku ja ühisesse
mällu. Seepärast on tähtis, et toetaksime ülikoole, teadusühinguid ja teadusasutusi, selleks
et aidata avalikuks teha ja esile tuua raskused ja katsumused, millega romad meie pika
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ajaloo kestel on pidanud kokku puutuma. Teen ettepaneku, et kõigi Euroopa riikide riiklikes
õppekavades tuleks tutvustada enamusrahvuse ja romade sajanditepikkust ühist ajalugu.

Tänane päev annab ka võimaluse seda ühtsust tugevdada ja veel kord kinnitada, et meie,
romad, oleme oma asukohariikide kodanikud ja riigi koostisosad; vabad ja võrdsed Euroopa
kodanikud. Me ei tohi rahulduda millegi vähemaga.

Meie taga on 700 aastat ühist ajalugu; seitse katsumustega täidetud sajandit, mille käigus
oleme lugematuid kordi tõestanud oma lojaalsust oma asukohariikidele ja Euroopale.
Mäletades küll segregatsiooni ja tagakiusamise süngeid perioode, peame saama jõudu neist
ühise ajaloo ülendavatest hetkedest ja lootma, et ühinedes võib meist saada väärikas ja
harmooniline ühendus. Nii nagu jagame ühist ajalugu, jagame ka ühist tulevikku, nagu me
kõik teame. Ja ma tahan loota et üheskoos suudame saavutada kõik, täpselt nii, nagu olen
kindel, et kõik suudame saavutada vaid üheskoos.

Selleks et kõik võiksid oma elus ja oma ümbruskonnas püüda ehitada paremat ja
täiuslikumat maailma, on vaja mitmete põlvkondade sihikindlaid jõupingutusi. Meie
esivanemad on lugematuid kordi tõestanud, et rahvad suudavad ühineda, kui kaalul on
saatus. Ja meie jaoks on romade olukord Euroopas saatuse küsimus. Nüüd on meie kord
ja esimene samm tuleb astuda täna.

Kui lubate, siis veel üks mõte: järgmine samm tuleb astuda kahe nädala pärast, kui lõpuks
on võimalik vastavalt meie kõigi ootustele käivitada Euroopa romade strateegia.

Hannes Swoboda,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Austatud president! Tänan teid avalduse
eest ja samuti sooviksin tänada nõukogu eesistujat ja Euroopa Komisjoni asepresidenti.
Sooviksin tänada meie fraktsioonist kõiki, kes selleks aruteluks ettepaneku tegid, eriti Kinga
Gönczi. Nagu te, austatud president, täna ütlesite, on romade hävitamine juutide
hävitamisest rääkides tihti tagaplaanile tõrjutud. Siiski oli natsionaalsotsialistide metsikustel
ka muid ohvreid. Siinkohal sooviksin samuti nimetada homoseksuaale, nagu teie, austatud
president, küll teistsuguses kontekstis täna samuti tegite.

Ma nõustun nõukogu eesistuja ja ka eelmise esinejaga selles, et parim viis mälestada on
mõelda samal ajal tulevikule. Me ei saa olla rahul romade tänase olukorraga Euroopa
mandril. Neid diskrimineeritakse endiselt ja eelarvamused on siiani alles. Kui mõni riik
kaalub praegu segaduste vältimiseks tagasipöördumist nime mustlased juurde, selle asemel
et kasutada nime romad, siis mina seda kindlasti ei kritiseeri. Ütlen ainult, et tähtis on
võidelda eelarvamuste ja diskrimineerimisega ja mitte anda nime muutmise kaudu
diskrimineerimisele järele.

Me oleme romade küsimust siin parlamendis aastaid arutanud ja peame tunnistama – isegi
pärast meie külaskäike eri riikidesse –, et probleemid on endiselt väga suured, et
diskrimineerimise ja vaesuse nõiaringi ei ole murtud ja et ka täna õpivad paljud lapsed
endiselt eraldi koolides. Seepärast olen väga tänulik ka eesistujariik Ungarile selle teema
esiletõstmise eest. Vaatamata kõigile eriarvamustele, mis meil selles küsimuses Kinga
Gyoriga on, saavutame üheskoos loodetavasti suurt edu.

Meie fraktsioon on Martin Schulzi kaudu mõnda aega suhelnud Saksa kirjaniku Günter
Grassiga, kes on muu hulgas loonud ka romade sihtasutuse. Günter Grass on kunagi öelnud:
„Teie, romad, olete oma pidevas laialipaisatuses – rangelt võttes – eurooplased selles mõttes,
mida meie, vangistatuna oma kodakondsuste piiridesse, peaksime meeles pidama, kui me
ei soovi, et ühendatud Euroopa muutuks bürokraatlikuks, administratiivseks ja
kõikvõimsaks majanduslikuks kolossiks. Vähemalt selles mõttes on inimesed, keda meie
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nimetame mustlasteks, oma piiriülese liikuvusega meist ees. Eelkõige tuleks neil lubada
tõestada oma isikut Euroopa passi abil, mis tagaks neile õiguse peatuda ükskõik kus
Rumeeniast Portugalini.”.

Peaksime looma sellised tingimused, et kõik romad tunneksid end koduselt seal, kus nad
elavad. Peaksime ka looma tingimused, mis võimaldavad neil kogu Euroopas vabalt reisida,
ilma et neid uuesti deporteeritaks. Kui see lõpuks juhtub, siis oleme romade jaoks tõesti
palju ära teinud ja siis oleme natside Teise maailmasõja ajal holokausti kaudu romade kallal
toime pandud kohutavad teod lõplikult minevikku saatnud.

(Aplaus)

Renate Weber,    fraktsiooni ALDE nimel. – (RO) Austatud president! Samudaripen tähendab
roma keeles maapealset põrgut ehk siis genotsiidi või holokausti. Sõna „põrgu” sobib
kirjeldama Euroopa romade elu Teise maailmasõja ajal, kui sajad tuhanded neist mõrvati
vaid seetõttu, et nad olid romad. Tegelikult ei tea me hukkunute täpset arvu. Holokausti
muuseum Washingtonis pakub selleks umbes veerand miljonit. Muudes uuringutes
räägitakse üle miljoni roma mõrvamisest neil aastatel. See ebakindlus arvudes tuleneb
holokausti ohvriks langenud romade madalast ühiskondlikust positsioonist. See on veel
üks tõestus selle kohta, et seda rahvast on sajandeid süstemaatiliselt diskrimineeritud või
ignoreeritud.

Seepärast tähistab täna presidendi suu läbi tehtud Euroopa Parlamendi avaldus ajaloolist
hetke. Siiski ei tohi me selle juures peatuma jääda. Sellele sündmusele peavad järgnema
konkreetsed meetmed nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Samasuguse romade genotsiidi
tunnistamise aktiga peab esinema iga liikmesriik ja lisaks sellele tuleb Euroopa kodanike
seas levitada teadmisi selle meie ajaloo peatüki kohta.

Seni kuni Euroopa lapsed ei õpi koolis romade holokausti ja sajandeid, mille jooksul romad
olid orjad paljudes riikides, millest nüüd on saanud ELi liikmesriigid, ja seni kuni Euroopa
ühiskond ei mõista, et meil on selle rahva ees ajalooline kohustus, ei saa me oma
rassismivastaseid kampaaniaid asjakohaselt korraldada ja ka meie riiklikud või Euroopa
tasandi romade kaasamise strateegiad ei saa olla üleliia edukad.

Catherine Grèze,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud president! Täna pärastlõunal
siin esinedes valdavad mind tugevad tunded. Eelkõige, austatud president, sooviksin tänada
isiklikult teid teie sügava pühendumuse eest!

Romade genotsiidi tunnistamine on ajalooline hetk neile miljonitele eurooplastele, kes
kuuluvad yenishide, sintede, romade, manouchede ja rändrahvaste hulka. Neil süngetel
aastatel mõrvati sajad tuhanded nende sugulased, kellele omistati tihti häbiväärselt lindprii
silt.

Siiski on see ajalooline hetk ka meile kõigile, kes me oleme Euroopa Liidu kodanikud.
Ärgem unustagem, et romad olid esimesed, kes liikusid eri Euroopa riikide vahel, ammu
enne seda kui meie oma ühise piirkonna lõime! Nüüd moodustavad nad kümne miljoni
inimesega meie suurima vähemuse. Nende ajalugu on ka meie ajalugu.

Head kolleegid! Juba ammu oli aeg taastada nende Euroopa kodanike usaldus Euroopa
institutsioonide vastu. Meie ühiskond on neid vältinud ja nad kannatavad endiselt
kahekordse karistuse all. Sõja õudustele on lisandunud unarussejäetus, ükskõiksus ja vaikus.
Romade genotsiidi tunnistamine on seepärast tõeline mälestamise akt. Ilmselgelt pakub
see võimaluse meenutusteks, kuid peaks eelkõige olema senisest erineva tuleviku garantii.
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Eelmisel nädalal Bundestagis võtsid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide
liikmed, nii Idast kui ka Läänest, kanda ajaloolist vastutust ja kutsusid üles seda genotsiidi
tunnistama. See on esimene samm, et muuta meie kaaskodanike suhtumist neisse
eurooplastesse. Ja meil on veel pikk tee minna. Tehkem romadest täieõiguslikud Euroopa
kodanikud!

Marek Henryk Migalski,    fraktsiooni ECR nimel. – (PL) Austatud president! See et romad
olid Teise maailmasõja ajal genotsiidi ohvrid, on niisama ilmne kui see, et sama protsessi
ohvrid olid juudid. Kõiki, kes seda fakti eitavad, tuleks kohalda niisama rangelt kui neid,
kes eitavad juutide holokausti. Teil on õigus, öeldes et romad esindasid Auschwitzis
mõrvatute seas suuruselt kolmandat rahvusrühma. Suuruselt teine rühm olid poolakad.
Meeles tuleks pidada kõiki Teise maailmasõja ajal holokausti ohvriks langenud rahvaid.
Peaksime mäletama kõike, mis nende kohutavate viie või kuue aasta jooksul toimus
Auschwitzis ja muudes koonduslaagrites, samuti Katõnis muudes kohtades sooritatud
mõrvu, nii et need sündmused enam kunagi ei korduks. Euroopa Parlamendil on moraalne
ja poliitiline kohustus tagada nende mälestuste säilimine ja meie tänane arutelu on üks viis
seda teha.

Cornelia Ernst,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Austatud president! Head kolleegid!
See on tõesti tähtis hetk, sest täna mälestame Euroopa Parlamendis esimest korda romadest
ja sintedest holokausti ohvreid.

Lubage mul alustada kirjaga, mille kirjutas 14aastane poiss Robert Reinhard 1943. aastal
enne tema deporteerimist Saksa lastekodust Auschwitzi. Ta kirjutas: „Ma leidsin oma
vanemad uuesti üles. Meid viiakse koonduslaagrisse. Pärast pikka enesesse süüvimist olen
jõudnud sinnamaani, et olen surmaks valmis. Palju tänu veel kord kõige eest, mida te minu
heaks tegite! Tervisi kõigile! Kohtumiseni taevas! Robert”.

Nagu veel 500 000 romat ja sintet, ei tulnud ka see poiss enam tagasi, ning ehkki romad
ja sinted koos juutidega olid tapmiskonveieri esimesed ohvrid, ei ole täna – 66 aastat hiljem
– ikka veel räägitud täit tõde sellest, mis juhtus. Samuti libisetakse tihti üle ka ühiskonna
enamiku ühisest süüst. Me vajame kogu tõde selle ajaloo peatüki kohta.

Et see kunagi enam ei juhtuks, tuleb romade ja sintede eest kätte maksta ja tunnistada
holokaust inimsusevastaseks kuriteoks. Peame vihaselt võitlema selle nimel, et juurida
välja selle rahva vastased eelarvamused. Peame lõpetama rassilise vihkamise ja vägivalla,
mis ilmnes näiteks üle-eelmisel aastal Ungaris, ning peame seda tegema vaprusega, mille
annavad meile meie veendumused. Vabadus, võrdsus ja solidaarsus ei ole mõnede eesõigus,
vaid kõigi õigus, sest inimõigused ja kodanikuõigused on lahutamatud.

Niki Tzavela,    fraktsiooni EFD nimel. – (EL) Austatud president! Sooviksin seni kõnelduga
nõustuda. Romade osa Euroopa, eriti selle kultuuri arendamisel on määrav. Sooviksin
lisada märkuse korras, ja see on ratsionaalne märkus, et kõik komisjonilt tulevad Euroopa
Liidu romasid käsitlevad programmid on killustatud ja tihti on need sotsiaalse tõrjutuse
teema raamistikus. Soovitaksin kasutada ratsionaalsemat lähenemisviisi. Teisiti öeldes
võiks komisjon vastu võtta vaid romadele suunatud algatuse väljaspool sotsiaalse tõrjutuse
teema raamistikku, nii et tegemist oleks vaid romasid puudutava programmiga. See
võimaldaks meil riiklikul tasandil romade heaks tulemuslikumalt töötada.

President. −   Lugupeetud eesistuja, Euroopa Komisjoni asepresident, kolleegid, sooviksin
teid kõiki sõnavõttude eest tänada! See on väga tähtis arutelu meile kõigile ja Euroopa
Parlamendile tervikuna.
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Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    kirjalikult. – (RO) Toetab väga ettepanekut, et Euroopa Liit
tunnistaks Teise maailmasõja ajal toimunud romade genotsiidi. Mõned liikmesriigid on
selle sammu juba astunud ja ma loodan, et paljud liikmesriigid ja Euroopa Liit kui
institutsioon järgnevad nende eeskujule. Kahjuks ei ole Euroopa kodanike enamik romade
genotsiidist teadlik. Seepärast, nagu rõhutas ka Rumeenia president oma 2007. aasta
oktoobris peetud romade genotsiidi tunnistamisele pühendatud kõnes, ei tohi me piirduda
selle sümboolse žestiga. Peame edendama romade holokausti puudutava teabe lisamist
Euroopa koolide õpilaste õppekavadesse. Teisest küljest on vastuvõetamatu, et 66 aastat
pärast vangide vabastamist Auschwitzi koonduslaagrist peab see rahvusvähemus silmitsi
seisma ulatusliku diskrimineerimisega kogu Euroopa Liidus. Seepärast arvan, et romade
sotsiaalne kaasatus, mis on üks eesistujariik Ungari prioriteete, peab liikuma konkreetsetel,
tulemuslikel ja mõõdetavatel meetmetel põhineva Euroopa poliitika keskmesse.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjalikult. – (PL) Teise maailmasõja aegse Kolmanda
Reichi türannia ohvreid puudutavad küsimused on siiani äärmiselt delikaatne teema, kuid
see väärib üksikasjalikku uurimist. Täna soovime laiendada seda konteksti, milles käsitletakse
terminit „holokaust”, sest avalikkuse teadvuses tähendab see juutide massilist hävitamist.
Mäletada ja mälestada tuleks ka muude rahvuste, kodanike ja ühiskonnakihtide n-ö
puhastamist Teise maailmasõja ajal. Liiga vähesed inimesed, eriti Euroopa noorte hulgas,
teavad, mis sel ajal toimus. Just seepärast soovime tänasel arutelul tõstatada valusa ja
mõnevõrra unarusse jäetud küsimuse romade hävitamise kohta. Porajmos, mis on romade
sõna selle hävitamise kohta, nõudis kogu Euroopas 500 000 kuni kahe miljoni roma elu.
Pärast juute ja poolakaid oli tegemist suuruselt kolmanda Auschwitzis mõrvatute
rahvusrühmaga. Need faktid ei jäta kahtlust romade kantud kaotuste tohutu ulatuse suhtes,
mis seab meile kui eurooplastele kohustuse mälestada neid, kellele sai osaks genotsiidi
ohvri ebaõiglane saatus ja suurendada inimeste teadlikkust selle kohta. Nende sündmuste
tutvustamine on praeguste ja tulevaste põlvkondade suur ülesanne.

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Romad on praegu ELi suurim rahvusvähemus,
kuid iidsetest aegadest saadik on nad olnud ka kõige rõhutumad. Teise maailmasõja ajal
tapeti ja kiusati taga sadu tuhandeid romasid. Kahjuks on ainult mõned liikmesriigid
tunnistanud, et romade hävitamine oli tegelikult genotsiid. Austades ohvrite mälestust ja
väljendades sügavat austust holokaustis ellujäänud romade vastu, tunnistas Rumeenia
president 2007. aastal romadele osaks saanud metsikusi ja annetas kolmele genotsiidis
ellujäänud romale riikliku kolmanda klassi teeneteristi. Romad on tulevase Rumeenia,
Euroopasse kuuluva Rumeenia osa. Holokausti tragöödia kuulub nüüd meie ühisesse mällu.
Kasutan siinkohal võimalust avaldada heameelt ühe eesistujariik Ungari prioriteedi, nimelt
romade kaasamine strateegia üle. Parim viis mineviku mälestamiseks on vaadata tulevikku.
Kõigis liikmesriikides tuleb uurida neid sajandeid, kus romadel on olnud oma osa, ja
tugevdada seda romadega seotud algatust. Romad on vabad ja võrdsed Euroopa kodanikud.
Ühtlasi peame looma tingimused romade vabaks liikumiseks, nii et neid taas mõnest riigist
välja ei saadetaks. Vajame ühendust, mis on nüüdisaegse ühiskonnaga täielikult
integreeritud.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Toetan Euroopa Parlamendi presidendi
Jerzy Buzeki algatust paluda Euroopa Liidul ametlikult tunnistada natside ja nende liitlaste
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Teise maailmasõja ajal romade suhtes toime pandud genotsiidi, sest see on oluline edusamm
võitluses Euroopa kõige suurema rahvusvähemuse õiguste eest.

Okupeeritud idaaladel piinati või mõrvati kümneid tuhandeid romasid ja tuhandeid rohkem
suri natsirežiimi koonduslaagrites. Ajaloolane Michael Billig on rassilise ülimuslikkuse
doktriini põhimõtte võtnud kokku järgmiste sõnadega: „Inimest ei tapeta mitte selle pärast,
mida ta teeb, vaid selle pärast, kes ta on”. Selle fraasiga on võimalik kokku võtta selle aja
kurb reaalsus, kui üle miljoni roma oli rõhutud ja jäetud ilma kõigist õigustest, sh õigusest
saada lapsi.

Arvan, et meil on vaja konkreetseid ELi tasandi meetmeid rassismi ja sotsiaalse tõrjutusega
võitlemiseks. Olen veendunud, et vajame riiklike ja Euroopa tasandi romade kaasamise
strateegiate puhul ELi tasandil paremat koostööd ja hea tava vahetust.

14.  Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (4. veebruar 2011) (arutelu)

President.   − Järgmine päevakorra punkt on nõukogu ja komisjoni avaldused 4. veebruaril
2011. aastal toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamise kohta. Kõigepealt
esineb nõukogu nimel nõukogu eesistuja Enikő Győri. Palun!

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. −  (HU) Austatud president, head kolleegid, volinik! Olen
väga rõõmus võimaluse üle esineda siin enne järgmist Euroopa Ülemkogu kohtumist,
ehkki eesistujariigi roll on Lissaboni lepingus määratletud, nii et Euroopa Ülemkogu
kohtumiste ettevalmistamine on peamiselt alalise eesistuja ülesanne. Siiski on eesistujariik
teinud alalise eesistujaga Euroopa Komisjoni kohtumise ettevalmistamisel väga tihedat
koostööd, näiteks esmaspäeval Ungari eesistumisel peetud üldasjade nõukogu kohtumisel.
Lisaks sellele jälgime loomulikult Euroopa Ülemkogu järelduste rakendamist, seda nii
üldasjade nõukogus kui ka nõukogu muudes koosseisudes.

Lubage mul esmalt anda ülevaade veebruari kohtumise päevakorras olevatest tähtsamatest
teemadest, mis peamiselt seostuvad energia ja innovatsiooniga. Euroopa 2020. aasta
strateegia määratlemisel otsustas Euroopa Ülemkogu 2010. aasta märtsis korraldada arutelu
energia ja innovatsiooni üle. Usun, et mul ei ole vaja hakata rääkima sellest, kui üliolulised
need kaks sektorit Euroopa majanduskasvu ja tööhõive seisukohalt on. Sest Euroopa
Ülemkogu ülesanne ei ole ainult otsestele kriisiolukordadele reageerimine, vaid ka
strateegiliste tulevikusuuniste sõnastamine

Alustagem energiast. Energiajulgeolek on meie kõigi prioriteet. See nõuab energiaturu
suuremat integreeritust ja vastastikust seotust. Peame suurendama teadus- ja
arendustegevuse kulutusi, muutma majanduse konkurentsivõimelisemaks ja
jätkusuutlikumaks ning tihendama koostööd oluliste energia transiit-, tootja- ja
tarbijariikidega. Esimene punkt on seega integreeritud ja vastastikku seotud energiaturg.
Vaja on energia siseturg täielikult valmis saada. Selleks peab Euroopa Ülemkogu langetama
otsused mitme olulise sammu kohta.

Eelkõige tuleb rakendada energia siseturgu reguleerivad õigusaktid. Meie ees seisavad veel
ka regulatiivsed ülesanded. Näiteks peame lihtsustama uue infrastruktuuri ehitamise lubade
väljastamise menetlusi. Lisaks peame tegema tõsiseid jõupingutusi Euroopa
energiainfrastruktuuri nüüdisajastamiseks ja laiendamiseks, samuti turgude ühendamiseks
piiriülese koostöö kaudu. Me ei tohi lubada ühelgi ELi riigil ega piirkonnal jääda isolatsiooni.
Kõike seda peab rahastama peamiselt erasektor. Lisaks sellele tuleb sätestada asjakohased
kulude jagamise põhimõtted piiriüleste investeeringute jaoks. Kolmandaks hakatakse ellu
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viima projekte, mis on küll energiajulgeoleku seisukohalt erakordselt tähtsad, kuid ei ole
erakapitalile nii atraktiivsed, et viimane neid täielikult rahastaks. Sellisel juhul võib olla
põhjendatud projektide piiratud ulatuses avalik rahastamine, kas liikmesriikide või ELi
vahenditest. Praeguse arutelu eesmärk ei ole siiski kallutada juuni lõpus mitmeaastase
finantsraamistiku üle algavat arutelu.

Teine suur teemadering energeetikavaldkonnas puudutab energiatõhusust ja taastuvenergiat.
Ütlematagi on selge, et need suurendavad konkurentsivõimet ja energiavarustuse kindlust,
samuti edendavad jätkusuutlikkust väiksemate kulude juures. 2011. aastal hakkab nõukogu
arutama uut energiatõhususe kava käsitlevat ettepanekut, mille komisjoni peaks esitama.
Ettepanekus võetakse arvesse seda, mida seni on saavutatud ELi 2013. aastaks seatud
energiatõhususe eesmärkide puhul ja nähakse ette ka lisameetmed. Samuti on
energiapoliitikas erakordselt tähtsad välissuhted. ELi ja liikmesriikide suhteid kesksete
tootja-, transiit- ja tarbijariikidega tuleb süstemaatilisemalt kooskõlastada. Näiteks oleks
väga kasulik, kui liikmesriigid mitte ainult ei jagaks teineteisega teavet sõlmitud
maagaasilepingute kohta, nagu nad täna teevad, vaid ka muude energiakandjate kohta.
Tuleb teha konkreetset tööd selleks, et saavutada oluliste osapooltega partnerlus regulatiivses
lähenemisviisis kõigis ühist huvi pakkuvates küsimustes. See käib muidugi Venemaa, kuid
ka kõigi muude ELi partnerite ja naabrite kohta.

Pöördugem nüüd innovatsiooni juurde. Innovatsioon on see, mis võib aidata lahendada
meie aja kõige suuremaid ühiskondlikke kitsaskohti, näiteks tervishoiu, toiduga
kindlustatuse, energiajulgeoleku, jätkusuutliku arengu, kliimamuutuste ja elanikkonna
vananemisega seotud probleeme, andes samuti võimaluse uute turgude tekkeks. Samuti
võib innovatsioon aidata lahendada range eelarvepoliitika ja majanduskasvu soodustava
poliitika dilemmat. Mille arvelt peaks rahastama majanduskasvu seni, kuni see muutub ise
jätkusuutlikuks? Mitte krediidi arvelt, sest seda me ei soovi. Lõppude lõpuks soovime ju
võlast vabaneda. Seepärast on innovatsioon see, mille kaudu on võimalik avastada uued
loovuse reservid, mis võib aidata meil leida asjakohased lahendused. Seepärast peame
innovatsiooni teemal keskenduma olulistele ühiskondlikele probleemidele ja liikuma edasi
Euroopa teadusruumi suunas. Peame tagama teadlaste vaba liikuvuse, parandama
uuenduslikele ettevõtetele kehtivaid raamtingimusi, samuti peab Euroopa Ülemkogu
tegelema riigiabi hindamise küsimusega.

Energeetika ja innovatsioon: investeeringud suunavad meie pilgud tulevikku. Euroopa
Ülemkogu peab aga tegelema ka praeguste majandus- ja rahandusküsimustega, sest nagu
me kõik teame, ei ole kriis veel täiesti läbi. Oleme delikaatses olukorras. Peame tegema
kõik endast oleneva ühisraha euro kaitsmiseks ja turgude rahustamiseks. Seepärast tuleb
tugevdada Euroopa finantsstabiilsusvahendit ja arutada tuleb ka pankade stessiteste.
Eesistujariik Ungari pühendab eriti palju jõudu kuuest õigusaktist koosnevale
majandusjuhtimise paketile. Soovime riigipeadele ja valitsusjuhtidele ette kanda, kuidas
on edenenud konsultatsioonid nii nõukogus kui ka parlamendis. Ja lõpuks peame arutama
seda, milliseid ühiseid meetmeid on veel vaja konkurentsivõime tagamiseks, ning muidugi
arutavad riigipead ja valitsusjuhid praeguses teravas olukorras ka Tuneesia ja Egiptuse
teemat.

Head kolleegid! Usun, et Euroopa Ülemkogu hakkab tegelema väga keeruliste teemadega,
mille suhtes on võimalik sõnastada konkreetseid küsimusi ja mis lähikuudel määrab ka
nõukogu töö. Pärast kohtumist teavitab teid sellest president Herman Van Rompuy.
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José Manuel Barroso,    komisjoni president.  − Austatud president! Euroopa Ülemkogu
kohtumine toimub meie naabruskonna, nimelt Egiptuse, Tuneesia ja Valgevene jaoks väga
tähtsal hetkel. Austades küll nende riikide teistsugust erilist olukorda, usun ma, et Euroopa
Ülemkogu kinnitab väga selgelt, et õigusriigi ja põhiõiguste austamise ja pluralistliku
demokraatia põhimõtteid tuleb järgida ja austada. Tegelikult on demokraatia parim viis
neis riikides, nagu ka igal pool mujal, stabiilsuse ja jõukuse saavutamiseks.

Sel reedel hakkab Euroopa Ülemkogu arutama kaht valdkonda, mis on Euroopa tuleviku
ja liidu majanduse jaks samuti väga olulised: energia ja innovatsioon. Need mõlemad on
Euroopa 2020. aasta strateegia keskmes ning need on kesksel kohal ka meie jõupingutustes
jätkusuutliku majanduskasvu taastamiseks ja Euroopa Liidu konkurentsivõime
suurendamiseks. Ärgem unustagem et energia ja innovatsioon on ühtlasi ka need kaks
valdkonda, kus ühenduse lähenemisviis ja Euroopa mõõde võivad anda suurt lisaväärtust!
Just praeguses olukorras on seda eriti tähtis meeles pidada.

Euroopa 2020. aasta strateegiaga oleme innovatsiooni puhul energeetikas juba seadnud
kaugeleulatuvad sihid ja eesmärgid. Võiksin nimetada eelmise aasta oktoobris vastu võetud
juhtalgatust „Innovaatiline liit” või alles eelmisel nädalal vastu võetud juhtalgatust
„Ressursitõhus Euroopa”, milles energeetika on väga olulisel kohal.

Seega tuleks selle nädala Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtta selged ja konkreetsed
eesmärgid. Arutelu ja selle tulemus peaksid olema võimalikult praktilised ja produktiivsed.

Ma olen rääkinud energiapoliitikast kui järgmisest suurest Euroopa integratsiooni projektist
ja ei ole raske mõista, miks ohutud, turvalised, jätkusuutlikud, mõistliku hinnaga
energiatarned on meie kui globaalse jõu majanduslikes ja strateegilistes huvides kesksel
kohal. Kliima- ja energiapaketi ning siseturgu reguleerivate õigusaktidega oleme juba palju
saavutanud. Peame sellele tuginedes edasi liikuma ja Lissaboni lepinguga antud võimalusi
ära kasutades süvendama meie praegust koostööd ja käivitama algatusi uutes valdkondades,
nagu energiajulgeolek.

Seepärast on meie energiapoliitika usaldusväärsuse esimene proovikivi meie seniste
kokkulepete täitmine.

Oma teatises „Energia 2020” ja energeetika infrastruktuuri käsitlevas teatises on komisjon
esitanud meie arvates hädavajalikud meetmed. Soovin, et Euroopa Ülemkogu need
prioriteedid heaks kiidaks ja eelkõige annaks selge lubaduse saada energia siseturg valmis
2014. aastaks. Selle aasta lõpuks peaks heaks kiidetama ka elektrisõidukite laadimise
süsteemide ühine tehniline standard ning 2012. aasta lõpuks peaks toimuma sama ka
arukate energiavõrkude ja mõõdikute puhul.

Täielikult integreeritud energia siseturg on keskne majanduskasvu ja töökohade loomist
soodustav tegur, mis edendab tehnika arengut, meie infrastruktuuri nüüdisajastamist ja
vähendab meie sõltuvust impordist ja hinnakõikumistest.

Samuti peame tagama, et ükski liikmesriik ei oleks energeetika mõttes muust Euroopast
eraldatud. Soovin, et liikmesriigid lepiksid kokku, et Euroopas on nn energiasaarte kaotamise
tähtaeg 2015. aasta.

Oleme hästi edenenud Balti riikide ühendamisel mandri süsteemiga. Nüüd pööran
tähelepanu Kesk ja Ida-Euroopale, et see piirkond liiguks edasi põhja-lõunasuunaliste
energiaühenduste tugevdamisega. Soovin, et sügisel lepitaks kokku Balti mere ja Aadria
mere piirkonna ühendamiseks vajalikke projekte käsitleva kava suhtes.
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Me püsime oma taastuvaid energiaallikaid puudutavate eesmärkide saavutamisel graafikus,
kuid praeguse tempo juures saavutame vaid poole oma energiatõhusust puudutavatest
eesmärkidest. Energia tõhusam kasutamine on ülioluline massiivse keskkonna- ja
majandusliku potentsiaali vabastamiseks – ja selleks et vähendada Euroopa iga-aastast
energiaarvet u 200 miljardit eurot. Samuti võiks selle abil 2020. aastaks luua kaks miljoni
töökohta.

Seega kavatsen paluda Euroopa Ülemkogul anda meie energiatõhususe kursile uus hoog.
Me võiksime kogu ELis kasutada riigihangete mastaapi energiatõhususe suurendamiseks
ja see tähendaks kohalikke töökohti, töökohti, mida ei ole võimalik mujale viia, töökohti
VKEdes ja reaalset kokkuhoidu nii tööstusele kui ka majapidamistele.

Lähinädalatel võtab komisjon vastu energiatõhususe kava koos energiatõhususe
suurendamise konkreetsete meetmetega, näiteks peaksid kõik liikmesriigid 1. jaanuariks
2012. aastal lisama riigihangete eeskirjadele energiatõhususe standardid. Seejärel hindab
komisjon 2013. aastaks nende meetmetega saavutatud edu ja kaalub täiendavaid meetmeid,
sh vajaduse korral õiguslikult siduvate eesmärkide kohta ettepaneku esitamist.

Liikmesriigid peaksid kokku leppima tähtaja energiatõhususe standardite lisamiseks kõigi
avalike hoonete ja teenuste riigihangete eeskirjadele. Komisjon omalt poolt on valmis
uurima uusi meetmeid sellistes valdkondades nagu linnade energiasääst, jätkusuutlikud
biokütused, arukad energiavõrgud ja energia akumuleerimine.

Peame tähelepanu pöörama ka Euroopa energiapoliitika välismõõtmele. Vaid kahe nädala
eest oli mul positiivne vestlus Aserbaidžaani ja Turkmenistani presidentidega, mille käigus
käsitlesime Euroopa juurdepääsu Kaspia mere gaasiväljadele, mis võimaldaks realiseerida
lõunakoridori. Aserbaidžaaniga allkirjastatud ühisdeklaratsioon ja Turkmenistani
konkreetne lubadus tarnida gaasi Euroopasse tähendavad olulist läbimurret.

Sõnum, mille ma neilt visiitidelt kaasa tõin, on järgmine: kui meie Euroopas võtame tähtsaid
energiat puudutavaid otsuseid vastu ühiselt, siis saavutame ülemaailmses võidujooksus
energiaressursside pärast tugeva positsiooni. Euroopa Ülemkogu keskne sõnum peaks
olema Euroopa Liidu energiapoliitika välismõõtme tähtsuse rõhutamine, mistõttu ootan
Euroopa Ülemkogult – ja võin rõõmuga kinnitada, et ka Euroopa Parlamendilt – energia
teemadel väga kaalukat arutelu. Ma tean et, parlamendis on tugevale Euroopa
energiapoliitikale väga suur toetus ja parlamendi president on olnud energiapoliitikas
tugevama Euroopa panuse eestkõneleja.

Rääkides nüüd innovatsioonist, arvan, et juba on olemas ulatuslik konsensus selles, millised
peaksid olema Euroopa Ülemkogu tulemused. Võib-olla vähem ilmne on arusaam sellest,
kuivõrd vajalikud, kui pakiliselt hädavajalikud need meetmed on. Miks just nüüd, kui kõik
liikmesriigid teevad raskeid valikuid oma eelarvete kärpimises, on tähtis teadusuuringuid
ja innovatsiooni toetada.

Eelarvedistsipliin ja innovatsiooni toetamine avalikest vahenditest ei ole vastuolulised
poliitikasuunad. Mitu liikmesriiki on näidanud, et on võimalik üldeelarvet vähendada,
säilitades majanduskasvu soodustavad kulutused, eriti kulutused teadusuuringutele ja
innovatsioonile. See on tähtis, sest uuendusliku majanduse loomine on põhjalike
struktuurimuutuste eeltingimus. Meie konkurendid teavad seda ja juba aitavad
innovatsioonile kaasa.

Selleks et neist mitte maha jääda, peab Euroopa Ülemkogu heaks kiitma meie
innovatsioonivaldkonna strateegilise ja integreeritud lähenemisviisi. Innovatsioon peab
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olema meie majanduspoliitika osa, mitte lihtsalt teadusuuringute vahend, nagu mõned
arvavad.

Euroopa tasandil saame luua tõelist lisaväärtust Euroopa Liidu teadusuuringute ja
innovatsiooni raamtingimuste parandamisega. Tulemusliku standardimise,
intellektuaalomandi õiguste parema kasutamise, uuendussõbralike riigihangete ja väikestele
uuenduslikele äriühingutele rahastamise tagamise meetmete kaudu peab Euroopast saama
innovatsiooni loomulik kodu.

Suur osa sellest ei maksa midagi, kuid eeldab poliitilist tahet. Poliitilist tahet võtta meetmeid
Euroopa lähenemisviisi ja Euroopa mõõdet arvestades.

Me saame ka Euroopa teadusruumist palju rohkem välja pigistada, näiteks kasutades
täielikult ära ühtse turu võimalused ja parandades teadlaste liikuvust.

Lisaks kulutuste taseme säilitamisele peame ka otstarbekamalt kulutama. Koos eelarve
läbivaatamisega oleme algatanud arutelu selle üle, kuidas lihtsustada Euroopa Liidu raha
kulutamise viise ning liikuda edasi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise
strateegilise raamistiku suunas.

Teiste sõnadega, selleks et saada raha eest rohkem väärtust, tuleb ka bürokraatiat vähendada,
nii et ELi rahaga töötavad teadlased saavad veeta rohkem aega laboris või töö juures ning
vähem blankettide ja bürokraatiaga tegeledes. Vastuoluliste rahastamisvahendite ja keeruliste
ning bürokraatlike eeskirjadega ei hakka me mitte kunagi ligi tõmbama kõige andekamaid
teadlasi ja kõige uuenduslikumaid äriühinguid.

Seega arutame sel kuul toimuval Euroopa Ülemkogul energeetikat ja innovatsiooni. See
ei takista aga meid kõnelemast majandusest. Majandus, töötute probleemid – need on
endiselt meie kodanike kõige suuremad mured.

Me oleme just alustanud esimest Euroopa poolaastat – viime majandusjuhtimise praktikasse.
Iga-aastane majanduskasvu analüüs võeti hästi vastu. Selle sõnumid olid täpsed ja selged.
See annab Euroopa Liidu tasandil vajalikud suunised, nii et liikmesriigid saavad oma riiklikke
poliitilisi otsuseid langetades meie vastastikuse sõltuvusega arvestada.

Praeguseks on hästi edasi liigutud ka meie uue majandusjuhtimise süsteemi aluseks olevate
õigusakti ettepanekutega. Sooviksin tänada eesistujariik Ungarit. Toetan täielikult
eesistujariiki töö kiirendamisel eesmärgiga tagada õigusaktide vastuvõtmine juuniks.

Lisaks peame selle tervikliku reageerimise osana lahendama seni lahendamata küsimused
Euroopa finantsstabiilsusvahendi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta.

Euroopa finantsstabiilsusvahendi puhul on praegu küsimuse all lisaks selle kohaldamisala
laiendamisele ka see, kuidas suurendada selle tegelikku laenuandmise võimet – nagu kinnitas
komisjon iga-aastases majanduskasvu analüüsis.

Muidugi tuleb seda teemat käsitleda meie tervikliku lähenemisviisi kontekstis. Väga
tõenäoliselt arutatakse järgmisel reedel Euroopa Ülemkogul vajadust majanduspoliitika
suurema kooskõlastamise järele Euroopa Liidus ja euroalal. Mul on hea meel sellise arutelu
üle, sest sobib väga hästi kokku komisjoni iga-aastase majanduskasvu analüüsiga. Tegelikult
ei tähenda Euroopa poolaasta vaid eelarvepoliitika kooskõlastamist, vaid ka tegelemist
üldisemate küsimustega, näiteks makromajanduse tasakaalunihete ja konkurentsivõime
erinevustega.
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Lisaks sellele oleme viimasel ajal kuulnud mõnedelt autoriteetsetelt osapooltelt argumente
majandusjuhtimise tugevdamise kasuks, kuid samal ajal väidavad nad, et see on võimalik
vaid valitsustevahelise meetodi abil.

Peame selgelt kinnitama järgmist: komisjon toetab majandusjuhtimise ning poliitika
kooskõlastamise süvendamist ja kiirendamist, sh euroalal.

Oleme aga kindlalt veendunud, et selle saavutamise asjakohane raamistik ja vahendid on
sätestatud aluslepingus. Tegelikult, kui toimiksid paralleelsed ja lõppkokkuvõttes
kooskõlastamata struktuurid, siis ei jõuaks me oma üritusega edasi.

ELi ja eriti euroala tugevdatud majandusjuhtimise süsteemi loomine väljaspool liidu
raamistikku tõstatab suuri ja poliitiliselt väga tundlikke küsimusi. Tegelikult peaksid
liikmesriigid vastu võtma meetmed, mis on ühenduse meetodiga ja aluslepingus sätestatud
raamistikuga täielikult kooskõlas. Niivõrd kui need meetmed on liikmesriikide pädevuses
– ja muidugi on mõned neist liikmesriikide vastutusalas –, tuleb seda pädevust rakendada
kooskõlas liidu üldise raamistikuga.

Ma tõesti usun, et see teema on väga tähtis, sest tegelikult on meil võimalik saavutada
majandusjuhtimise küsimustes palju edu. Vajame – ja oleme kogu aeg selle poolt
argumenteerinud – rohkem poliitika kooskõlastamist ning paremat majandusjuhtimist,
kuid me peame seda tegema viisil, mis on sidus ja aluslepingute ja ühenduse lähenemisviisiga
kooskõlas.

Nende küsimuste puhul kavatseb komisjon olla eriti tähelepanelik. Alusleping koos sellele
järgnenud nn ühenduse meetodiga nõuavad kõigi Euroopa institutsioonide rolli täielikku
austamist.

Joseph Daul,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Austatud president! Lugupeetud Kinga Gyori,
José Manuel Barroso! Head kolleegid! Mida arvab Euroopa rahvas oma juhtide kohtumisest,
mis toimub sel reedel Brüsselis? Kas nad usuvad, et sellel otsitakse heas usus Euroopa
lahendusi Euroopa küsimustele, nagu euro, energia, teadusuuringud, innovatsioon ja
tööhõive? Või pigem, et taas kord lubame võimust võtta eraldusjoonte ja võimuvõitluse
haledal näitemängul? Millised on uute ajalehtede pealkirjad? Mida räägivad inimesed
Euroopa Ülemkogu otsustest laupäeval oma blogides ja Facebookis? Mida räägivad nad
Euroopa arglikkusest olukorra suhtes Vahemere piirkonna riikides, mille kodanikud on
ammu igatsenud oma õiguste austamist, või vastupidi, Euroopa juhtivast rollist? Siin on
Euroopal selge kohustus: üleminekule ning demokraatlike ja vabade valimiste korraldamisele
kaasaaitamiseks peab liit kasutusele võtma kõik oma ressursid ja kõik diplomaatilised
oskused.

Head kolleegid! Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni arvates peitub
lahendus meie probleemidele selles, et meil on rohkem Euroopat, mitte vähem. Lahendus
ei peitu mitte rohkemates nn riiklikes võitudes, vaid rohkemates ühistes võitudes ja rohkem
kooskõlastatud lähenemisviisis. Lahendus ei peitu lõdvas suhtumises meie ühiste eeskirjade
rakendamisse, vaid rangemas distsipliinis. Lahendus, head kolleegid, ei peitu meie eelarvete,
meie tööõiguse ja meie maksumäärade suuremas erinevuses, vaid suuremas ühtlustamises.

Fraktsiooni PPE arvates saab kriisist teha vaid ühe järelduse. See on, et ilma ühise visiooni
ja ilma jagatud ressurssideta on liikmesriikide majanduskasv hädine ja nad vajuvad
sotsiaalsesse kriisi. Kui kriisist teha vaid üks järeldus, siis on see järgmine: kui mõtleme,
töötame ja investeerime nagu eurooplased, siis tulevad meie liikmesriigid sellest raskest
olukorrast välja ja on edaspidi selle tõttu tugevamad.
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Mis veel paneb meid käituma nii, nagu meile äsja osaks saanud raskusi polekski olnud?
Koos Euroopa Komisjoni, enamiku kolleegidega siin parlamendis ja olen kindel, et koos
enamikuga 500 miljonist eurooplasest, esitan Euroopa Ülemkogule järgmise küsimuse:
millal hakkame ühtsemalt tegutsema ja reageerima?

Mis puutub eurosse, siis tean nüüd, et meie valitsused jäävad kindlaks ega luba spekulantidel
hävitada 60 aastat Euroopa integratsiooni. Kutsun neid üles keskenduma
finantsstabiilsusvahendi tugevdamisele, sest see on hädavajalik. Eriti kutsun neid üles
tugevdama eelarvedistsipliini ja jätkama jõupingutusi riigivõla vähendamiseks. Euroopa
valitsemine on meie ühise projekti edu sine qua non. Meie fraktsioon toetab seda samavõrd,
kui me toetame eurot, see tähendab, et toetame seda jäägitult.

Nagu ma oma esinemise alguses ütlesin, on meie probleemide lahenduseks rohkem
Euroopat, mitte vähem. See kehtib nii tööhõive ja majanduse kui ka energia puhul, mis on
teema, mida ülemkogu reedel samuti arutama hakkab. Rohkem Euroopat tähendab eelkõige
juba olemasolevate energia siseturgu reguleerivate õigusaktide täielikumat rakendamist.
Pole võimalik liiga palju rõhutada seda, et siseturu täieliku toimimise tagamine muudab
meid konkurentsivõimelisemaks, tagab meile tarnekindluse ja taastuvenergia tootmise
mahu olulise kasvu.

Rohkem Euroopat tähendab ka seda, et kannustame liikmesriike tulema toime ülesandega
suurendada 2020. aastaks energiatõhusust 20%. Nad ise ju seadsid selle eesmärgi. Peame
tagama, et nad selle saavutavad, vastasel korral peame karmistama standardeid, mida nad
selle saavutamiseks järgima peavad. Lõpuks, energeetikavaldkonnas tähendab rohkem
Euroopat rohkem investeerimist. Komisjoni hinnangute kohaselt tuleb vajaliku
infrastruktuuri taseme saavutamiseks investeerida miljard eurot. Selle saavutamiseks
ootame Euroopa Ülemkogult sihikindlaid otsuseid. Euroopa vajab turvalist puhast energiat
samavõrd kui teadus- ja arendustegevuse poliitikat ning tööstusliku innovatsiooni
edendamise poliitikat. Ka siin on lahendus rohkem Euroopat ja rohkem tähelepanu
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Lahendus peitub bürokraatia vähendamises
miinimumini ja lõpuks Euroopa patendi suhtes kokkuleppele jõudmises. Me ootame oma
juhtidelt innovatsioonivaldkonnas ühiseid lahendusi, mitte kolkalikke nägelusi.

Head kolleegid! On aeg meie seniste kõhkluste juurest edasi liikuda. Meie erinevuste
edendamine on väga tore, kuid nende vastastikku sobitamine on veel parem. Individuaalsed
algatused võivad olla kasulikud, aga võit saavutatakse meeskonnamänguga. Riiklike
unistuste hellitamine on igaühe õigus, kuid eurooplaste tuleviku kindlustamiseks tuleb
mõista, et mäng käib rahvusvahelisel tasandil ja see võidetakse ainult meeskonnamänguga.

Martin Schulz,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Austatud president! Sotsiaaldemokraatide
ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis korraldas eile konsultatsiooni, mille
käigus valmistusime nädalavahetusel toimuvaks energiateemaliseks tippkohtumiseks.
Hiljem kõneleb seal räägitust täpsemalt minu kolleeg Marita Ulvskog. Seepärast peatun
ise vaid kahel olulisel elemendil.

Kui hindame seda, kuidas on riiklikul tasandil saavutatud meie vastu võetud 20-20-20
eesmärke, eesmärke, mida mõned Euroopa Liidu liikmeriikide valitsused ülistasid, siis
näeme, et praeguses olukorras ei ole eesmärkidest, mille me ise endale seadsime, saavutatav
üle 9%. Mis puutub energiapoliitikasse, siis on sel nädalavahetusel toimuv tippkohtumine
kriisikohtumine ja kui me siin massiivselt ei pinguta, siis jäävad need eesmärgid saavutamata.
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Minu teine märkus puudutab seda, energiahinna turul näeme suundumust, mis viib
kütteostuvõimetuseni Euroopas. Paljudes majapidamistes on energiat ja energiavarusid
hakatud pidama privileegiks. Elamispinna rendi lisakulud kasvavad sellises tempos, et
tulevikus peavad madala sissetulekuga inimesed hakkama kandma pakse kampsuneid, sest
nad ei saa oma kodusid kütta. Inimeste äralõikamine energiavarudest on sotsiaalne
ebaõiglus. Ka see on üks küsimus, millega sellisel energiateemalisel tippkohtumisel tuleb
tegeleda.

(Aplaus)

Siiski näeme muidugi, et tippkohtumisel arutatakse ka muid küsimusi, ja ma sooviksin
peatuda sellel, mida rääkis komisjoni president. Saksamaa Liitvabariigi valitsus –
liidukantsleri juhtimisel – on teinud täieliku kannapöörde. Kõik, mis enne oli
majandusjuhtimise puhul vale, mis oli sotsialistlik mõtteviis, on ühtäkki õige.

Noh, parem hilja kui mitte kunagi. Komisjoni presidendil on siiski ühes asjas õigus. Selline
kannapööre ei tohi viia sellise kursimuutuseni, mis häirib Euroopa institutsioonide tasakaalu.

Üks asi on täiesti selge: kogu praeguste aluslepingute raames eksisteerivat Euroopa poliitikat
tuleb ajada olemasolevate institutsioonide raames. Nende keskmes on komisjon, mitte
keegi teine, ja ma võiksin lisada, et sellel on järgmine keskne põhjus: komisjon on
institutsioon, mis on selles mõttes parlamendiga seotud. Suveräänsust puudutavates
küsimustes – ja rahanduspoliitika küsimused on suveräänsuse põhiküsimused – on
parlamendi antav volitus hädavajalik. Seepärast oleme majandusjuhtimise poolt, kuid selle
praktiline rakendamine peab tuginema komisjonile ja alluma Euroopa Parlamendi
järelevalvele. See on Euroopa institutsioonide tasakaalu säilitamise elementaarne
eeltingimus.

(Aplaus)

Oleme olukorras, kus Euroopa ees seisavad nii sisemised raskused kui ka rahvusvahelise
poliitikaga seotud raskused. Mind häirivad, ja ma ütlen seda siin täiesti avalikult, mõnede
Euroopa poliitikute avaldused. Mind häirib Euroopa puudumine ajaloolises protsessis.
Teie, José Manuel Barroso, teete oma avalduse. Väga tore! Herman van Rompuy teeb oma
avalduse, mis on samuti väga tore. Paruness Ashton teeb avalduse – suurepärane! Siis teevad
ka Angel Merkel, Nicolas Sarkozy ja David Cameron – ja ma ei tea, mis on selle uue liidu
taga – ühiskommünikees avalduse, mis on samuti suurepärane. Siiski ei ole kohapeal kedagi,
mitte kedagi, kes peaks demokraatia eest võitlevate inimestega otse dialoogi, räägiks sellest,
kuidas meie, eurooplased, saame sellele protsessile kaasa aidata ja seda toetada.

Paberi peal võib öelda ükskõik mida, kuid paber meid ei aita. Me ei tohi siin avanenud
võimalust ära raisata. Pean tunnistama, et alles eelmisel nädalal teatas Daniel Cohn-Bendit
mulle, et on avanenud suur võimalus. Pean tunnistama, et ma ei tundnud seda esmapilgul
ära, kuid tänavatel demonstreerivad inimesed, inimesed, kes seda revolutsiooni juhivad,
taotlevad ükskõik mida, aga mitte teokraatiat. Nad soovivad ilmalikku riiki. Nad soovivad
kodanike demokraatiat. Nad on meie partnerid. Me peame nendega koostööd tegema ja
muutma need sündmused Euroopa suureks võimaluseks.

(Aplaus)

Samuti peab Hosni Mubarak tagasi astuma. See oleks hea ja julgustav sõnum. Rääkides
meie väärtustest, meie demokraatiast ja meie sõnavabadusest, on mul hea meel selle üle,
et Kinga Gyori on siin. Sooviksin teile, lugupeetud Kinga Gyori öelda üht: ma olen nüüd
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lugenud Ungari valitsuse vastust komisjoni kirjale. Pean ütlema, et komisjoni kiri oli
suurpärane. Selles küsiti viisakalt, kas Ungari valitsus oleks nii kena ja ütleks meile, kas
seadus, mille ta on koostanud, ei ole võib-olla täiesti asjakohane, ja palume vabandust selle
küsimuse pärast! Vastus oli: kuidas te üldse julgete midagi sellist küsida; meil on kõik korras.
Euroopas ei peaks sellist asja juhtuma. Ütlen veel kord: see seadus ei vasta
fundamentaalsetele Euroopa normidele.

(Aplaus)

See ei ole kooskõlas audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga. Seda on väga elegantselt
väljendanud Neelie Kroes ise. Kui seda seadust ei muudeta, siis jääb mulle tunne, et nõukogu
eesistuja on mind petnud. Nõukogu eesistuja ja Ungari peaminister on öelnud siinsamas
parlamendis: „Kui komisjon teeb märkusi, siis muudame seda seadust.” Komisjon on oma
märkused teinud, mistõttu ootan ma, et Ungari seda seadust muudaks. Kuidas kavatseme
vastasel korral rääkida demokraatiast Vahemere piirkonnas, säilitades vähimagi
usaldusväärsuse, kui me seda ise Euroopas ei rakenda?

Lena Ek,    fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud president! Kriisiaegadel läheb vaja kahte
strateegiat: peatada vahetu oht ja kasutada võimalusi edasiliikumiseks.

Milline on nõukogu reaktsioon energia- ja kliimakriisile? Ausalt öeldes leian, et see on nii
pettumust valmistav kui ka piinlik.

Maailm väljaspool Euroopat pistab energia probleemiga otse rinda. USA investeerib tohutuid
rahasummasid keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse. Eelmisel nädalal peetud kõnes
olukorrast riigis rõhutas president Barack Obama energiatõhususe ja keskkonnahoidliku
tehnoloogia võimalusi.

(Istungi juhataja segas korraks vahele protseduurilise küsimuse tõttu)

President Obama võrdles neid uusi tehnoloogiaid isegi kosmosevõidujooksuga ja nimetas
seda meie põlvkonna Sputniku hetkeks.

Nüüd, nõukogu, kus on meie Euroopa nn inimese Kuule saatmise projekt? Te ei julge
arutada isegi siduvat energiatõhususe eesmärki. Energiatõhusus on kõigi energia teemal
sõnavõtjate või poliitikute põhiteema ja nõukogu lükkab selle edasi kuni 2012. aastani.

Hiina investeerib massiivselt teadusuuringutesse ja uutesse tehnoloogiatesse. Hetkel on
Hiinas üle 400 fotoelektriliste seadmetega tegeleva äriühingu. Kümme aastat tagasi valdasid
nad maailmaturust 0%. Nüüd on nad haaranud 23%. Kümme aastat tagasi oli neil 0%
tuuleenergia turust. Nüüd on neil 50 %.

Mida teeme meie Euroopas? Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi, CIPi,
rahastamisega on raskusi ja SET ehk energiatehnoloogia strateegiline kava on rahastatud
vähem kui pooles mahus. Just sellises olukorras oleme võrreldes Hiina ja USAga. Meil isegi
on liikmesriike, nagu Saksamaa, kes juba kavandavad heitkoguste 30% vähendamist, kuid
nõukogu ei julge ennast liigutada. Muide, seda ei julge ka komisjon. Barclays’i ja Accenture’i
hiljutise ühisaruande kohaselt toob vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse arendamine
kaasa jätkusuutlike vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate märkimisväärse arengu.
Seega pangad juba astuvad samme.

Kus on siis Euroopa juhtroll? Nõukogu nägeleb energiatõhususe eesmärgi pärast. Samuti
ei ole näha, et liikmesriigid täidaksid oma osa kolmandas energiaturu paketis ja puudub
isegi arutelu teadusuuringute ja innovatsiooni pikaajalise eelarvelise rahastamise üle. Selline

02-02-2011Euroopa Parlamendi aruteludET18



on meie olukord Euroopas ning energia, kliima, konkurentsivõime ja töökohtade küsimuses
ei näita nõukogu üles mingisugust algatusvõimet. Just selline meie olukord ongi.

Krisztina Morvai (NI).   – (Martin Schulzile kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel esitatud sinise
kaardi küsimus) (HU) Näeme, et Euroopa sotsialistide juht Martin Schulz on väga mures
demokraatia ja inimõiguste pärast Ungaris. Ma olen sunnitud teilt, Martin Schulz, küsima,
kus olite aastatel 2002–2010, kui teie sotsialistidest seltsimehed olid Ungaris võimul ja
lasid kõik valitsusvastased meeleavaldused jõuga laiali ajada? Kus olite 23. oktoobril
2006. aastal, kui anti käsk tulistada 14 inimesele silma kummikuulidega, mida lasti pea
kõrguselt? Kus olite 2006. aasta sügisel, kui mitusada inimest, nagu on juba kindlaks teinud
ülemastme kohus (istungi juhtaja katkestas sõnavõtu). Lugupeetud president! Kodukorra
alusel on mul üks minut aega, kas pole? Kus te siis olite? Sooviksin samuti küsida, miks
Fideszi valitsus ei küsi teilt ja teie seltsimeestelt nüüd sedasama? Mis takistab Fideszi valitsusel
seda tegemast?

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Austatud president! Lugupeetud Krisztina Morvai! Ma
jälgin Ungari sisepoliitikat väga tähelepanelikult. Käisin aastatel 2002–2010 päris tihti
Ungaris. Samuti nägin Budapestis teie univormi riietatud Jobbiki partei demonstratsioone.
Ma ei ütle teile, mida need demonstratsioonid mulle meenutasid. Sakslasena ei hakka ma
siin sellel praegu peatuma.

Selleks et anda teile selge vastus: aastatel 2002–2010 oli Ungari nagu ka praegu õigusriigi
põhimõttel põhinev demokraatlik riik, mida vastavalt demokraatlikele reeglitele valitses
vasakpoolne valitsus. Seni ei ole mul kahtlust, et see on ka täna Ungari konservatiivse
valitsuse all samamoodi. Olen siiski kindel ühes asjas –nimelt et teie partei on parempoolne,
ekstremistlik, neofašistlik partei.

(Aplaus)

Rebecca Harms,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Austatud president! Head kolleegid!
Viimased uudised Vahemere lõunarannikult ja Egiptusest räägivad tulistamisest Kairos.
Olukord pingestub. Selle uudise tõttu pean pöörduma Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtide
poole palvega mitte oodata kuni reede lõunani, selleks et leppida kokku, milline peaks
olema asjakohane sõnum Egiptusele. Meil on ammu aeg Hosni Mubarakile selgeks teha,
et ta peab kiiresti tagasi astuma. See on vajalik selleks, et hoida ära Egiptuse rahutuste
edasine eskaleerumine ja tagada sündmuste areng sarnaselt varem Tuneesias nähtud
stsenaariumile. Oleks tõeliselt häbiväärne, kui me lihtsalt ootaksime, mis Egiptuses edasi
saab.

(Aplaus)

Tegelikult peaks eesseisev tippkohtumine olema energiateemaline. Siiski, kui ma jälgin
selleks tehtavaid ettevalmistusi, siis ei ole ma tegelikult üllatunud, et nüüd annavad
päevakorras tooni muud teemad. Lähtuvalt hüüdlausest „Me vajame energiavarustuse
kindlust”, suheldakse praegu palju selliste riikidega nagu Aserbaidžaan ja Turkmenistan,
eriti palju teete seda teie, lugupeetud José Manuel Barroso. Günther Oettinger rääkis
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis hiljuti sellest, kuidas hakkame oma
energiateemalisi suhteid arendama Iraagi, Gruusia ja Turkmenistaniga.

Arvestades sündmusi Vahemere lõunaosas, kus näeme samuti meie huvide ja meie
energiavälispoliitikaga seotud poliitika tagajärgi, pean seda üsna ohtlikuks. Ma tean, et
peame tarneid mitmekesistama, sest ka Idas on meil problemaatiline ja väga raske olukord
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Venemaa ning transiitriikide Valgevene ja Ukrainaga. Siiski ei tohi mitmekesistamine
tähendada nüüd suhete alustamist despootide ja kriisis olevate riikidega.

Paremate ja turvalisemate energiatarnete probleemi lahendus on energiatõhusus ja
taastuvenergia. Pean ütlema, José Manuel Barroso, et selles mõttes olete väga kannatlik
olnud. Günther Oettinger on unarusse jätnud valdkonna, mida Andris Piebalgs hästi juhtis,
või – ja see on negatiivne tõlgendus – on taas kord otsustanud mitte edendada
tulevikutehnoloogiaid, nagu taastuvenergia ja energiatõhusus, ning on tagasi pöördunud
vana energiaallikate vahekorra juurde. Ühtäkki avastame, et tippkohtumisel kavatsetakse
arutada soodustariife tuumajõujaamadele, aatomienergiale. Jumal küll! Milline on siis
tegelikult meie seisukoht selles moderniseerimist ja innovatsiooni puudutavas arutelus?
Minu kannatus on lihtsalt katkenud.

(Aplaus)

Võib-olla oleme majandusjuhtimise küsimuses olnud lihtsalt liiga kannatlikud. Saksamaa
näib nüüd järgivat Schäuble’ kurssi. Siiski, see mis aruteluks välja on pakutud, ei kajasta
kõige nüüdisaegsemaid võimalusi. Vajame enamat kui stabiilsusvahendi väikest muutmist.
Peame kiiresti langetama otsuse Kreeka ja Iirimaa laenutingimuste parandamiseks või me
hävitame need riigid. Kriisivahendile on vaja rohkem raha. Vastasel korral võime unustada
kõik mõtted Hispaania ja Portugali abistamisest lähimas tulevikus.

Lõppkokkuvõttes vajame – lihtsalt et me teineteist selles punktis väga selgelt mõistaksime
– ettepanekut selle kohta, kuidas kavatseme võla ümberstruktureerimise puhul käituda.
Me ei saa seda vältida, kõik teavad seda, ja meie kui parlament peame samuti seda küsimust
edasi arutama.

Jan Zahradil,    fraktsiooni ECR nimel. – (CS) Austatud president! Energiajulgeolek on
valdkond, millega EL peaks tegelema ja kus liit peaks tegutsema maksimaalselt ühtselt ja
kooskõlastatult, mis paljude muude Euroopa algatuste puhul ei ole tõsi. Seepärast toetame
meie kui Euroopa Konservatiivid ja Reformistid ühise energiaturu loomist, sest see tugevdab
liikmesriikide positsiooni põhitarnijate suhtes, piirates samal ajal ka mõnede strateegiliste
toorainete tarnijate võimalusi oma domineerivat positsiooni välispoliitiliste mängude
mängimise huvides kuritarvitada. Samal ajal siiski usume, et energeetika integratsiooni
protsessi käigus tuleks austada konkreetseid riiklikke tegureid ehk riikide energiaallikate
vahekorda, sh tuumaenergia kasutamist.

Finantsteemal sooviksin öelda, et meie fraktsioon koosneb peamiselt nendest riikidest
pärinevates parteidest, kes euroalasse ei kuulu ja eurot ei kasuta. See ei tähenda siiski, et
soovime näha nõrka, habrast ja ebastabiilset euroala või et me soovime, et euro läbi kukuks.
Teisest küljest sooviksin selgelt kinnitada, et ELi majanduse ja finantsstabiilsuse taastumine
ei tohi viia edasiste riigiüleste tendentsideni või eelarve föderaliseerimiseni ja sellest ei tohi
saada ettekääne volituste edasisele üleandmisele riiklikult tasandilt Euroopa tasandile.
Oleme kindlalt selle vastu.

Sooviksin lühidalt peatuda sündmustel Põhja-Aafrikas, Tuneesias ja Egiptuses. Siin on
märkimisväärne sarnasus 1989. aasta sündmustega Kesk ja Ida-Euroopas. Meil on väga
hea meel näha neis riikides demokraatlikke tendentse ja peaksime neid toetama. Soovime,
et ELi lähinaabrus oleks stabiilne ja demokraatlik. Samal ajal peaksime siiski hoolitsema
selle eest, et õigustatud jõupingutused ja nende riikide rahvastele esitatud üleskutsed ei
satuks teisest küljest valedele rööbastele ei viiks ebademokraatlike, autoritaarsete, usuliste
diktatuuride tekkeni. EL peaks tegutsema nii, et seda ei juhtuks.
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Marisa Matias,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (PT) Austatud president! Nagu teame, on
energiasektor on uute töökohtade loomiseks hädavajalik, mistõttu peaks see olema praegu
ettevalmistatava ülemkogu päevakorra põhipunkt ja juhtlause. Kahjuks ei ole see nii.

Oma linnade energiatõhususe probleemi lahendamiseks vajame spetsiifilisi investeeringuid,
eriti riikides, mis on sattunud kõige raskemate spekulatiivsete rünnakute alla, ja eelkõige
riikides, kus tööpuudus on kõige suurem. Siiski järgivad valitsuste väljapakutud lahendused
vanu retsepte ja just neid proovime ikka veel peale suruda.

See, mida me ülemkogult ootame, on energiarevolutsioon. Me ei vaja lihtsalt rohkem
avaliku ja erasektori partnerlust: see tähendab läbikukkumise jätkamist. Oleme ikka veel
väga tugevalt seotud vanade energiaallikate, fossiilkütuste ja tuumaenergiaga ja meie sihid
on väga tagasihoidlikud uute energiaallikate puhul, mis on ainsad, mille kaudu on võimalik
tagada võrdne kättesaadavus, ja ainsad, mis võivad tagada, et suuremahulised projektid on
kohalike projektidega võrdselt tähtsad. Ainult kõike ühendades on võimalik tõeliselt
integreeritud poliitika, mistõttu jätkab nõukogu vanal kursil, selle asemel et minevik, nii
nagu peaks, seljataha jätta.

Austatud president! Palun teilt luba veel vaid ühe pöördumise jaoks: eriolukorrad nõuavad
erakorralisi pöördumisi, seega palun teilt luba, et pöörduda Euroopa juhtide poole palvega
Egiptuse sündmuste teemal, et nad oleksid inimestega tänaval vähemalt sama solidaarsed,
kui nad on olnud autoritaarsete režiimidega, kus valitsemisel keskenduti vaid majandusele
ega austanud demokraatiat.

Niki Tzavela,    fraktsiooni EFD nimel. – Austatud president! Soovin südamest austatud José
Manuel Barrosole: õnn kaasa! Palju õnne meile kõigile nüüd, kui aserid ja turkmeenid on
turul. Öeldakse, et nad on juba lubanud veel viiele osapoolele gaasi tarnida.

Ja siin tekib tõesti oluline küsimus. Paari aasta eest oli meil Vene-Ukraina kriis ja me oleme
selle tõttu ikka veel raskustes. Nüüd on meil Põhja-Aafrika kriis. Nafta hind juba tõuseb.

On ülim aeg lisada reedese kohtumise päevakorda punkt, mille öeldakse, et Euroopa peab
uurima enda ressursse ja allikaid. Ülim aeg on lisada päevakorda kasutamise, tootmise jne
küsimused. Ma arvan, et te võiksite kõigil liikmesriikidel paluda kaardistada nende
energiavarude ja energiaallikate kasutamise olukorda, hinnata kõige paljutõotavamaid
projekte, võtta vastu stiimulid erasektori äriühingutele energia kasutamisega tegelemiseks
ja uurida, mida me oma ressurssidega ära saame teha.

Meid ähvardab kõige õudsem perspektiiv jääda ilma Suessi kanalist. Seega on nii Egiptusele
kui ka meile kõigile vaja korrapärast üleminekut. Vastasel korral tekivad meil tohutud
probleemid.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Austatud president! Tänu paljude aastate raskele
tööle on Euroopa energiapoliitika eesmärgid nüüd täiesti selged: siseturu ülesehitamine,
turvalised tarned, taastuvenergia ja energiatõhususe edendamine.

Neid, meie enda väljapakutud eesmärke arvestades on dokumendis, millega Euroopa
Ülemkogu tööle hakkab, puudu nõudlikkusest ja mingil määral ka rangusest. Kui Euroopa
ühise energiapoliitika edasiviimisega peaksid tegelema riigipead või valitsusjuhid, tuleb
meil kaua veel oodata, sest nende hulgas näib valitsevat riiklik, lühinägelik ja vananenud
seisukoht.
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Tegemist ei ole tähtsusetu küsimusega, sest energiapoliitika on Euroopa selgroog. Selle
põhimõtteid tuleb kogu maailmas ühel häälel kaitsta ja kahjuks jääb meil sellest kõvasti
puudu.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Austatud president! Komisjoni president, nõukogu eesistuja,
head kolleegid! Euroopa Ülemkogu tippkohtumine toimub ajal, mil on naeruväärselt palju
muid pakilisi teemasid lisaks sellele, mida kavatseti arutada.

Martin Schulz märkis õigesti, et me kõik ootame, et Euroopa Ülemkogu teeks avalduse
Egiptuse ja selle kohta, mis seal toimub, ning et ta selle küsimusega tegeleks. See on õige!
Martin Schulz, oleksin võinud teiega täielikult nõustuda, kui te poleks oma kõne teises
pooles taas kord teinud seda viga, et laskusite ungarlastega vaieldes odava parteipoliitilise
show’ni. See ei puutu üldse asjasse, räägime praegu ülemkogust ja selle päevakorras olevatest
teemadest.

Lugupeetud Rebecca Harms! Sooviksin teie sõnavõtu teemal ühe asja täiesti selgeks teha.
Kui te õigesti ütlesite, et tuleb tegeleda nende pakiliste küsimustega, majandusküsimustega,
euro ja Egiptusega seotud küsimustega, siis ei saa te samal ajal süüdistada volinik Oettingeri
selles, et ta enam energeetikaga piisavalt ei tegele. See on absurdne! See tuleneb asjaolust,
et ülemkogul tuleb ka muude küsimustega tegeleda.

Energiapoliitikat ei muuda heaks või halvaks see, kas see teile sobib või mitte või kas teistel
inimestel on eri arvamus. Sellise kriteeriumi alusel ei ole seda võimalik hinnata.

Arvan, et viimase paari kuu jooksul on komisjon tippkohtumiseks väga põhjalikke ja
mõistlikke ettevalmistusi teinud. Komisjon ei ole lähtunud pidevalt uute nõudmiste esitamise
põhimõttest. Selle asemel teeb komisjon korralikud ja põhjalikud ettevalmistused ning
võtab seejärel meetmed, mis viivad tegelike muutusteni.

Muuseas, Martin Schulz – ta isegi ei kuula, aga see ei loe, see on vaid parlamentaarse arutelu
mäng, kus me iseendale jõhkralt vastu räägime.

(Vahelehüüded)

Te rääkisite energiahindade tõttu tekkida võivast vaesusest. Teil on täiesti õigus. Siiski,
Martin Schulz, peame õigluse huvides küsima: miks on energia hinnad nii kõrged? Mis on
selle põhjus? Milline on meie osa selles, kui võtame vastu poliitilisi meetmeid, mis hindu
pidevalt lakke löövad? Ka see on soodustav tegur – mitte ainus –, kuid ausas arutelus tuleks
ka seda arvesse võtta ja me peame arvestama sellega, et siin võetakse hommikust õhtuni
pidevalt uusi nõudeid vastu.

Minu arvates pakub see tippkohtumine meile tohutu võimaluse lõpuks infrastruktuuri
küsimuses edasi liikuda ja tagada, et investeeringud infrastruktuuri ja energeetikasse saavad
teoks, sest kõik muud küsimused sõltuvad sellest, kas meil see õnnestub. Tekivad hindade
ja usaldusväärsuse küsimused, samuti see, kas integreerime taastuvenergia asjakohaselt
võrku. Selleks vajame kahjuks märkimisväärseid investeeringuid. Lisaks sellele ei suuda
riik üksi neid kulusid kanda.

(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel).
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ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Mis puudutab põhjalikke
ettevalmistusi energiateemaliseks tippkohtumiseks ja poliitilisi prioriteete, sooviksin küsida:
Herbert Reul, kuidas hindate asjaolu, et täna Saksamaal Frankfurter Allgemeine Zeitungis
avaldatud pikas intervjuus hoiatab Günther Oettinger Euroopa Liitu liiga kaugeleulatuvate
taastuvenergia eesmärkide seadmise eest? See juhtub ainult paar nädalat pärast
taastuvenergia direktiivi jõustumist, mille üle me siin kõik väga uhked olime. Ja
energiatõhususe teema põhjaliku ettevalmistamise kohta: kuidas hindate asjaolu, et
energiatõhususe tegevuskava lebab ikka veel sahtlis, mistõttu ei ole tegelikult mingit
võimalust, et seda tippkohtumisel arutama hakatakse?

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! On selliseid poliitikuid, kes pidevalt
nõuavad midagi uut, kuid ei vii ühtegi asja lõpuni. On samuti poliitikuid, kes valmistuvad
põhjalikult ja viivad algatused ellu. Just selles asi ongi. Ma ei usu pidevalt uute nõudmiste
esitamisse ja seepärast on Günther Oettingeril täiesti õigus. Teeme kõigepealt selle ära,
mida oleme juba lubanud.

Martin Schulz on täiesti põhjendatult osutanud, et paljudes liikmesriikides jätab
energiatõhususe teema paljugi soovida ja et paljud liikmesriigid ei ole veel saavutanud oma
nõutud taastuvenergia osakaalu. Meil läheb üsna hästi, aga mitte piisavalt hästi. Teisti öeldes
on meil veel pikk tee sinna, kuhu jõuda tahaksime. Mõnikord on mõistlikum saavutada
omale seatud eesmärgid, enne kui astuda järgmine samm. On neid, kes tormavad ja siis
komistavad.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Austatud juhataja! Nagu Martin Schulz juba ütles, pidas
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis eile alternatiivse
energiateemalise tippkohtumise. Me tegime seda ajal, kui üha enam perekondi ja kodanikke
ei saa omale kodude kütmist lubada, samal ajal kui tööstus, mis on energiast sõltuv ja peab
olema konkurentsivõimeline, on sattunud raskustesse. Teine põhjus, miks me seda tegime,
on see, et selleteemalised algatused ELi kõige kõrgemal poliitilisel tasemel on olnud väga
harvad ja ülinõrgad. Vastuseks Herbert Reuli sõnadele – on tehtud mõned algatused, kuid
siis on need lihtsalt jäänud paberile ega ole kontori lauasahtlist kaugemale jõudnud.

Meie alternatiivse energiateemalise tippkohtumise sõnum homsele ELi tippkohtumisele
on väga lihtne ja selge. Tegutsege, tehke midagi – siin ja praegu! Tagage see, et meil on
siduvad energiatõhususe eesmärgid, mida tegelikult järgitakse. Näiteks ELis ligikaudu
190 miljonit kütmist vajavat hoonet. Investeeringud neisse praeguse energialekke
takistamiseks annaksid nii rahalist kasu kui ka uusi töökohti. Investeerige taastuvatesse
energiaallikatesse, kui te muidugi ei usu et meie praegused energiaallikad on
ammendamatud, ning investeerige jaotusvõrkudesse, mis on nüüdisaegsed ja kõigi energia
liikide jaoks tõhusad. Andke tarbijatele ja kodanikele energiaettevõtete suhtes tugevad ja
selged õigused. Tagage, et energiaturg on läbipaistev ja seda on võimalik jälgida. Nii nagu
me ei soovi finantsturgu, mis korralikult ei toimi, on suletud ja täiesti reguleerimata, nii ei
soovi me ka elektriturgu, mis toimib sarnaselt kriisieelse finantsturuga.

Kasutage radikaalseid algatusi näitamaks, et energia nõudlus on pigem sotsiaalse vastutuse
ja poliitiliste otsuste küsimus, mitte üksikute kodanike isikliku hakkamasaamise asi. Näidake,
just nagu ütles Martin Schulz, et me mõistame, et energiapoliitika on ühtlasi sotsiaalpoliitika,
tööstuspoliitika ja tuleviku poliitika.
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Fiona Hall (ALDE).   – Austatud juhataja! Reedene tippkohtumine peaks strateegiliselt
keskenduma energeetikale ja innovatsioonile. Ma loodan, et valitsusjuhid ei lase ennast
Egiptuse olukorral liigselt kõrvale kallutada. Samuti loodan, et vajalikud arutelud energia
infrastruktuuri ja piiriülese koostöö, st energia pakkumise poole üle, ei häiri arutelu energia
nõudluse üle, mis on samavõrd tähtis.

Oleme 2020. aastaks seatud energiatõhususe 20% suurendamise eesmärgi saavutamisel
rajalt kaugele eksinud. Soovime reedel kuulda oma juhtidelt kindlat lubadust asuda kohe
tegutsema, et meid teele tagasi aidata. Kõige lihtsam viis seda teha oleks 20% eesmärk kohe
siduvaks muuta. Vastasel korral raiskame lihtsalt suure osa nendest energiatarnetest, mida
me nii kallilt tagame. See ei ole hea majandamine, eriti kriisi ajal mitte.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Ma arvan, et energeetika tähtsus
paistab sellest, et Herman Van Rompuyd siin ei ole, kuna ta esineb ajakirjanikele, ning ka
José Manuel Barroso on lahkunud. Nii palju siis sellest, kui tähtsaks peavad nad meie
kuulamist.

Eile viibis fraktsiooni S&D kutsel Brüsselis Jeremy Rifkin ja ta esitas selgelt uue majandusliku
visiooni. Esiteks taastuvad energiaallikad, mis on midagi, mille me oleme direktiiviga
sätestanud. Teiseks, kõik hooned, millele täna kulub 40% meie energiast, on taastuvate
energiaallikate abil võimalik muuta energiasäästlikeks, isegi energiat tootvateks hooneteks.
Kolmandaks arvan, et oleme üksmeelel selles, et elektrivõrke tuleb kiirendada. Neljandaks
peame kasutama järgmise põlvkonna teadus- ja arendustegevust
akumuleerimistehnoloogiate ja, lõpuks, elektriliste lisaseadmete arendamiseks.

Nende viie punkti abil ja muidugi ka sellega, millest Fiona Hall rääkis kõigi sektorite tõhususe
üldise teema all, suudaksime muuta Euroopa majanduse esiteks maailmapoliitikast palju
vähem sõltuvaks. Teiseks hoiaksime Euroopa majandusest väljaviidavate ülekannete arvel
kokku 300 miljardit eurot ja kasutaksime seda siin töökohtade loomiseks ja muudeks
investeeringuteks. Kolmandaks käib võidujooks keskkonnahoidlike tehnoloogiate pärast,
piisab kui lugeda Hiina uut viisaastaku plaani.

Kui me järgnevatel kuudel ei loo raamistikku, et Euroopa saaks olla kõigi nende
tehnoloogiate juhtiv turg, siis jääme kaotajaks ühes vähestest sektoritest, kus meie majandus
on veel maailmas juhtpositsioonil. Väga kahju, et see tippkohtumine ei ole hästi ette
valmistatud – osaliselt on selle eest vastutav Herman Van Rompuy, nagu ka Günther
Oettinger. Ta ei ole ette valmistanud midagi, mis oleks tõhususe ja taastuvate energiaallikate
puhul hästi läbi mõeldud, ning on viimased kolm kuud töötanud kahe või kolme suure
taastuvate energiaallikate sektorit hävitada sooviva Saksa energiaettevõtte Trooja hobusena.

Lõpuks oleme midagi siiski saavutanud: Günther Oettingeri tõenäosus riiklike toetuskavade
hävitamisel läbi kukkuda on 26 ühe vastu. Ainult Madalmaad toetavad teda. See on
märkimisväärne võit ja taastuvate energiaallikate sektor läheb edasi. See on tulevikus
esimene energia.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Võtame kohe vastu otsuse eraldada
Euroopa Liidu energeetika infrastruktuuri laiendamiseks miljard eurot. Avalike vahendite
kulutamine energeetikale on põhjendatud vaid siis, kui see aitab meil tagada turvalisust.
Euroopa Liidu energiajulgeolek sõltub ulatuslikust mitmekesistamisest, mis eeldab mitte
ainult uusi tarnekoridore, vaid ka juurdepääsu uute kütuste allikatele. Vastasel korral
kordame programmis TEN-T tehtud vigu, milles on väidetud, et sellised projektid nagu
Nord Stream on Euroopa projektid. Me ei vaja uusi teid selleks, et pumbata üha rohkem
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seda sama Vene kütust Euroopa turule. Kui kordame neid samu vanu vigu, siis saame oma
miljardi euro eest vaid näilise turu ja konkurentsi.

Vladimír Remek (GUE/NGL).    – (CS) Austatud juhataja! Ootan, et energeetika
tippkohtumisel sünniks eelkõige kõikehõlmav, kuid ka mõistetav ja vastutustundlik
lähenemisviis meie kodanike huvidele. Viimaste Eurostati uuringute kohaselt on
energiahindade stabiilsus suure osa ELi elanike üks prioriteete. Pole juhus, et Tšehhi Vabariik
on selles statistikas esikohal. Tšehhi Vabariigis on vastutustundetu poliitiline ja majanduslik
lobi toonud kaasa päikeseenergial töötavate jõujaamade ebapiisava rahastamise.
Spekulantide, sh välismaa spekulantide metsik tormamine ülikasumite jahil häälestab
avalikkuse taastuvate energiaallikate kui nähtuse vastu, sest inimestel tuleb kokku puutuda
energiahindade põhjendamatult suure tõusuga. Kindlasti ei ole lihtne tagada vastuvõetavate
hindadega piisavalt energiat, kuid saame sellele eesmärgile vähemalt lähedale jõuda. Minu
arvates on lahendus muu hulgas taotleda energiaallikate tasakaalustatud vahekorda alates
taastuvatest energiaallikatest kuni tuumaenergiani ning lükata tagasi mõlema poole
äärmuslikud seisukohad. Ainult nii võidame ELi kodanike, keda me siin ju lõppude lõpuks
esindame, usalduse.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ülemkogul tuleb
käsitleda asjaolu, et Euroopa tootmissüsteem on turul toimuvate naftahinna kõikumiste
vastu kaitsetu, sest futuuriturg on sattunud keeruliste rahvusvaheliste
finantsspekulatsioonide pantvangi, mis tähendab, et hindadel on nüüd väga vähe pistmist
nõudmise ja pakkumise aluspõhimõtetega. Ülemkogu peab seadma eesmärgi anda Euroopa
Liidule praktiline vahend, millega luua reguleeritud turg, mis oleks avatud vaid valitud
kauplejatele ja mida haldaks täiesti usaldusväärne Euroopa partner.

See on põhiidee Itaalia valitsuse ettepanekus luua Euroopa naftabörs eesmärgiga luua
stabiilne naftaturg, mis oleks nii ettevõtetele kui ka tarbijatele ülikasulik. Spekulantide janu
toorainete järele mõjutab naftahindu, mis enam ei sõltu kohalikust turust, sest ettemaksete
ja spekulatiivsete manöövrite kumulatiivne mõju määrab lõpuks nõudmise ja pakkumise
reaalsel turul. Euroopa börs muundaks praegused nn mitteturu paberbarrelid tõhusaks,
reguleeritud ja järelevalvatavaks reaalseks turuks, mis tugineks tegelikele naftabarrelitele.
Peaksime seda ka nõukoguga arutama.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel selle
üle, et Euroopa Ülemkogu arutab samal ajal energiajulgeoleku ja innovatsiooni teemasid.
Kahtlemata ei ole võimalik arutada energiajulgeolekut innovatsioonist lahus. Loomulikult
usume, et põhja-lõuna-suunalise torujuhtme ehitamine lisaks ida-lääne-suunalisele on
tähtis, kuid energiatarnetega seotud probleemide lahendamiseks jääb sellest kaugelt väheks.
Veelgi enam, meie sõltuvus oluliselt ei vähene; see tähendab, et muutub ainult sõltuvuse
suund. Sõltuvus on pikaajaliselt võimalik vähendada vaid siis, kui nihutame raksupunkti
edaspidi fossiilkütustelt taastuvatele energiaallikatele.

Just selles mõttes võib näha taastuvenergia teema vähest rõhutamist uuendusprioriteetide
seas. Sel puhul on kaks asja, mis eriti väärivad märkimist: ühest küljest peavad taastuvad
energiaallikad olema hinna poolest jõukohased, mis tähendab, et inimestele ei tohi panna
taastuvenergia kasutamise tõttu lisakoormat. Teisest küljest ei tohi lubada, et sõltuvus
kolmandatest riikidest muutuks ELi-siseseks sõltuvuseks, see tähendab, et vähemarenenud
uutel liikmesriikidel, sh Ungaril, Poolal ja Tšehhi Vabariigil tuleb lubada taastuvate
energiaallikate kasutamisel järele jõuda vanadele liikmesriikidele, kes on taastuvate
energiaallikate valdkonnas praegu suured tegijad, näiteks Belgia, Madalmaad või ka Austria.
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Ainult energiajulgeoleku ja innovatsiooni tiheda sidumise kaudu saame ära hoida läheneva
energiakriisi, mis mõjutaks ka Euroopat.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Austatud juhataja! Volinik, nõukogu eesistuja, ilma
majanduskasvuta ei ole sotsiaalset arengut ja ilma energiata ei ole majanduskasvu.

Energeetika on jõukuse saavutamiseks sõlmitud Euroopa sotsiaalse pakti keskmes. 50%
meie energiatarnetest pärinevad väljastpoolt liitu. Peame tarneid kiiresti mitmekesistama
ja muutma need kindlamateks ja n-ö rohkem süsinikuvabaks. See on meie energia ja see
on turvalisus, mille oma kodanikele võlgneme.

See sunnib mind, eesistuja, kutsuma teid üles toetama meie rahvusvahelisi lubadusi, mille
oleme andnud ITERi ehk termotuumasünteesi projektiga. See tehnoloogia on turvaline,
see on jätkusuutlik, see on vaba ja see on lõpmatu. Euroopa Ülemkogu, kui kõrgeim
poliitiline institutsioon, teeks hästi, kui toetaks seda projekti oma suhetes rahvusvahelise
üldsusega.

Sellega jõuame teadusuuringute ja innovatsiooni juurde. Alates 1980. aastatest on teadus-
ja arendustegevuse raamprogrammid olnud Euroopa sekkumise vahend.
2007.–2013. aastaks on eraldatud 53 miljardit eurot. Kuhu oleme sellega jõudnud? Volinik,
neli kuud oleme oodanud teie teatist seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi
läbivaatamise kohta. José Manuel Barroso ütles: „Vähem bürokraatiat”. Tal on täiesti õigus.
Oleme takerdunud bürokraatia kägistavasse haardesse ja need, kes tegelevad
teadusuuringutega, pöörduvad Euroopa programmidest ära.

Sooviksin juhtida teie tähelepanu tungivale vajadusele mitte ainult lihtsustada tulevasi
menetlusi, vaid lahendada ka senised konfliktid, sest meil on teadusasutustega tekkinud
usalduse probleem. Sel puhul sooviksin tänada volinik Geoghegan-Quinni tema väljapaistva
töö eest!

Suhted tööstuspoliitikaga valmistavad pettumuse ja meil tuleb neid hinnata. Pärast ebalevat
algust on ühine tehnoloogiaalgatus toonud tõesti häid muutusi tööstuse vajaduste
arvestamises.

Lõpuks, kuidas peaksime kujundama oma Euroopa ruumi? Euroopa Teadusnõukogu peab
saama asjakohase organisatsiooni, et muuta meie teadusuuringud tõeliselt euroopalikuks.
Meie Euroopa kaaskodanikud ootavad meilt tulemuslikku Euroopat.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Austatud juhataja! Eile korraldas meie fraktsioon
alternatiivse energiateemalise tippkohtumise, millele nõudsime 2020. aastaks siduvat 20%
energiatõhususe ja 30% taastuvenergia eesmärki.

Selle asemel et käsitleda meie nõudmisi üksikasjalikult, seda on juba teinud mõned minu
kolleegid, sooviksin rõhutada üht tegurit, milleta nimetatud eesmärke saavutada ei ole
võimalik: infrastruktuur. Küsimus on järgmine: kas me tegelikult tahame Euroopa turgu,
kus kolmandik tarnitavast energiast oleks taastuvenergia? Kui vastus on jaatav, siis kas ei
peaks me rääkima siduvast 10% infrastruktuuri eesmärgist 2010. aastaks?

Taastuvenergiaga seotud eesmärkide saavutamiseks on vaja tihedamat, arukamat ja eelkõige
vastastikku seotu võrku, selleks et asjakohaselt hallata selle hajuvust. Kõigele vaatamata
oleme veel väga kaugel Euroopa Ülemkogul Barcelonas peaaegu kümne aasta eest seatud
10% eesmärgi saavutamisest. Hetkel on see eesmärk saavutamata veel üheksal liikmesriigil.
Olen kindel, et te nõustute minuga, et kui soovime olla edukad, siis on vaja, et seda eemärki
järgitaks sama palju kui eelmisi.
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Seepärast sooviksin nõukogu eesistujale edasi anda meie fraktsiooni soovi, et järgmise
tippkohtumise järeldused oleksid palju põhjalikumad. Need peaksid rääkima 30%
taastuvenergia osakaalust, 20% energiatõhususest ja 10% vastastikusest seotusest ning
kõik need peaksid olema siduvad.

Sooviksin korraks peatuda ka innovatsioonil: see on teine valdkond, mille puhul sooviksime,
et ülemkogu uuenduslikke riigihankeid käsitlevad järeldused oleksid põhjalikumad. Meie
fraktsioon mõistab, et uuenduslike toodete, protsesside ja teenuste hankimine on üks turul
innovatsiooni toetamise põhitähtsusega tegevustest.

Me oleme eriti huvitatud sellest, et edendada ja analüüsida selle seost Euroopa
innovatsiooniühendustega ELi innovatsiooni raamistikus. See on veel üks teema, mida
ülemkogul ei tohiks ignoreerida.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Austatud juhataja! Minu arvates on energeetika
infrastruktuuri investeerimine eeltingimus selleks, et saavutada poliitika eesmärgid, tagada,
et meie kodanikele ja ettevõtetele on toimival siseturul kättesaadav stabiilne ja jõukohase
hinnaga energia, ning viia ellu komisjoni põhjalik energeetika infrastruktuuri pakett, mida
ma pean heaks sammuks.

Siiski peaksime olema nii pragmaatilised kui ka nõudlikud. Selle asemel et kallata ämbrite
viisi eurosid grandioossetesse projektidesse, peaksime keskenduma sellele, et teha kindlaks
ja rahastada väiksemaid kulutõhusaid ning pragmaatilisi projekte, millega on võimalik
saavutada olulisi tulemusi, näiteks paremaid vastastikuseid ühendusi. Ma arvan, et võiksime
kaaluda ELi projektide võlakirju nende infrastruktuuri investeeringute edendamise
lahendusena.

Üldiselt sunnib see kriis meid kasutama energiapoliitikas mõistlikku, avatud ja integreeritud
lähenemisviisi: esiteks kaaluma energiaallikate vahekorras kõiki komponente, pidamata
neid – või vähemalt mõnda neist – moraalselt vastuvõetamatuks, ja teiseks kooskõlastama
integreeritud kava alusel meie teinekord vasturääkivad kliima, varustuskindluse ja
konkurentsivõime eesmärgid.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Austatud juhataja! Me juba teame, et ühtse turu
integreerituse suurendamine tähendab suuremat liberaliseerimist ning seega ka suuremat
monopolistlikku kontsentreerumist Euroopa Liidu rohkem arenenud riikide suurimate
majanduskontsernide huvides.

Soovime teatada oma vastuseisust sellele arenguteele majandusliku ja sotsiaalse arengu
seisukohalt strateegiliselt tähtsates valdkondades, nagu energeetika, eriti ääremaadel asuvates
riikides. Siiski on kõige suurem probleem see, et kõiges, mida nõukogu ja komisjoni
esindajad siin rääkisid, muu hulgas nn majandusjuhtimise tugevdamisest, ignoreeriti
sotsiaalsete probleemide tegelikku reaalust, süvenevat ebavõrdsust, tööpuudust, sotsiaalset
tõrjutust ja kütteostuvõimetust. See viimane kasvab mõnedes riikides koos elektri ja kütuse
hinna tõusuga eksponentsiaalselt.

Majanduspoliitikal ja energiapoliitikal peaks olema üks eesmärk: sotsiaalne areng ja meie
rahva elamistingimuste parandamine. See, mis toimub, on siiski just vastupidine. Seepärast
on just see põhjuseks kasvavale nördimusele, mida näeme paljude meie liikmesriikide
tänavatel ja nüüd ka Tuneesias ja Egiptuses. Me kinnitame oma solidaarsust nende riikide
rahvastega ja tahame, et nende õigusi austataks, konkreetselt peaks seda tegema nõukogu,
võttes kõige selle suhtes selge seisukoha.
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Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Austatud juhataja! See, kuivõrd jõulist n-ö energeetika
turgutamist EL hetkel vajab, saab selgeks siis, kui heidame pilgu energiajulgeoleku teemale,
meid ümbritsevale geopoliitilisele olukorrale ja energiapoliitikale enesele.

Liit ei tohiks sündmustest maha jääda, nagu on juhtunud Egiptuse ja Tuneesia puhul.
Kahjuks, tsiteerides kolleeg Michael Gahlerit, on USA ühe sammu sündustest maas,
liikmesriigid on üks samm USAst maas ja Brüssel on üks samm liimesriikidest maas.

Neli aastat tagasi oli meil suur energiakriis ja 2007. aastal võtsime siin parlamendis vastu
energiajulgeolekut käsitleva raporti. Neli aastat hiljem oleme ühise energiapoliitika ja
energiajulgeolekuga alles väga alguses. On väga tähtis, et ülemkogu, tulevane
tippkohtumine, jõuaks muutustest sõnades muutusteni tegudes.

Me vajame füüsilist julgeolekut, mitte lihtsalt plaane ja dokumente ning sõnu paberil. On
aeg ärgata! Mis siis, kui geopoliitilises mõttes midagi juhtub Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas?
Meie silme all toimuvad tohutud tektoonilised muutused. Nafta maksab jälle üle 100 USA
dollari. Kui peaks juhtuma halvim ja Suessi kanal blokeeritakse, kuidas oleme meie kui liit
siis varustuskindluse tagamiseks valmis? Milline on meie olukord? Pärast nelja kaotatud
aastat ei ole me järgmiseks energiakriisiks valmis, juhul kui see peaks saabuma.

Seetõttu on meie esimene ootus, et see Euroopa Ülemkogu pakuks meile tõelist muutust
tõelise energia siseturu kujul ja tõelist varustuskindlust selle sõna materiaalses ja füüsilises
tähenduses.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Austatud juhataja! Reedel toimub Euroopa Liidu ajaloos esimene
energiateemaline tippkohtumine, sest pärast Lissaboni lepingu jõustumist on liidul selles
sektoris esimest korda otsesed kohustused. Nõustun José Manuel Barrosoga selles, et
energiapoliitikast võib saada Euroopa Liidu järgmine suur integratsiooniprojekt. Sellel on
väga palju tahke ja president Buzek on alati öelnud, et vajame ELi energiaühendust.

Mis puutub tippkohtumisse, siis oli palju lootusi ja ootusi, et vastuse saavad Euroopa Liidu
energiatarnetega seotud strateegilised küsimused. Millised on need strateegilised küsimused?
Jah, Jacek Saryusz-Wolski, nende hulgas on ELi sõltuvus energia impordist. Nende hulgas
on asjaolu, et endiselt raisatakse tohutus koguses, ja samuti ka praeguse energiasüsteemi
negatiivne mõju ökosüsteemidele, eriti Maa atmosfäärile. Kui vaatan nõukogu järeldusi,
siis pean ütlema, et sellest energiateemalisest tippkohtumisest kujuneb tohutu pettumus,
sest see ei anna vastust neile olulistele küsimustele. Tippkohtumine on tegelikult halvasti
ette valmistatud, seda nii ühise visiooni mõttes, mida vajame, kui ka ressursside ja vahendite
mõttes, mida kasutame.

Sooviksin veel kord märkida, et eilsel alternatiivsel energiateemalisel tippkohtumisel, mille
korraldas Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis, pakuti
välja viiesambaline kontseptsioon selle kohta, kuidas neile strateegilistele küsimustele
reageerida, kuidas on võimalik vähendada energia importi ja energia raiskamist, ning
muidugi, kuidas kaotada kahjulik mõju keskkonnale. Selle saavutamiseks välja pakutud
meetmed olid seotud taastuvenergia arendamise, energiatõhususe ja infotehnoloogia
kasutamisega eri energiaallikate vastastikuseks sidumiseks. Saabuv tippkohtumise teema
on innovatsioon. Ma ei ole varem kuulnud, et infotehnoloogiat käsitletaks strateegilise
tegurina. Seepärast olen arvamusel et vajame tehnoloogiarevolutsiooni, ja saabuv
tippkohtumine peaks suunama meid õigele rajale. Siiski jääb pigem mulje, et see läheb
vales suunas.
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ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Austatud president! Saabuva Euroopa Ülemkogu
kohtumise taustal on jätkuv kapitalismi kriis ja karmistuv monopolide konkurents energia
ja innovatsiooni pärast nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu ning muude
imperialistlike keskuste vahel. Need on kaks kapitali jaoks elutähtsat sektorit. Suured
piirkonnad, näiteks Lähis-Ida, Aasia ja Aafrika, on karmi imperialistliku konkurentsi ja
sekkumise tandriks. Selle eesmärk on kontrollida tootlikke ressursse ja energia transpordi
marsruute ning tagajärjeks on tohutu vaesus, jõhker ärakasutamine ja repressioonid
koostöös kapitalistlike klassidega ja rahva huvide arvel. See reaktsiooniline poliitika
põhjustab rahvaülestõuse, näiteks neid, mis toimuvad praegu Egiptuses ja muudes riikides,
tõestades sellega, et ajaloo peategelane on rahvas.

Kreeka Kommunistlik Partei väljendab solidaarsust Egiptuses protestivate inimestega. Partei
kutsub rahvast üles väljendama oma tõelist toetust ja solidaarsust. Tippkohtumise prioriteet,
mis ei ole ametlikult lisatud selle päevakorda, kuid mida hakatakse arutama, on ELi
2020. aasta strateegia. Tugevdatud majandusjuhtimise rakendamise prioriteedid liiguvad
samas suunas.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Austatud juhataja! Kahtlemata on see ülemkogu väga tähtis,
eelkõige Euroopa riikide majanduse taastamise ning eriti energia ja innovatsiooniga seotud
küsimuste tõttu. Seepärast ei saa jätta rõhutamata, et põhimõtteliselt on ülemkogu
kohtumine Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamise osa: see on osa sellest poolest –
mündi sellest küljest –, mis on seotud majanduskasvu, konkurentsivõime ja majanduse
taastumisega.

Siiski, arvestades kohtumise tähtsust, sooviksin esitada siin ühe pöördumise, mistõttu
tulingi esinejapulti. Lisaks niivõrd tähtsatele teemadele nagu energia ja innovatsioon kutsun
ülemkogul üles arutama ja leidma lahendust Euroopa Liidu praegusele finantskriisile. Ma
usun, et meil ei ole võimalik aega raisata.

Lisaks sellele, kui me ei saa oodata, et reedesel ülemkogul see probleem lahendataks, ning
isegi kui peame selleks ootama kuni märtsis toimuva nõukogu koosolekuni, siis on ikkagi
väga tähtis, et riigipead ja valitsusjuhid oleksid valmis alates 4. veebruarist koos Euroopa
majandusjuhtimise taasalustamiseks valmistumisega stabiilsusfondi paindlikumaks muutma.

Ma usun, et see küsimus on fundamentaalselt tähtis ja seda ei tohi sel ülemkogul kõrvale
jätta. Nüüd, kui te lubate, sooviksin selle ülemkogu kohta öelda veel ühe mõtte: ma loodan,
et sellel koostatakse ka Euroopa Liidu Vahemere strateegia. Ma loodan, et sellel mõeldakse
välja, kuidas reageerida Tuneesias ja Egiptuses praegu valitsevale olukorrale. Teisti öeldes,
vaatamata energia ja innovatsiooni tähtsusele loodan, et ülemkogul käsitletakse finantskriisi
ja Põhja-Aafrika poliitilist kriisi.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Austatud juhataja! Paluksin parlamendiliikmetel
heita pilk Herman Van Rompuy kutsele järgmisele ülekogu kohtumisele. Selles ütleb ta
järgmist „Me räägime energiast ja sooviksin eriti keskenduda energiatarnetele ja
energiajulgeolekule”. Siiski tegeleb ülemkogu valede asjade arutamisega. Energiatarned ja
energiajulgeolek on tähtsad, muidugi nad on, kuid seda peamiselt ainult globaalsema
eesmärgi raames ja eriti sellise energiasüsteemi raames, mis on täiesti sõltumatu ja
pikaajaliselt täiesti jätkusuutlik.
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Loomulikult nõustun juba öeldust paljuga, kuid sooviksin suunata meie arutelu pisut
rohkem tulevikku. Meie tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees Herbert
Reul, kes küll ei viibi praegu siin, on öelnud, et poliitikud ei peaks esitama liiga palju uusi
ettepanekuid. Selles ta eksib. Poliitikute ülesanne on omada tulevikuvisiooni ja seega ka
sõnastada eesmärke.

Meie eesmärk peaks olema minna 2050. aastaks täielikult üle taastuvenergiale. Need ei ole
vaid mõned üksikud poliitikud või mõned fraktsioonid, kes seda ütlevad. Ei, seda ütlevad
teadlased ja see on täiesti teostatav, kui hakkame praegu tegema õigeid asju, selleks et
2050. aastaks oleks võimalik see eesmärk saavutada. Siis, nagu paljud parlamendiliikmed
on märkinud, on veel energiatõhususe küsimus. Muu seas on selle kohta palju head rääkinud
José Manuel Barroso ja ma loodan kogu südamest, et selle eest vastutav volinik saab oma
tööga hakkama.

Lisaks sellele peame taastuvenergiasse tohutult investeerima: kohalikul tasandil,
piirkondlikul tasandil, kuid ka mitmesse spetsiifilisse suurprojekti, nagu Põhjamere ring
ja päikesepaneelidega seotud suurprojektid.

Lõpuks – ja siin on Euroopal väga eriline ülesanne – vajame energiavõrku, millega tagatakse,
et see kõik saab teoks. Euroopa Liidu ülesanne on tagada rahastamine ja ülemkogu peaks
järgmisel reedel otsused vastu võtma.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Energiateemaline tippkohtumine
võib Euroopa Liidu tagasi majanduskasvu rajale aidata. Kuna liidul on eesmärk saada kõige
jätkusuutlikuma majandusega piirkonnaks maailmas, peab see looma Euroopale uue
energiavisiooni. Nii energia tootmine kui ka energiatõhusus vajavad sidusat ühenduse
lähenemisviisi.

Tootmine tähendab allikaid, transporti ja jaotust. Musta mere ja Kaspia mere piirkonnas
on uued energiaallikad, mida on võimalik arendada pika aja jooksul. Selles piirkonnas on
võimalik luua uusi transpordikoridore. Sel puhul on ülitähtsad lõunakoridor ja eriti Nabucco
torujuhe. Ka Doonau strateegia võib aidata luua uusi gaasi või nafta transpordikoridore.
Me ei saa rääkida ühisest poliitikast, kui meil ei ole ühist energiavõrku. Liikmesriikide
võrkude vastastikune sidumine on esimene samm ühtse energia siseturu suunas.

Energiatõhusus on täiesti möödapääsmatu. Selles suunas on samme astutud, kuid järgnevatel
aastatel peab liit rakendama sellekohase tegevuskava. Energiatõhususel on edaspidi tohutu

mõju majanduskasvule, CO2 heitkoguste vähendamise meetoditele ja töökohtade loomisele
sellistes valdkondades nagu IT, ehitus ja teenused.

Põhja-Aafrika olukorda arvestades peame kindlustama, et nõukogu esitatud tegevuskavad
tagavad selles piirkonnas rahumeelse ülemineku ja et uued organisatsioonid võtavad
demokraatlikult võimu.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Austatud juhataja! Energeetika ja innovatsioon on väga
tähtsad teemad, mis on Euroopa 2020. aasta strateegia seisukohalt fundamentaalselt tähtsad
ja mis võivad aidata kaasa aruka jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele ning rohkemate
ja paremate töökohtade loomisele.

Tegelikult on energeetika ja innovatsioon need valdkonnad, kus minu kodumaa Portugal
on teinud suuremahulisi investeeringuid ning saavutanud seeläbi häid tulemusi. Viimastel
aastatel on Portugal kahekordistanud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning
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jõudnud taastuvenergia valdkonnas esiviisikusse: 31% tarbitavast elektrist pärineb juba
taastuvatest allikatest ning 2020. aastaks oodatakse selle näitaja jõudmist 60%ni.

Nõukogu ei sa siiski – nagu siin on juba ka öeldud – ignoreerida seda, mis toimub Egiptuses:
rahvarevolutsioon. Samuti pole võimalik ignoreerida finants- ja majanduskriisi. Suurimates
raskustes olevad euroala liikmesriigid teevad seda, mida nad peaksidki tegema, võttes vastu
karmistamismeetmeid, mida vajatakse selleks, et puudujääk kontrolli alla saada ja turge
rahustada. Need meetmed nõuavad suuri ohvreid nii perekondadelt kui ka ettevõtetelt.

Aga kas EL teeb seda, mida ta tegema peaks? Minu arvates mitte. Euroopa reaktsioon
spekulantide eurovastastele rünnakutele – sest riigivõla kaudu ründavad spekulandid
ühisvaluutat – on olnud killustatud, jäänud hiljaks ega ole olnud tõhus. Diagnoos on pandud
ja ravimi retsept on kõigile hästi teada: Euroopa Liit peab suurendama majanduslikku
kooskõlastamist ja tugevdama Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismi ning muutma selle
paindlikumaks, nii et see saaks osta nende riikide riigivõlakirju, kes on turgude suurima
surve all. Teisiti öeldes, meie ees seisavad ülemaailmsed probleemid, millele tuleb reageerida
ülemaailmselt. Ka see on üks asi, mida avalikkus järgmiselt Euroopa Ülemkogult ootab.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Austatud juhataja! Eriline aeg nõuab erilist
poliitikat ja kindlasti nüüd, kui me proovime end kriisist välja sikutada, on hea, et ülemkogu
päevakorras on leidunud ruumi konkreetselt energiale ja innovatsioonile. Need on Euroopa
konkurentsivõime ja lähimas tulevikus ka tööhõive kesksed tegurid. Meile on pakutud
piisavalt arve ja aurandeid. Nüüd tuleb edasi liikuda ja edu saavutada.

Oleme väga palju maha jäänud just piiriülese infrastruktuuri ja vastastikuste ühenduste
valdkonnas. Peaksime nüüd edasi minema uute vahenditega, näiteks projektivõlakirjadega,
ja kasutama Euroopa Investeerimispanga tagatisi selleks, et aidata rohkem kaasa
investeeringute võimaldamisele.

Teine teema on muidugi innovatsioon. Sel nädal avaldati Euroopa innovatsiooni
tulemustabel ja sealt on näha, et mõned riigid on maha jäänud. Kriisi ajal on see mõistetav,
kuid kas me ei peaks kasutusele võtma ka muid vahendeid? Näiteks struktuurifonde, mis
nõuavad algatuste lõpetamiseks avaliku sektori kaasrahastamist. Just siis, kui me seda
peaaegu üldse ei tee, tuleks palju suurem rõhk asetada avaliku sektori investeeringutele ja
innovatsioonile. Ka minister on selle ettepaneku teinud. Sedasorti innovatsioon peaks asju
edasi viima, ilma et peaksime olema kohe valmis rohkem raha sisse süstima. Kindlasti
aitaks see meil saavutada 2020. aastaks seatud jätkusuutlikkuse, aruka majanduse ja
inimestele töökohtade loomise eesmärke. Soovin edu!

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! 4. veebruaril toimub
energiateemaline Euroopa tippkohtumine. Euroopa Liit peab kõige kõrgemal poliitilisel
tasemel jõudma kokkuleppele prioriteetsete meetmete puhul, mille eesmärk on energia
siseturu loomine ja energeetika infrastruktuuri arendamine, samuti energia tarbimise
vähendamine, energiatõhususe suurendamine ning taastuvate energiaallikate kasutamise
edendamine.

Vajame vähemalt 10aastast tegevuskava, milles on ette nähtud nii liikmesriikidevaheline
solidaarsus energiatarnete suurte häirete korral kui ka energiajulgeoleku suurendamine
energia tarnekoridoride ja allikate mitmekesistamise kaudu. Liit peab oma energeetika
infrastruktuuri nüüdisajastama ja liikmesriikide energeetika infrastruktuuri vastastikku
siduma. Sel puhul pean rõhutama laiendatud Musta mere piirkonna geostrateegilist tähtsust
Euroopa Liidu energiajulgeolekule.
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Energia ühisturg peab toimima tavakodanike huvides, kelle jaoks energia hind peab jääma
mõistlikuks, ning aitama muuta Euroopa tööstust tõhusaks nii Euroopa Liidus töökohtade
loomise kui ka tööstussektori arengu kaudu.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Austatud juhataja! Energeetikavaldkonnas oleme
seadnud endale eesmärgid, mis hõlmavad ühise energiapoliitika kõiki kolme sammast:
konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja varustuskindlust. Nende eesmärkide saavutamiseks
oleme vastu võtnud juba kaks mahukat paketti: esimene on kliima- ja energiapakett ning
teine liberaliseerimise pakett. Sel põhjusel ei arva ma, et vajaksime energeetikavaldkonnas
veel uusi õigusakte. Ma arvan, et selle asemel peaksime rohkem keskenduma olemasolevate
õigusaktide rakendamisele.

Mis kasu on lisanõuete paberile panekust – kusjuures need on üha rangemad nõuded –,
kui me olemasolevaid ei rakenda? Peame suurendama liidu usaldusväärsust, mispärast
ütlen, et me ei vaja energiatõhususe parandamiseks üldse uusi nõudeid. Ettevõtted ja
majapidamised peavad langetama otsuseid vastavalt turul valitsevale olukorrale. Seni on
energiatõhususe parandamist peetud kõige ökonoomsemaks meetmeks; olukorraks, kus
justkui mõlemad pooled võidavad, ja ma tõesti ei näe vajadust uute siduvate eesmärkide
järele.

Peame looma ka infrastruktuuri investeeringuid soodustava keskkonna. Liikumapanevaks
jõuks peab olema turg, mitte Euroopa ja liikmesriikide eelarvest pärinevad avaliku sektori
vahendid. Peame hoiduma valitsuse toetustest ja turuvälistest mehhanismidest, mis viivad
majanduse tsentraliseerimiseni, kahjustavad konkurentsi ja lämmatavad loovust. Energeetika
on saastekvootidega kauplemise süsteemi osa ja arengu põhimootor peab praegu olema
süsiniku hind.

Energeetikavaldkonnas vajame ka uue infrastruktuuri paremat piiriülest kooskõlastamist
ja strateegilist planeerimist. Seetõttu tuleks märtsis Ljubljanas tööd alustavale
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) osutada kõikvõimalikku
toetust, et ta saaks oma ülesandeid tulemuslikult täita.

Tunne Kelam (PPE).   – Austatud juhataja! Toetan põhimõtteliselt Euroopa
konkurentsivõime pakti ideed, milles nähtaks ette pensioniea ühtlustamine ja eriti
akadeemiliste kraadide ning kutsetunnistuste vastastikuse tunnustamise kiirendamine,
samuti teadus- ja arendustegevuse parem kooskõlastamine.

Rõhutan vajadust luua 2015. aastaks täielikult integreeritud Euroopa energiaturg. Kas
võiksin loota, et nelja aasta pärast ei ole Eesti, Läti ja Leedu enam gaasitarnete valdkonnas
isoleeritud energiasaared?

Mis puudutab gaasi, nafta ja elektri infrastruktuuri integreeritud Euroopa võrgustikku ja
Balti mere piirkonnast Aadria mere piirkonnani ulatuvaid ühendusi, ootame eesistujariik
Ungarilt tõelist läbimurret.

Pöördun nõukogu poole ka üleskutsega tagada jätkusuutlik kohalik elektri tootmine, luues
võrdsed konkurentsitingimused nii ELi kui ka kolmandate riikide tootjatele. On ka aeg
käsitleda ELi tasandil elektri tootmises esineva süsinikdioksiidi lekke probleemi.

Lõpetuseks on kahetsusväärne, et ELi välisministrid ei suutnud kokku leppida selles, et
mõista selgelt hukka kristlastevastased usuliselt motiveeritud rünnakud Egiptuses ja Iraanis.
Kaks nädalat tagasi andis parlament tugeva aluse selleks, et võtta selles keerulises küsimuses
tugev ja ühtne seisukoht. Euroopa Ülemkogu õigel ajal reageerimata jätmine tekitab
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paratamatult mulje, et väljaspool Euroopat asuvate traditsiooniliste kristlike vähemuste
kaitse ei ole ELi prioriteet.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Austatud juhataja! Esiteks on Araabia riikide kodanikel samad
õigused demokraatiale ja inimõigustele nagu kõigil teistel. Ma arvan, et Euroopa Liidu
poliitika peab nüüd toetama demokraatlikke jõudusid kõigis riikides, kus me näeme muutusi
saabumas. Peame tagama, et nende muutuste suund oleks demokraatia ja inimõigused,
sest näeme muutusi kogu Euroopa naabruskonnas. Näeme seda idapartnerluse riikides ja
ka Põhja-Aafrika riikides. Kus me ka demokraatlikke jõude ei leiaks, peame oma sõnumis,
millega neid toetame, olema otsustavad, stabiilsed ja tugevad ning muutma need nii tugevaks
kui võimalik.

Teiseks, mis puutub energiasse, siis vajame energiatõhusust. Meil on selle saavutamiseks
palju programme. Peame aga ka Euroopa tasandil saavutama ühised gaasi ja elektri
jaotusvõrgud ja süsteemid. See on üks viis, kuidas energiaallikaid tõhusalt kasutada. Teiseks
peame ka tagama, et meil on fossiilkütustest loobumiseks vajalikud tootmisvõimused ning
süsinikdioksiidi heitkoguste puudumise korral madalad hinnad. Tuumaenergiast loobumine
on meile takistuseks. Üks viis edasiliikumiseks on meie oma energiaallikate kasutamine
koos ühise võrgu ja energia ühisturuga.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Kavatsen rääkida täiesti
avameelselt. Ma ei näe mingit otsusekindlust, siirust või dünaamikat. Aeg hakkab otsa
saama. Mõnikord on mul tunne, et me ikka alles proovime esitada oma soove riigipeadele
või valitsusjuhtidele, selle asemel et üksikasjalikult tegeleda sellega, mida on vaja. Selleks
et saada rohkem Euroopat, on meil hädasti vaja rohkem julgust. Julgust leppida kokku
selles, mis on vajalik, mitte ainult selles, mis on võimalik. Murda traditsioon, mille kohaselt
vajalikud sammud alati blokeeritakse või nendega viivitatakse sisepoliitilistel põhjustel.
Ärge koostage nimekirju sellest, mis on riikliku egoismi ja protektsionismi tõttu võimatu,
vaid sellest, mida meie kui eurooplased peame koos ära tegema, selleks et olla
konkurentsivõimelised ja kriisile õigesti reageerida!

Sündmused nõuavad uut solidaarsuse väljendamist. Need nõuavad integratsiooni suunas
järgmise sammu astumist. need nõuavad rahaliidu, nimelt majandusliku ja sotsiaalse liidu,
struktuuriliste puuduste kiiret kõrvaldamist. Ma olen konkurentsivõime pakti ja energia
siseturu poolt, sest nende kaudu on võimalik saavutada ka hindade langus, meie sõltumatuse
suurenemine, majanduskasv ning töökohtade loomine. Peame toetama aga ka teadus-,
innovatsiooni- ja haridusruumi ehk siis haridus- ja teaduspoliitika suuremat euroopastumist.
Samuti olen ka majandusjuhtimise poolt, tingimusel et selles osaleb komisjon, kuid ma ei
poolda uusi valitsustevahelisi suhteid, mis õõnestavad Lissaboni lepingut.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – Austatud juhataja! Euroopa Ülemkogu peaks
ootuste kohaselt heaks kiitma selle, et pärast 2015. aastat ei tohiks ükski ELi liikmesriik
jääda energiasaareks.

Reeglina puuduvad vastastikused ühendused neis liikmesriikides, kus maagaasi sektoris
domineerib turgu valitsev operaator. Igasugune infrastruktuuri areng, mis võimaldaks
uutele osapooltele juurdepääsu, on väga aeglane, sest vertikaalselt integreeritud monopolid
investeerivad peamiselt selleks, et oma valitsevat positsiooni tugevdada, ning samal ajal
on rakse meelitada suletud turule uusi investoreid.
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ELi gaasidirektiivi rakendamine ehk täiemahuline omandisuhete eraldamine on ainus
tulemuslik ja mõistlik viis infrastruktuuri investeeringute (pean silmas Leedut) edendamiseks,
konkurentsi tekitamiseks ja ELi energia siseturuga integreerumise kiirendamiseks.

Siiski on absurdne, et ELi liikmesriiki ähvardatakse või isegi diskrimineeritakse ELi
õigusaktide rakendamise pärast, samal ajal kui EL ise näib jäävat kõrvaltvaatajaks.

Seepärast paluksin teid kolleegid, komisjoni ja nõukogu, kasutada iga võimalust selleks,
et mõista avalikult hukka see, kui mõnda liikmesriiki survestatakse ELi õigustiku
rakendamisest loobuma; ja toetama seda Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Peaks ühtlasi
märkima, et ELi gaasidirektiivi rakendamist Leedus jälgitakse tähelepanelikult teistes
liikmesriikides, kus olukord on sarnane.

Ilma selle juurdepääsuta satub ohtu eesmärk saavutada 2014. aastaks täielikult integreeritud
ja toimiv ELi energia siseturg.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Austatud juhataja! Meil on siin parlamendis eri
arvamused selle kohta, mis on Euroopas energeetika arendamisel kõige tähtsam. Siin on
mõned liikmed, kes usuvad, et lahenduseks on taastuvenergia ressursid, samal ajal kui
teised usuvad, et see on tuumaenergia, ning kolmandad arvavad, et energia kokkuhoid on
ülimalt tähtis. Siiski on üks küsimus, milles me kõik oleme ühel meelel, ning see on, et meil
peavad Euroopas olema ühised energiavõrgud, selleks et lõpetada olukord, kus mõned
liikmesriigid on teistest kas elektri- või gaasituru puhul täiesti ära lõigatud. Sel teemal
hakatakse reedesel ülemkogu kohtumisel arutama, kuidas arendada Euroopas ühiseid
energiavõrke, mille puhul näib mulle, et kõige tähtsam küsimus on see, millised on
rahastamisallikad. Rahastamisvõimalused tuleb leida ka nendele projektidele, mis ei ole
lähiajal otseselt äriliselt tasuvad, see tähendab ühist rahastamist energiasaarte kaotamiseks.

Tänan tähelepanu eest!

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Austatud juhataja! Sooviksin tänada ELi eesistujariik
Ungarit selle eest, et see ülitähtis teema on lõpuks ülemkogul kõige kõrgemal tasemel
arutlusel! Jõukohase hinnaga ja igal pool kättesaadav energia on kõigi ELi liikmesriikide
huvides. Euroopa Liit peab ära kasutama kõik potentsiaalsed energiaallikad. Siiski jäi meil
kahe silma vahele üks asi, mida keegi ei märganud. Ungari päritolu Nobeli preemia laureaat
György Oláh on avastanud metanoolimajanduse. Hiinas on juba väga palju metanoolijaamu,
kuid Euroopas kasutatakse seda energiaallikat vaid Islandil. ELis puudub igasugune
metanoolipõhine energiasektor, ehkki see on väga odav, sest süsinikdioksiidist, veest ja
elektrist genereeritakse energiat, mida saab kasutada autodes, elektri tootmiseks, kütteks
ja muudeks rakendusteks.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Austatud juhataja! Üks küsimus, mida Euroopa
Ülemkogul arutama hakatakse, on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni
raamtingimuste – mis iganes need ka ei oleks – parandamine.

Muidugi on vahe leiutiste ja innovatsiooni vahel ning nende kahe ja patenditaotluste vahel.
Siiski, kui otsida neist mõne või nende kõigi geograafilisi allikaid, siis ei leia me nende kõigi
ühtlast geograafilist levikut kogu maailmas.

Leiaksime neid ebaproportsionaalselt suurel arvul mõnedelt maailma riikidelt, millel on
otsesed või ajaloolised sideme Euroopaga. Miks peaks see nii olema? Kas selle põhjus võiks
anda meile juhtlõnga, mis viib meid raamtingimuste juurde, mida uuendusliku liidu raames
nii siiralt otsitakse? Mis võiks olla seletus sellele? Kui jätame välja kliima, midagi vees
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sisalduvat, harjumuspärase menüü ja külmas kliimas potilkäimise harjutamise, siis mis
võiks järele jääda?

Ma kardan, et ma ei tea vastust. Mis iganes see on, peame tagama, et me seda oma rumalusest
lihtsalt minema ei viskaks.

András Gyürk (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! 4. veebruaril toimuv energiateemaline
tippkohtumine võib osutuda tõeliseks läbimurdeks, kus sõnad ja teod lõpuks kokku saavad.
Ülemkogul seisab ees strateegia küsimusele ja samas ka selle rakendamiseks vajalikule
infrastruktuuri küsimusele lahenduse leidmine. Loodan, et tulemus kinnitab meie ootusi
ja 4. veebruaril saame olla tunnistajateks tõelise ühise Euroopa energiapoliitika loomisele.

Kui lubate, austatud juhataja, siis lõpuks veel üks mõte. Sooviksin märkida, et mul on hea
meel Euroopa Komisjoni ja Ungari valitsuse kirjavahetuse üle Ungari ajakirjandusseaduse
teemal. Olen rõõmus, et selles dialoogis järgitakse sellistes küsimustes tavalist protseduurilist
korda. See peaks rahustama kõiki, kellel on selle küsimuse lahendamisel huvid mängus.
Olen veendunud, et selle juhtumi saab paari nädala jooksul lõpetada. Mis tahes uued
pahatahtlikud ja põhjendamatud poliitilised rünnakud on üleliigsed. Olen veendunud, et
just see on ELi huvides, mitte see, mida siin täna ühes parlamendikõnes demonstreeriti.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Saabuv kümnend on kogu Euroopa Liidule väga tähtis,
sest liikmesriikidel tuleb langetada keerulisi otsuseid: asendada olemasolevad ressursid ja
infrastruktuur ning rahuldada kasvavat nõudlust energia järele, mis on Euroopa tulevase
majandusarengu seisukohalt ülioluline. Saabuv energiateemaline Euroopa Ülemkogu
kohtumine on väga tähtis. Sellest võib saada ajalooline sündmus, kui lepitakse kokku
energia siseturu arendamise konkreetsetes põhimõtetes. See võimaldaks kõigil Euroopa
Liidu 27 liikmesriigil oma samme kooskõlastada ja keskendada oma jõupingutused meie
majanduskeskkonna laiendamisele ning selle konkurentsivõime suurendamisele, töökohtade
loomisele ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisele. Usun, et väga tähtis on määrata kindlad
tähtajad, mille jooksul oleks võimalik liikmesriikide energiasaared kaotada või neid
vähendada. Selle saavutamiseks on eriti tähtis koondada poliitiline tahe ja solidaarsus ning
tagada, et me ei arendaks ainult äriliselt atraktiivseid projekte, vaid ka neid, mis on vajalikud
Euroopa Liidule. Usun, et samuti on väga tähtis kinnitada liikmesriikidele siduvad tähtajad,
nii et nad täidaksid õigeaegselt oma kohustused nende projektide rakendamisel.
Investeerimisotsused sõltuvad tavaliselt turuosalistest, kuid stabiilse ja läbipaistva
investeerimiskeskkonna loomisel on väga tähtsad ka poliitilised otsused.

Maroš Šefčovič,    komisjoni asepresident. − Austatud juhataja! Tänane arutelu kinnitab
selgelt, et nii energia kui ka innovatsioon on Euroopa tuleviku ja Euroopa majanduse
tuleviku seisukohalt ülitähtsad. Ilmselt nõustume kõik sellega, et kui astume praegu õigeid
samme, siis aitaksime kaasa nii lähiajal majanduse taastumisele kui ka Euroopa majanduse
pikaajaliselt palju konkurentsivõimelisemaks muutmisele.

Samuti nõustun kõigi sõnavõtjatega, kes nõudsid konkreetseid tulemusi ja konkreetsete
meetmete võtmist. Seepärast töötab komisjon väga intensiivselt väga selgete eesmärkide
kinnitamise nimel. Sooviksime, et energeetikavaldkonnas oleks 2014. aastaks olemas
tõeline siseturg. Peame lõpuks vabastama selles väga tähtsas majandusvaldkonnas siseturu
potentsiaali. Tooksin teile näiteks vaid ühe arvu: kui tegutseme õigesti, siis võimalus osta
elektrit odavama hinnaga tarnijalt võimaldaks tarbijatel säästa 13 miljardit eurot. Seda on
üle 100 euro aastas tarbija kohta ning see on alles algus. Seepärast peame Euroopa
Ülemkogu tungivalt üles kutsuma, et nad võtaksid energia siseturu puhul tõelise juhtrolli
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ja täidaksid seda juhtrolli väga olulisel õigusaktide ülevõtmisel peale Euroopa tasandi ka
riiklikul tasandil ning igas liikmesriigis.

Kuulasin väga hoolikalt Balti riikidest pärit Euroopa Parlamendi liikmete sõnavõtte. Arvan,
on viimane aeg lõpetada olukord, kus meil on isoleeritud energiasaared. Seepärast on
2015. aasta õige aeg selle väga tähtsa projektiga töö lõpetamiseks ja Balti liikmesriikide
tegelikku Euroopa võrku ühendamiseks.

Kui on midagi, millega ma täielikult ei nõustunud, oli see avaldus Barack Obama kõne
kohta olukorrast riigis. Kuulasin seda ja pean ütlema, et mul oli tunne, et see oli paljuski
inspireeritud sellest, mida meie siin Euroopas teeme, sellest, mida oleme välja pakkunud
ELi 2020. aasta strateegias. Ta rääkis energiatõhususest, hariduse tähtsusest, keskkonnakaitse
uuest hoogustamisest ja vaesuse vähendamisest. Need on täpselt need eesmärgid, mille
oleme endale seadnud järgmiseks kümneks aastaks.

Ma tõesti usun, et keskkonnapoliitikas oleme esikohal. Võite kontrollida Euroopa Liidu
seisukohti kõigil keskkonnateemalistel tippkohtumistel ja vaadata, millist jõudu on
kulutatud, et suunata selles valdkonnas kogu maailm õigele rajale. Mis puudutab meie
eesmärke – meie kuulsaid 2020. aasta eesmärke –, siis läheb meil saasteainete heitkoguste
vähendamisega päris hästi. Samuti läheb meil päris hästi meie energiatootmise kogumahus
taastuvate ressursside osakaalu suurendamisega.

On aga tõsi – ja ma pean seda siin tunnistama –, et energiatõhususe eesmärkide saavutamisel
oleme maha jäänud. Seepärast jälgime komisjonis selle valdkonna arengut väga
tähelepanelikult ja 2013. aastal vaatame eesmärkide saavutamise läbi. Võin teile lubada,
et kui tulemused ei ole piisavalt ulatuslikud, siis kaalume tõsiselt ka selles valdkonnas
õiguslikult siduvate eesmärkide kehtestamist. Me kõik teame, et kõige puhtam energia on
ohutu energia.

Mis puudutab innovatsioonipõhise majanduse kohta öeldut, olen arvamusel, et on väga
selge, et peame tõstma innovatsiooni prioriteetide ja innovatsioonipoliitika taset. Peame
vabastama potentsiaali, mis selles valdkonnas Euroopas juba palju aastaid olemas on olnud.
Me võime näha, et innovatsioonivaldkonnas ei ole me USA-le ja Jaapanile järele jõudmisel
olnud nii edukad, nagu oleksime oodanud. Näeme, kuidas kiiresti areneva majandusega
riigid meile järele jõuavad, mistõttu peame sellele valdkonnale keskenduma nii palju kui
võimalik.

Peame analüüsima meie ulatuslike edusammude puudumise tegelikke põhjuseid. Ühte
neist nimetati, nimelt liigse reguleerimise, bürokraatia ja liiga keeruliste eeskirjade probleemi.
Seepärast on komisjon juba esitanud ettepaneku – see võeti vastu eelmisel nädalal –
seitsmenda raamprogrammi eeskirjade lihtsustamiseks igasuguse innovatsioonipoliitika
puhul. Ma arvan, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku arutelu raames on meil kõigil
hea võimalus parandada seda, kuidas me seda programmi täidame ja Euroopa programme
rakendame, sest hakkame arutama ka finantseeskirju. Programmi täitmise puhul peame
väga hoolikalt kaaluma asjakohase kontrolli ja vajaliku paindlikkuse tasakaalu, nii et me
ei tekitaks uut ülereguleerimist programmide puhul, mis on Euroopa innovatsioonipoliitika
edendamise seisukohalt eriti tähtsad.

Muidugi hakatakse arutama ka majandusküsimusi. Veebruaris toimuv Euroopa Ülemkogu
kohtumine on üleminekukohtumine, millel otsitakse Euroopa praeguste majandusraskuste
suhtes terviklikku lähenemisviisi, olgu siis euroala puhul või kogu Euroopa Liidu majanduse
parema juhtimise valdkonnas. Võin teile kinnitada, et komisjon on finantsturu olukorra
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stabiliseerimise meetmete väljapakkumisel ja pikaajaliste lahenduste otsimisel
järeleandmatu. Usume, et kõik see peab moodustama kõikehõlmava lähenemisviisi, mis
võimaldab meil lõpuks tulla välja tulekustutusrežiimist ja kavandada pikaajalisi meetmeid
ning Euroopa majanduse pikaajalist tugevdamist.

Mis puudutab märkuseid aluslepingu muutmise ja püsiva Euroopa stabiilsusmehhanismi
loomise kohta, on komisjon veendunud, et alusleping annab majandusjuhtimise edasiseks
tugevdamiseks kohase raamistiku. On täiesti selge, et kui teha seda väljaspool liidu
raamistikku, siis tekivad poliitilised ja institutsioonilised küsimused, mida komisjon peab
väga hoolikalt uurima. Olen kindel reedesel Euroopa Ülemkogu kohtumisel arutavad
riigijuhid ka seda küsimust.

Olukorda Egiptuses ja Tuneesia arutati täna hommikul volinike kolleegiumis. Egiptuse
rahva õigustatud ootustele oli selge toetus ja kinnitati selgelt, et komisjon on valmis
tugevdama üleminekuperioodil abi Egiptusele ning selle rahvale. Järgneb arutelu olukorra
kohta Tuneesias ja Egiptuses ja ma olen kindel, et minu kolleeg Cathy Ashton suudab seda
täpsemalt käsitleda.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja.  − Austatud juhataja! Sooviksin tänada sõnavõtjaid kõigi
märkuste ja tähelepanekute eest! Olin siin parlamendis tunnistajaks väga väärtuslikule
arutelule, mis aitab kaasa reedesele riigipeade ja valitsusjuhtide arutelule energeetika ja
innovatsiooni küsimustes.

Mõistan täielikult seda, kui parlament ütleb, et sellest, mida me energeetika või
innovatsioonivaldkonnas teeme, ei piisa. Hindame väga kõrgelt Lissaboni lepingu sätteid
Euroopa energia siseturu loomise kohta, oleme selles suunas liikumisele väga pühendunud.
Muidugi, palun julgustage meid selles valdkonnas rohkem ära tegema! Ma ei soovi andmetel
peatuda, sest arvan, et asepresident Šefcovic oli Euroopa tulevase ühise energiapoliitika
kõigist aspektidest rääkides väga üksikasjalik.

Sama käib ka innovatsiooni kohta. Me kõik usume, et innovatsioonivaldkonnas peame
rohkem teemasid välja käima. Uuenduslik liit on suur investeering tulevikku.

Tugev Euroopa ei saa elada ilma tugeva ühise poliitikata ja üks ühine poliitikavaldkond
peaks olema Euroopa energiapoliitika ja Euroopa innovatsioonipoliitika.

Minu küsimus Martin Schulzile on: miks ta lubas mul vastata Ungari valitsuse esindajana?
Ma arvan Martin Schulz luges mõnda teist kirja, mitte seda, mille me komisjonile saatsime.
Ta ütles, et Ungari valitsus jättis komisjoni konsensuse tähelepanuta ega olnud valmis seda
arvestama. Lubage mul korrata mõnd rida alates avaldusest selle kohta, et Ungari Vabariigi
valitsus on valmis ajakirjandusseadust muutma. Seal on öeldud, et seaduse muutmine võib
kõne alla tulla, et Ungari valitsus on vajaduse korral samuti valmis uurima muude õiguslike
lahenduste leidmise võimalusi ning kui komisjon peab pärast konsultatsioone ikkagi
vajalikuks Ungari seadust muuta, siis oleme valmis alustama nende muudatuste tegemist.

Seega sooviksin teid lihtsalt teavitada sellest, et nagu kirjast selgelt nähtub, on käimas
konsultatsioonid. Me oleme valmis. Komisjon teatas eile, et on rahul sellega, et vastus
saabus. Eksperdid alustavad tööd ja meie asi on leida sellisele probleemile lahendus. Ma
väga loodan, et tulevikus keskendutakse igasugustel aruteludel energeetikale ja
innovatsioonile ning eesistumist ei aeta segi teatud erakondade mõnede aspektidega.

Juhataja.   − Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)
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João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Tulevasel ülemkogul arutatakse energeetika
ja innovatsiooni teemasid. Ettepanek on integreerida ja n-ö lõpetada elektri ja gaasi ühtne
turg. Teame väga hästi, et selle välja kuulutatud eesmärgi sünonüüm on olnud piirangud
liikmesriikidele nende sotsiaalse rolli täitmisel asjakohaselt varustatud, rahastatud ja
aktiivsete avalike teenuste kaudu ning et see on olnud liberaliseerimise ja erastamise
sünonüüm, mille tagajärjeks varem või hiljem on vältimatu monopolistlik
kontsentreerumine ELi tasandil. Seega ei toimu selles elutähtsas strateegilises valdkonnas
mingit muutust. Selle käigus ja kasutades seda selle arengutee õigustamise kõige lihtsama
vahendina tõstatatakse (demagoogiliselt) energiavarustuse kindlusega seotud teemasid:
need on kindlasti tähtsad ning neid küsimusi tuleb kaaluda ja lahendada, kuid erinevas
raamistikus. Juba nähakse innovatsiooni eelkõige lihtsalt turul ideedele väärtuse andmise
viisina, mitte sellena, mis see olema peaks: vajalik vahend paljude inimkonna ees seisvate
probleemide ja raskuste lahendamiseks. Arutelu käigus on siiski selgunud, et need küsimused
on kõigest suitsukate ühele teisele arutelule: arutelule, mis puudutab süvenevaid
katastroofilisi ja antidemokraatlikke mehhanisme, nn majandusjuhtimist ja silmuse koomale
tõmbamist rahvaste ja riikide, muu hulgas näiteks Portugali, ümber.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Energeetika ja innovatsioon on
majanduskasvu ning tööhõive seisukohalt fundamentaalselt tähtsad valdkonnad.
Energeetika on tohutu Euroopa integratsiooni projekt, nii nagu kunagi oli siseturg. Euroopa
vajab innovatsiooni ja energeetikavaldkonnas sihikindlat visiooni ning konkreetseid plaane.
Ma loodan, et reedene Euroopa Ülemkogu aitab sellele palju kaasa. Euroopa energia- ja
kliimastrateegia puhul on juba palju ära tehtud, kuid peame liikuma edasi. Peame püsima
tehnoloogia esirinnas, investeerides rohkem teadusuuringutesse ja innovatsiooni, ehitades
välja vajaliku infrastruktuuri ning koolitades rohkem insenere, teadlasi ja tehnikuid.
Praegusel kriitilisel ajal, kui meil on majanduskriis, tuleb kiiresti tegutseda. Lisaks sellele
on üks viis eelneva saavutamiseks järgmine: tuleb radikaalselt muuta seda, kuidas meie
ühiskond energiat toodab ja kasutab.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    kirjalikult. – (PL) Sel nädalal toimuv energiateemaline
tippkohtumine aitab rõhutada solidaarsuse tähtsust energeetikas. Kõige tõhusamad vahendid
energiavarustuse kindluse tagamiseks on täielik ühisturg, üleeuroopaline võrgustik,
õigusaktide jõustamine ja läbipaistvad eeskirjad. Kahjuks mõned meie riigijuhid ei mõista
seda. Selle asemel eelistavad nad energeetikas omaenda riiklike lahenduste kasutamist ja
kolmandate riikide tarnijatega kauplemist. Seepärast peaksime panema tähele Euroopa
energiaettevõtete hiljutisi üleskutseid turu liberaliseerimiseks ja ELi energiateemaliste
õigusaktide täies mahus rakendamiseks. Infrastruktuuri paketti ette valmistades peame
olema kindlad, et Euroopa projektid, millesse soovime investeerida, valitakse selgete ja
läbipaistvate kriteeriumide alusel. Nagu märkis José Manuel Barroso, peame üleeuroopalise
võrgu arendamisel pöörama erilist tähelepanu investeeringutele riikides, millele on väga
vähe arenenud ja vananenud energeetika infrastruktuur. Turg ise nende asjade eest ei
hoolitse, vaja on avaliku sektori meetmeid. Energeetikavaldkonnas ei saa me endale lubada
kahekiiruselist Euroopat. Tänan teid!

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Selleks et Euroopa Liit võiks saavutada
oma väljapakutud eesmärgid, on prioriteet rakendada asjakohaselt ning kiiresti kolmas
elektri- ja gaasituru pakett. Energia siseturu toimimise tagamisel on keskne roll energeetika
infrastruktuuri arengul. Sel puhul soovin rõhutada, et eriti tuleb tähelepanu pöörata selle
infrastruktuuri rahastamisele ajavahemikul kuni 2020. aastani. Euroopa Komisjon peab
investeerimisnõuete puhul esitama konkreetsed arvud ja tegema võimalikult kiiresti
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ettepaneku uue energeetika infrastruktuuri rahastamisvahendi kohta. Lisaks meetmetele,
mida peab võtma Euroopa Komisjon, on tähtis tugevdada Euroopa Liidu partnerlust
rahvusvaheliste finantsasutustega uuenduslike rahastamisvahendite leidmiseks. Samuti
tuleb luua sobiv rahastamise raamistik, eriti parandades piiriüleste projektide või
kõrgtehnoloogiliste projektide kulude jaotamise eeskirju.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    kirjalikult. – (PL) Usun, et oma 4. veebruari
tippkohtumisel peaks Euroopa energeetikanõukogu tagama, et kõik energiaallikaid, nii
traditsioonilisi kui ka ebatraditsioonilisi, koheldakse võrdselt. ELi energiajulgeoleku
tagamiseks tuleks eriti tähelepanu pöörata kodumaistele energiaallikatele, sh mineraalsetele
kütustele (süsi ja kildagaas). Nende allikate kasutamine koos asjakohase ELi toetusega on
mitte ainult energiavarustuse kindluse, vaid ka ELi konkurentsivõime ja tööhõive puhul
otsustav tegur. Samal ajal soovin märkida, et tagades asjakohased investeeringud ELi
energeetika infrastruktuuri, tagame me ka liikmesriikide edasise arengu. Ma loodan, et
Euroopa Ülemkogu järeldused kajastavad täpselt arutelusid, mis on seni 2050. aasta
eesmärkide suhtes toimunud, ning et neid ei avaldata enne nende eesmärkide üle toimuvat
arutelu, mis plaanide kohaselt peaks toimuma 2011. aasta märtsis. Tänan teid!

Iuliu Winkler (PPE),    kirjalikult. – (RO) Praegu toimib ELis 27 energiaturgu. Nende vähene
vastastikune seotus on põhjus, miks EL ei saavuta oma majanduse konkurentsivõime ja
energiajulgeoleku eesmärke. Ühtse integreeritud turu puudumine tähendab, et ELi
energiapoliitika ei suuda pakkuda tulemuslikke lahendusi probleemidele, mis on seotud
Euroopa nafta- ja gaasivarude vähenemisega, toornafta ja maagaasi hinna tõusuga,
ülemaailmse energianõudluse kasvuga ja globaalse soojenemisega. Toetan volinik Oettingeri
avaldust Euroopa Komisjoni väljapakutud nõudliku tähtaja kohta, mille kohaselt on
2015. aasta energia siseturu valmimise tähtpäev. Toetan ka kavatsust ühendada vastastikku
27 liikmesriigi gaasi- ja elektrivõrgud ning luua ELi eesmärkide saavutamiseks sobiv
infrastruktuur. Loodan, et Euroopa juhid mõistavad komisjoni pühendumust kui üleskutset
seada liikmesriikide tegelikud pikaajalised huvid esikohale. Ühtse energiaturu loomise ja
tugevdamise ning selle valdkonna ühise poliitika algatamine on võimalik vaid siis, kui
kindel otsus langetatakse võimalikult kiiresti. Need on ainsad tegurid, mis suudavad tagada
igaühe energiajulgeoleku nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis.

Martin Kastler (PPE),    kirjalikult. – (DE) On šokeeriv, et kogu maailmas jätkub kristlaste
tagakiusamine ja mõrvamine. See on süüdistus Euroopale, et liikmesriikide välisministrid
nõukogus ei suuda sellele reageerida. Nad suhtuvad parlamendi tahtesse üleolekuga. EL
peab midagi tegema. Kutsun nõukogu üles avaldama austust usuvabaduse põhiõigusele
ning koostama kiiresti strateegiat, mida oleks võimalik rakendada kristlaste kaitseks kogu
maailmas ja luua Euroopa välisteenistuses kultuuridevaheliste ja usuliste küsimustega
tegelemiseks eraldi üksus. Nende asjadega tuleb tegelda kohe, mitte kunagi tulevikus.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Soovin esitada mõned mõtted kahel teemal.
Esiteks energiapoliitika: meie praegusel energiapoliitilisel arenguteel kulub eesmärgi
saavutamisele liiga kaua aega. EL võib oma kursi määramisel saavutada olulist edu, kui
lihtsustab ja kiirendab energeetika infrastruktuuri arendamisega seotud menetlusi, kuid
see ei tohi mingil juhul toimuda kodanike kahjuks ega õõnestada Aarhusi konventsiooni.
Töö läbipaistvus ja jälgitavus on vajalikud eeltingimused. Ütlematagi on selge, et
innovatsioonivõimelised VKEd peavad olema kaasatud võrdsete partneritena. 2. Teiseks
finantskriis: maailma finantsturud muutuvad palju kiiremini, kui nõukogu on seni suutnud
reageerida. Sellest tuleneva kodanike ja finantsmaailma üldise ebakindluse
tasakaalustamiseks on vaja kiireid ning otsustavaid meetmeid.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    kirjalikult  .  – (PL) 4. veebruariks
planeeritud Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel hakkavad riigipead või valitsusjuhid
arutama kaht teemat: ühenduse energiapoliitika ning teadus- ja arendustegevus. Esimese
teema puhul on põhiküsimused energiatõhusus, taastuvad energiaallikad ja varustuskindlus
(mis on eriti tähtis Poola jaoks), samas kui teise teema puhul on põhiküsimused
rahvusvaheline teaduskoostöö ja ELi teadusprogrammide tõhustamine. Mulle jääb siiski
mulje, et energia ja innovatsiooni hüüdlausete all kokku kutsutud tippkohtumine muutub
päevakajaliseks konverentsiks, kus arutatakse nii Euroopa Liidu (majanduspoliitika) kui
ka justkui kaugemate piirkondade (Tuneesia, Egiptuse ja Valgevene poliitiline olukord)
päevaprobleeme. Selgub, et EL peab tegelema kiiresti kasvava probleemide hulgaga ning
seda probleemi ei lahenda ka sagedasemad ELi tippkohtumised, mida on välja pakkunud
ELi president Herman Van Rompuy. EL peab varsti leidma vastused paljudele küsimustele,
näiteks, kas Euroopa finantsstabiilsusvahend vajab mahukamat rahastamist, kuidas peaks
liikmesriikide majanduspoliitika olema kooskõlastatud, et tagada, et vahendit edaspidi ei
vajata, ning lõpuks, kuidas peaksime reageerima tugevat rahvusvahelist mõõdet omavatele
sündmustele, nii et ELi häält kuulda võetaks. Lähenemisviisi sõnastamisel ei ole üliolulised
mitte ainult arvud, s.t energia näitajad, mis 2020. aastaks saavutada tuleb, vaid ka
liikmesriikide siiras poliitiline tahe. Euroopa tarbib ühe viiendiku maailma energiast. Kui
palju pühendatakse energeetikale aga reedesel kohtumisel Brüsselis?

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. – (PL) Euroopa Liidu energiapoliitika
küsimus tõstatati 4. veebruaril 2011. aastal toimuvat Euroopa Ülemkogu tippkohtumist
ettevalmistavate arutelude käigus. Energiajulgeolek on prioriteetne valdkond ja energia
ühisturu loomine peaks olema ühine Euroopa eesmärk, mille poole peame püüdlema,
kasutades integreeritud meetmeid. Alternatiivsed energiaallikad, mille roll Euroopas üha
suureneb, olid selle arutelu teine tähtis teema. Nüüdisaegsete tehnoloogiate arendamine
ja keskkonnahoidlike töökohtade loomine on tihedalt seotud energiapoliitikaga. Erilist
tähelepanu tuleks pöörata vajadusele laiendada Euroopa teadusruumi. Need on ideaalsed
näited meetmetest, mis sobivad kokku Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olevate
ideedega, milles on seatud prioriteediks innovatsioon ja teadusuuringute arendamine,
samuti keskkonnahoidlike töökohtade loomine. Euroopa peaks ka selles valdkonnas oma
jõud ühendama.

15. Olukord Vahemere piirkonnas, eelkõige Tuneesias ja Egiptuses (arutelu)

Juhataja.   − Järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorrast Vahemere piirkonnas,
eriti Tuneesias ja Egiptuses.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
−  Austatud juhataja! Oleme kõik väga tähelepanelikult jälginud hiljutisi sündmusi Tuneesias
ja päris viimasel ajal Egiptuses.

Mõlema riigi rahvad on väljendanud põhjendatud rahulolematust ja soove ning nad ei oota
asjakohast vastust mitte ainult oma riigi sees, vaid ka nende partneritelt, sh Euroopa Liidult.
Nende sõnum on selge: nende poliitilised süsteemid on jõudnud punkti, kust ei ole
tagasiteed, ning nüüd on vaja muutusi.

Kasutan võimalust, et väljendada oma imetlust nende väärikuse ja vapruse üle, ning –
arvestades seda, mida praegu teleriekraanidelt näeme, eriti Egiptuses toimuva kohta –
kutsun üles rahule, vaoshoitusele ja dialoogile.
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Alustan kõigepealt Tuneesiast. Muutused, mis on toimunud, on tähelepanuväärsed ja need
on sillutanud teed riigi demokraatlikumale arengule. Paljudele raskustele vaatamata näeme
Tuneesias juba positiivset arengut, kus tehakse jõupingutusi rahva nõudmistele
vastutulekuks. Üleminekuvalitsus on astunud mõned olulised sammud, eriti vabastades
poliitvangid ja lubades sõnavabadust, samuti alustades endise presidendi Ben Ali
perekonnaliikmete korruptsiooni uurimist.

Lisaks sellele on loodud ja tööd alustanud kolm sõltumatut komisjoni: korruptsiooni ja
avaliku sektori vahendite väärkasutuse uurimise komisjon; viimaste sündmuste käigus
toimunud repressioonide uurimise komisjon ning poliitilise reformi ülemkomisjon.

Olen võtnud arvesse ka vastuseks rahva nõudmistele toimunud viimast valitsuse
ümberkujundamist. Valitsus on saanud peamiste opositsiooniparteide ja peamise
ametiühingu – Tuneesia Tööliidu – toetuse. Selleks et Tuneesia saaks korraldada
demokraatlikud ja läbipaistvad valimised ning viia ellu elutähtsad poliitilised, majanduslikud
ja sotsiaalsed muutused, on vaja rahu ja stabiilsust. Euroopa Liit on valmis riiki ja selle
rahvast sel raskel ülemineku hetkel toetama ning oleme reageerinud kohe – mitte selleks,
et oma vaateid või ideid peale suruda, vaid selleks et pakkuda oma abi ja koostööd.

Rääkisin eelmisel nädalal uue välisministri Ahmed Ounaies’ga pärast tema ametisse
määramist ja me kohtusime täna Brüsselis. Meil oli sisuline arutelu – see oli esimene koht,
mida ta pärast ametisse astumist külastas – selle üle, kuidas Euroopa Liidule saaks kõige
paremini üleminekut toetada ja Tuneesia rahvast abistada. Ta kinnitas täna taotlust ELilt
toe saamiseks valimiste ettevalmistavas etapis ja tulevaste valimiste jälgimisel. Saadame
varsti Tuneesiasse ekspertide rühma hindama olemasolevaid õigusakte ja andma selle kohta
üleminekuvalitsusele õigusabi. Eelmisel nädalal viibis Tuneesias kohapeal Euroopa
välisteenistuse tegevdirektor Hugues Mingarelli ja arutas nendega inimeste vajadusi.

Mis puutub muid abi vorme, siis oleme suurendanud kodanikuühiskonnaga toimuva
koostöö osakaalu. Seda kasutatakse koos meie abiprogrammide ümbersuunamisega, et
aidata inimesi otsesemalt. Liberaalne poliitika üksi ei saa tuua vajalikku majanduslikku ja
sotsiaalset heaolu ning jõukuse jaotumist kõigi tuneeslaste vahel. Seega vaatame koos
Tuneesiaga läbi oma prioriteedid, selleks et võtta arvesse muutunud olukord ja kohandada
meie abi nende sotsiaalsete vajadustega.

Täna teatas minister mulle üksikasjalikumalt nende muredest ja plaanidest, nii et saaksime
koos muude rahvusvaheliste partneritega reageerida.

Pakkusin konkreetset abi, esialgu valimiste korraldamisel, halduses ja demokraatiale
üleminekul, toetust kodanikuühiskonnale ja valitsusvälistele organisatsioonidele, toetust
õigusriigi põhimõttele ja kohtureformile, majandusjuhtimisele ja korruptsiooniga
võitlemisele, majanduslikule ja sotsiaalsele arengule (sh toetust Tuneesia lõuna- ja keskosa
vaestele piirkondadele).

Oleme samuti valmis koos liikmesriikidega kaaluma liikuvusega seotud meetmeid ja
vabamat juurdepääsu turule. Kõigis neis küsimustes toimub tõhus praktiline suhtlus ja me
jätkame dialoogi. Kavatsen ülejärgmisel nädalal külastada Tuneesiat.

Tuneesia võimude taotluse puhul külmutada Ben Ali ja tema režiimiga lähedalt seotud
inimeste varad, oleme juba astunud esialgseid samme. Kiirendasime menetlust, et
võimaldada välisasjade nõukogul võtta esmaspäeval vastu otsus piiravate meetmete kohta,
selleks et külmutada nende isikute varad, kes on Tuneesias riigi vahendite kõrvaldamise
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tõttu uurimise all. Tuneesia ametivõimud on meile edastanud inimeste nimekirja, kelle
suhtes neid meetmeid kohaldada tuleks.

Nagu ütlesin, külastas eelmisel nädalal seda piirkonda meie tegevdirektor Hugues Mingarelli.
Ta pidas kõnelusi ajutise valitsusega ja kõigi kolme äsjaloodud komisjoni juhtidega ning
kohtus kodanikuühiskonna esindajatega.

Soovin toetada ka Euroopa Parlamendi ettepanekut delegatsiooni saatmiseks Tuneesiasse.
Usun, et on väga tähtis, et Tuneesia rahvas näeks ELi ja eriti Euroopa Parlamendi tugevat
toetust, mis on ülimalt oluline demokraatiale ülemineku kriitilisel hetkel. Peame tugevdama
kõiki võimalikke inimkontakte ja ulatama käe kodanikuühiskonnale, mis tähendab ka
valitsusväliste organisatsioonide, erialaliitude ja üliõpilastevahelise suhtlemise toetamist.

Praegu on meil võimalus tugevdada Tuneesia ja Euroopa Liidu partnerlust, mille aluseks
on demokraatia ning majandusliku ja sotsiaalse reformi jaatamine. Ma loodan, et saame
tugineda oma rahvaste vastastikusele austusele ja usaldusele, selleks et tagada Tuneesia
stabiilsus ning demokraatlik ja õitsev tulevik. Sel puhul jään ootama tulevasi vabasid ja
demokraatlikke valimisi ning uue valitsuse loomist. Olen Tuneesia välisministriga kokku
leppinud jätkata varsti läbirääkimisi soodusrežiimi üle eesmärgiga lõpetada need pärast
seda, kui demokraatlikult valitud valitsus on ametis.

Lõpetuseks, välisminister kirjeldas sealset õhkkonda kui leppimise õhkkonda. Ma loodan,
et me suudame töötada koos Tuneesiaga, selleks et kujundada sellest õhkkonnast uus
vabam demokraatia.

Tulen nüüd Egiptuse olukorra juurde. Vaid nädala eest olime tunnistajaks erakordse
liikumise algusele selles riigis. Valitsusvastased protestid, mis selgelt olid inspireeritud
sündmustest Tuneesias ja kaugemal ning mis korraldati peamiselt sotsiaalse meedia ja
isikliku suhtlemise kaudu, üllatasid, ma arvan, kogu maailma.

Selle rahvaülestõusu suur tugevus peitub selles, et see toimub kogu Egiptuses. Sajad
tuhanded inimesed, noored ja vanad, mehed ja naised, tulevad tänavatele, nõudes oma
põhjendatud poliitilisi ja sotsiomajanduslikke õigusi. Protestid on levinud Kairost
Aleksandria ja Suessini ning edasi kogu Egiptusesse ja rahvahulkade suurus ja esinduslikkus
on kasvanud. Protestijaid ühendavad nende nõudmised režiimi muutmise ja põhiliste
inimõiguste austamise järele.

Alguses suhteliselt rahumeelsed protestid on muutunud järjest vägivaldsemaks, kusjuures
politsei kasutab pisargaasi, kummikuule ja veekahureid. Meile teeb muret see, et võib-olla
on kasutatud ka lahinglaskemoona. Nagu kõik austatud parlamendiliikmed, avaldan ka
mina kahetsust demonstratsioonidega kaasnenud märkimisväärsete inimkaotuste pärast
ning olen mõtetes nendega, kes on kaotanud oma lähedased. Muret teeb ka vigastatute ja
arreteeritute suur hulk. Kõik osalised peavad üles näitama vaoshoitust ja peatama vägivalla.

Oleme esmaspäevaseks välisasjade nõukogu kohtumiseks ette valmistanud järeldused,
milles kutsutakse Egiptuse ametivõime üles vabastama viivitamatult kõik kinnipeetud
rahumeelsed demonstrandid. Sõnavabadus ja koosolekute vabadus on igaühe põhilised
inimõigused, mida riik peab kaitsma. Kehtestatud piirangud meedia, sh Interneti suhtes,
on vastuvõetamatud ja ma kutsun Egiptuse ametivõime üles kohe kõigi
kommunikatsioonivõrkude tööd taastama.

Kogu riigis toimuvate meeleavaldustega näitab Egiptuse rahvas oma soovi muutuste järele.
Kõigile meeleavaldustele kogu riigis on kogunenud sajad tuhande inimesed. Ülitähtis on
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praegu nende häält kuulda võtta ning lahendada olukord kiirete, konkreetsete ja otsustavate
meetmetega. On aeg korrapäraseks üleminekuks ning rahumeelseteks ja kaugeleulatuvateks
muutusteks.

Valitsus peab astuma poliitiliste jõududega avatud dialoogi ja seda tõsiselt võtma. Selles
dialoogis peab kodanikuühiskonnal olema otsustav roll. Egiptuse valitsus peab kiiresti
edasi liikuma, moodustades laiapõhjalise valitsuse, mis viiks sisulise demokraatliku reformi
protsessini ning sillutaks teed vabadele ja ausatele valimistele.

Pakume oma toetust sellisele Egiptusele, mis püüab muutuda demokraatlikumaks ja
pluralistlikumaks. Rahu ja jõukus Vahemere piirkonnas ja Lähis-Idas on meie ühine huvi.

Praegu on meie ülesanne kohaneda ning tugevdada meie käsutuses olevaid vahendeid,
millega toetada vajalikke poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid reforme. Meie koostöö
lahutamatud punktid on juba praegu demokraatia, inimõigused ja õigusriigi põhimõte
ning see töö vajab refokuseerimist ja tugevdamist.

Minu jaoks tähendab poliitika asjade muutmist: inimeste aitamist, et nad ise saaksid oma
elu juhtida. Kogu araabia maailmas näeme paljusid potentsiaalselt häid muutusi, mille
tõukejõud on rahva nõudmised.

Meie kui Euroopa Liit pakume sellele piirkonnale ja sealsetele inimestele solidaarsust ning
teotust reformide korraldamisel. Oleme demokraatlike riikide liit: meil on demokraatlik
kutsumus, mistõttu kavatseme seda muutuste protsessi loovalt ja kindlameelselt toetada.

ET ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    fraktsiooni PPE nimel  .  – (ES) Austatud juhataja,
paruness Ashton, head kolleegid! Olenemata Egiptuses valitseva olukorra tulemusest võime
minu arust julgelt väita, et Tuneesia sündmused ei ole esimesed ega jää ka viimaseks.

Minu arvates ei peaks me siin täiskogul süüdlasi otsima, sest Euroopa Liit ei olnud selleks
kriisiks ette valmistunud, kuid sellele vaatamata leian, et peaksime selle teema kohta mõned
järeldused tegema.

Esiteks peab Euroopa Liidu kohalolek olema nähtavam, peame kõnelema ühel häälel ja
vältima kakofooniat. Selleks oleme rajanud Euroopa välisteenistuse ja määranud ametisse
kõrge esindaja.

Teiseks peame toetuma õppetundidele, mille oleme omandanud vabaduse vaenlaste enesega
rahulolevatest käitumisest alates Valgevenest kuni Kuubani ja Vahemeremaadega nende
vahepeal. Peame endalt küsima, kas oleme tõesti saavutanud Barcelona protsessiga
kavandatud suurema stabiilsuse, jõukuse ja demokraatia.

Kolmandaks, austatud juhataja, tunnen, et peame tegema vahet, mida peab Euroopa Liit
tegema keskpikas perspektiivis ja mida lühiajalises perspektiivis. Lühidalt – arvan, et
paruness Ashton on koostanud tegevuskava – peab Euroopa Liit üleminekuprotsesse
resoluutselt toetama, et nendes sõbralikes riikides vabaduse lootustega mitte pingeid
tekitada. Austatud juhataja! Meie kohus on hoiatada neid riike ka selliste protsessidega
kaasneda võivate ohtude eest, et vabade ühiskondade vaenlased neid üle võtta ei saaks.
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Austatud juhataja! Keskpikas perspektiivis on oluline, et Euroopa Liit kajastab süvendatult
meie naabruspoliitika reformimise strateegilist lähenemisviisi, nagu me eile väliskomisjonis
Štefan Fülelt palusime.

Austatud juhataja, kõike seda tehes ei tohi unustada, et sageli on raskem vabaduse tasakaalu
säilitada, kui türannia ikkest vabaneda.

Adrian Severin,    fraktsiooni S&D nimel. – Austatud juhataja! Praegused sündmused
Tuneesias, Egiptuses ja teistes selle piirkonna riikides peavad meile meelde tuletama, et kui
stabiilsus ilma vabaduseta ei ole pelgalt illusioon, siis on see vähemalt jätkusuutmatu
reaalsus.

Me ei tohi unustada ka seda, et revolutsioon või ühiskondlikud rahutused tagavad muutuse,
kuid see ei tähenda muutust paremuse poole. Loodan, et leiame inspiratsiooni, et aidata
sellele protsessile kaasa nii, et kaasneksid muutused paremuse, mitte halvemuse suunas.

Tuneesia ja Egiptuse (ja mitte ainult nende riikide) olukorda tuleb põhjalikult analüüsida,
sest peame mõistma, kas oleme minevikus selliste kriiside ärahoidmiseks õigesti käitunud.
Milliseid samme selliste kriiside ettenägemiseks või vältimiseks tulevikus teha tuleks?
Lõpetuseks, mida me saaksime teha, et praegune kriis tooks asjassepuutuvatele inimestele
vabaduse ja sellesse piirkonda stabiilsuse, vältides samas nihet suurema või muud liiki
ebastabiilsuse ja muud liiki totalitarismi või rõhumise suunas.

Peame selles suhtes võtma ennetava ja proaktiivse hoiaku ning selleks on vaja strateegiat.
Kindlasti oli õige, et tasakaalustasime oma märksõna „reform” märksõnadega „kord” või
„stabiilsus”. Kurja juur peitub täpsemalt aga üksikasjades ja paljud meist tunnevad
tõepoolest, et üksikasju me veel vaadelnud ei ole ning et me ei ole probleemide käsitlemisel
näidanud üles piisavat visiooni või piisavat kindlust. Teine oluline tegur on meie suutlikkus
suhelda kõigi asjassepuutuvate osapooltega, sealhulgas islamijõud, sellisel viisil, et neid
kõiki oleks võimalik positiivsesse arengusse kaasata.

Loodame, et komisjon ja nõukogu on suutelised tulevikus sellise strateegia kavandama ja
meil oleks hea meel, kui nad meile selle kohta rohkem teavet anda saaksid.

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Ma leian, et praegu
Tuneesias ja eelkõige viimastel tundidel Egiptuses toimunud sündmused on nii ajaloolised
kui ka väga traagilised.

Meieni jõuavad teated, et viimastel tundidel on viga saanud sadu ja sadu inimesi. Peatun
sellel punktil eelkõige seetõttu, et näen sarnasust praegu Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas
toimuva ja selle vahel, mis toimus Euroopas 1989. aastal. Just seetõttu olen üllatunud,
hämmastunud ja pettunud selle üle, kuidas Euroopa teeb praegu täpselt sama vea nagu
1989. aastal, ning ma soovin selle selgeks teha.

Austatud juhataja! See on uskumatu, et meie, n-ö demokraatlik maailmajagu, ei ole siiani
suutnud pakkuda oma tingimusteta toetust tänavatel meelt avaldavatele rahvahulkadele,
kes ei soovi muud, kui vaid seda, et me neid toetaksime.

(Aplaus)

Head kolleegid! Ma ei ole kuulnud, ei eile ega täna, et paruness Ashton meie toetust
pakkunud oleks.

Paruness Ashton, miks Euroopa nii loiult reageerinud on? Tegelikult ei ole me peaaegu
üldse reageerinud. Reageerisite teie ja seejärel avaldasid Saksamaa, Prantsusmaa ja
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Ühendkuningriik teatise, ilma et nad üksteisega nõu pidanud oleksid, nagu Euroopat
polekski olemas. Pean ütlema, et ainuke rahuldav euroopalik sõnavõtt pärineb väljastpoolt
liitu, Türgist, nimelt Türgi peaminister Erdoganilt, kes ütles Mubarakile, et see peaks kuulama
rahva nõudmisi ja seejärel tagasi astuma. See oli ainuke mõistlik Euroopa tasandil kuuldud
reaktsioon.

(Aplaus)

Usun, et teie tänane sõnavõtt on väga oluline meeleavaldajatele, kes võivad võidelda isegi
oma elu eest. Leian et viimastel päevadel on Euroopa teinud kaks viga.

Esiteks ei mõista me, milline ajalooline hetk see on, ja teiseks – mis palju olulisem – oleme
olukorda valesti hinnanud. Me kardame – ja just sellest tulenebki valestihindamine –, et
pärast valimisi tulevad võimule islamistid. Lubage mul teile kinnitada, et mina ei karda!
Ma usun Tuneesia ja Egiptuse inimestesse!

(Aplaus)

Nemad on need, kes demokraatiat tahavad, ja tõsiasi, et koptid ja moslemid õlg õla kõrval
marsivad, on piisav tõestus sellele, mis on nende soov – tõeliselt avatud demokraatia.

Toon teise näite selle kohta, miks me ei peaks kartma nendes riikides avatud demokraatiale
üles kutsuda. Te kõik teate Mohammed Bouazizit, meest, kes enda ohverdamisega Tuneesia
revolutsiooni valla päästis. Paruness Ashton, Bouazizi puusärgil ei olnud islami rohelist
lippu. Seal oli punane Tuneesia lipp ja seega ei ole need, keda me näeme, islami
revolutsionäärid. Hoopis vastupidi, nad on vabaduse revolutsionäärid.

(Aplaus)

Seega, nüüd, kui peaaegu nädalaga on Kairosse kogunenud tuhandeid inimesi ja nüüd, kui
Jordaanias, Jeemenis, Süürias ja Alžeerias toimuvad meeleavaldused, nõuan ma, paruness
Ashton, et Euroopa Liit oma seisukohta muudaks! Tahaksin rääkida meie nimel ja öelda
täna siin täiskogul sõnaselgelt, et Euroopa Liit toetab Egiptuse inimesi ja nende nõudmisi
100%. Me tahame, et president Mubarak kuulaks lõpuks oma inimesi ja vabastaks
tagasiastumisega oma riigi, et see saaks nautida nüüdisaegse demokraatia ja vabaduse
hüvesid. Selline on sõnum, mida ma teie vastuses kuulda sooviksin.

(Aplaus)

Daniel Cohn-Bendit,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja, paruness
Ashton! Te taotlete rahulikku tegutsemist. Nimetagem aga asju õigete nimedega! Täna
kasutasid Egiptuse tänavatel vägivalda Mubaraki väed, mitte meeleavaldajad! Seega ärge
paluge, et kõik rahu säilitaksid. Nõudke, et Mubarak meeleavaldajate ründamise lõpetaks,
sest ta teeb seda nii, et saaks väita, et püüab selles kaoses uuesti korda luua. Ta seab meile
lõksu ja meie saame mõlemale poolele öelda lihtsalt „Rahunege maha!” Ei ja veel kord ei!
Meie peame ütlema Mubarakile, et tema maha rahuneks, ja parim viis selleks oleks see, kui
ta platsi puhtaks teeks ja minema kaoks. Siis oleks Kairos rahu.

Kas te nägite, et nugadega inimesed olid Mubaraki politseinikud? Need olid täna hommikul
Egiptuse sügavustest bussiga kohale toodud vaesed inimesed, kes selle rahutuse põhjustasid.
Seda tuleb mainida, paruness Ashton, ja me ei tohi silma kinni pigistada. Siin on midagi,
mis mind teie suhtes hämmastama paneb: täna mõistate kogu toimunut ja seda, mis
Tuneesias kolm nädalat tagasi juhtus. Kolm nädalat tagasi aga, kui me siin Euroopa
Parlamendis soovisime, et peataksite diktatuuri tõttu Tuneesia nüüdisajastamist käsitlevad
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läbirääkimised, ütlesite, et see ei ole võimalik. Nüüd, täna, on see võimalik. Te olete viimase
minuti vabadusvõitleja. See selgitab kõik. Seetõttu küsin teilt, paruness Ashton, ühte asja:
rääkige meile, millesse Euroopa Tuneesias raha investeerinud on. Rääkige meile, millised
ettevõtted on saanud Euroopa raha. Rääkige, milliseid Ben Ali ja tema naise ettevõtteid
Euroopa rahaga toetati. Te võite meile seda rääkida. Parlamendil on õigus teada.

Teiseks, paruness Ashton, kuna te väidate, et te Tuneesia inimesi toetama ei hakka, siis
tahaksin teilt küsida ühte asja, et kindel olla: kas üleminekul on demokraatlikus protsessis
võrdsed võimalused? Kui korraldatakse uued valimised – nagu te teate, siis on Tuneesia
konstitutsioonilisel demokraatlikul ühendusel (RCD) raha, kuid opositsiooniparteidel mitte
–, siis peab Euroopa Liit täitma oma osa, toetades demokraatlikku õiglust ja võrdsust.
Egiptuse puhul, paruness Ashton, on praegu selge üks: kui me Egiptuse inimesi
vabastamisprotsessis ei toeta, siis pööravad Lähis-Ida inimesed, araabimaailm, meile taas
kord selja, ning seda erakorralise olukorra ajal – olukord, mida kolleeg Verhofstadt ei
maininud. Nimelt peeti Gazas Egiptuse inimeste toetamiseks meeleavaldus ja Hamas keelas
selle ära. See on tõestus sellest, et vabaduse tuul puhub nüüd ka Lähis-Ida ja araabia maade
teokraatiate suunas ning meie kohus on neid aidata. Oleme veetnud aastaid virisedes, kui
ainuke valik on olnud kas diktatuurid või teokraatiad. Nüüd aga, Inshallah! Olemas on
kolmas võimalus – vabadus ja võitlus vabaduse eest diktatuuride ja teokraatiate vastu –
ning meie roll eurooplastena on selle võitluse juhte toetada.

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

Niki Tzavela (EFD).   – Austatud juhataja! Kogu austuses kolleegide Verhofstadti ja
Cohn-Benditi vastu pean kõrgele esindajale ütlema, et mul on väga kindlad vastuväited
nende kahe džentelmeni öeldule. Kogu see olukord meenutab mulle Iraani. Palun olge
Põhja-Aafrika puhul ettevaatlikud! See maailma osa ei ole Euroopa.

Küsimus on selles, et, kas te ei suuda siis meenutada, mis juhtus Iraanis? Kas te ei näe
mingeid sarnasusi? Kas te ei nõustu, et peame tagama nõuetekohase ülemineku?

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Austatud Niki Tzavela! Ma ei söanda teile küll
ajaloos õppetundi anda, kuid sellele vaatamata tahaksin rõhutada, et Iraani puhul oli see
läänemaailm, Ühendriigid, kes Iraani šahhi toetasid, ja et meie olime kuni viimase hetkeni,
isegi Bakthiari valitsuse ajal, valel poolel, ning et andsime kõik relvad, et aidata Iraani
teokraatial võita.

Seda tahtsingi teile öelda. Kui meil ei õnnestu toetada neid, kes võitlevad vabaduse eest,
siis jõuavad nad lõpuks ummikusse ning võidab vastaspool. Niki Tzavela, täpselt sellise
õppetunni me Iraanist saimegi. Selle võttis kokku Mihhail Gorbatšov, kui ta ütles, et ajalugu
karistab neid, kes liiga hilja sekkuvad.

Palun veel kord, et Euroopa selles piirkonnas toimuvasse sekkumisega hiljaks ei jääks.

(Aplaus)

Charles Tannock,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Loomulikult toetas
Prantsusmaa ajatolla Khomeinit ja lennutas ta Teherani tagasi.

Pöördudes nüüd teise teema juurde, Egiptus on olnud vabariik alates 1956. aastast, kuid
Mubarak on alles selle riigi kolmas president. Tuneesias on Ben Ali alles teine riigijuht
pärast 53 aastat tagasi toimunud iseseisvumist. Kui poliitiline maastik pakub muutusteks
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niivõrd vähe võimalusi, tekitab see kahtlemata pingete ülekeemise, nagu me praegu üle
kogu selle piirkonna puhuva muutuste tuule kujul näeme.

Minu fraktsioon, Euroopa Konservatiivid ja Reformistid, kutsub üles tõeliselt
demokraatlikuks ja rahulikuks üleminekuperioodiks Egiptuses. Praegu näeme murettekitavat
suundumust vägivalla suunas. Raske on näha, kuidas Mubarak peale tagasiastumise
üleminekul usaldusväärselt rolli täita saaks.

Tuneesias toimub samuti jätkuvalt käärimine ning mida kauem see kestab, seda suurem
on oht, et islamistid poliitilise initsiatiivi enda kätte haaravad. Tuneesia võis olla küll
autoritaarne ja korrumpeerunud, kuid me ei tohi unustada, et ta on ka täielikult ilmalik ja
läänemeelne.

Sama oht valitseb tõepoolest ka Egiptuses, kus islamistlik moslemi vennaskond poliitilist
tühimikku täita püüab, nagu juba öeldud. Egiptuse poliitika radikaliseerimine oleks
katastroof riigile endale ja naaberriigile Iisraelile. Samuti võiksid sel olla rängad tagajärjed
Suessi kanali kasutamisele.

ELi diplomaatilised jõupingutused Tuneesias ja Egiptuses tuleks suunata täielikult stabiilsuse
ja korra tagamisse ning nende isikute vastu, kes tahavad külvata vägivalda ja hirmu, nagu
me praegu näeme. Liberaalse demokraatia ülesehitamiseks nendes riikides, kus seda olnud
ei ole, peavad EL, USA ja meie poliitilised ekspertrühmad andma märkimisväärselt vahendeid
mõõdukalt demokraatlikele poliitikutele ja uutele parteidele, kes peavad olema pühendunud
demokraatlikule pluralismile ja õiglastele valimistele ning olema erinevalt moslemite
vennaskonnast valmistunud ette valimistel kaotuse korral oma volitustest loobuma. See
on raske ülesanne ning loomulikult võime praegu olla tunnistajaks ajaloolisele nn Berliini
müüri langemise hetkele islamimaailmas.

Egiptusele ja Tuneesiale on head demokraatlikud eeskujud ka islamienamusega riigid, nagu
Indoneesia, Türgi ja Bangladesh. Loodetavasti ei ole islamimaailmas tulevikus vaja valida
ilmaliku türannia ja islamistliku teokraatia vahel, vaid nende asemel on püsiv demokraatia.

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

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Sooviksin lihtsalt kommenteerida
kolleeg Tannocki öeldut, mõistes hukka tema hoiaku praegu meeltavaldavate inimeste
suhtes, ning täiendada ka kolleegide Verhofstadti ja Cohn-Benditi öeldut.

See mäss on rahva hulgas heakskiidu pälvinud, sest need inimesed elavad alandavas vaesuses.
Järelikult rakendavad meie toetatavad liidrid vaatamata teatud määral stabiilsuse tagamisele
ja islamismi ohu ärahoidmisele terroristlikku režiimi ning hoiavad inimesi vaesuses. Seetõttu
tahaksin küsida, kas olete nõus sellega, et inimestel on õigus mässata, kui neid vaesuses
hoitakse.

(Aplaus)

Charles Tannock (ECR).   – Austatud juhataja! Arvan, et tegin oma sõnavõtus väga selgeks
selle, et ma ei taha ühegi meie naabruses asuva riigi etteotsa ilmalikku türanni ega islami
teokraati. Loomulikult meeldiks mulle, kui liberaalne demokraatia valmistuks vabu ja
õiglaseid valimisi toetama. Arvan, et Tuneesia ja Egiptuse majanduslik olukord ja kõrge
töötuse tase on suured probleemid ning peame tegema kõik nende lahendamiseks. Praegu
ei ole küsimus aga selles. Hetkel on põhiteema nõuetekohane ja rahumeelne üleminek
demokraatiale nende riikides ilma seadust ja korda rikkumata. Tahame, et meie naabruses
oleks stabiilsus ja rahu ning loomulikult demokraatia.
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Juhataja. −   Kolleeg Tannock, lubage mul vaid märkida, et teie lemmikviide liberaalsetele
demokraatidele tekitas saalis palju elevust. Võimalik, et peate seda hiljem selgitama.

(Naer)

Marie-Christine Vergiat,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Austatud juhataja! Ma ei
soovi minevikku tagasi pöörduda, kuid mõned sõnavõtud üllatavad mind. Arvan, et hiljuti
ehk mõned kuud tagasi olime koos mõne Euroopa Parlamendi liikmega Roheliste / Euroopa
Vabaliidu fraktsioonist praktiliselt ainsad, kes kutsusid üles arutama olukorda Tuneesias.
Nagu kolleeg Cohn-Bendit tabavalt ütles, on siin tõepoolest palju viimase minuti
vabadusvõitlejaid. Mineviku kohta võiks öelda palju, kuid tegime seda oma resolutsioonis
ning leiame, et eelkõige tuleks keskenduda tulevikule.

Esiteks peame vältima mis tahes viisil sekkumist nende riikide siseasjadesse. See ei ole meie
kui eurooplaste asi öelda, milline koosseis nende riikide valitsustes olema peab. Tuneesia
inimesed tegutsesid enda vabastamiseks diktaatorlikust režiimist üksi. Peame laskma neil
ennast väljendada ja toetama riiki teel demokraatia poole. Kõik, kes Tuneesia olukorda
järginud on, teavad, et minevik ei ole veel jäädavalt kadunud ning et on isikuid, kes kulisside
taga nööre tõmbavad ja intriige sepitsevad.

Praegune vägivald Egiptuses näitab samuti asjade keerulisust. Seega mõistkem kindlalt
hukka igasugune vägivald ja ärgem kutsugem lihtsalt üles maha rahunema, nagu Tuneesia
puhul! Politsei vägivald on alati vastuvõetamatu: nii praegu kui ka minevikus, nii Tuneesias
kui ka Egiptuses ja igal pool mujal. Küsigem Tuneesia võimudelt ja sealsetelt inimestelt,
mida nad ootavad, ilma et me nendele midagi peale suruks.

Andsite ülevaate oma aruteludest välisministriga, kuid lisasite, ilma et seda küsitud oleks,
et tahate Tuneesia turuosa suurendada. Minu arvates on see üsna sobimatu, sest selles
valdkonnas on Euroopa Liit piisavalt abi andnud.

Paistab, et praegu on kõigi silmad Ben Ali režiimi korrumpeerituse suhtes avanenud.
Tõepoolest, majanduse liberaliseerimine Tuneesias on tänu Euroopa Liidu abile toonud
kasu Ben Ali ja Trabelsi perekondadele. Tõepoolest, Euroopa Liit peab kõigi inimõiguste
rikkumiste suhtes järeleandmatu olema. Euroopa Liit on nendes riikides suures ulatuses
usaldusväärsuse kaotanud. Lõpetuseks, peame tõepoolest demokraate toetama ja kõik
diktatuurid hukka mõistma.

Fiorello Provera,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid! Magribi
riikide vana kord on muutumas ning praegune kriis on tõstnud esile palju probleeme, mida
ei ole lihtne lahendada.

On nii ohte kui ka lootusi. On võimalik, et ilmalikud autoritaarsed režiimid võivad asenduda
agressiivsete, destabiliseerivate islamiäärmuslaste teokraatiatega. Me ei tohi unustada, mis
juhtus Iraanis: demokraatiat on raske välja arendada, kui sellega kaasneb revolutsioon.
Iraanist on meil kindlasti palju õppida.

Teine oht on, et majanduskriis selles piirkonnas tõenäoliselt halveneb, tuues kaasa veelgi
suurema töötuse noorte hulgas ning suured rändajate sissevoolud, millega Euroopa enam
toime ei tule.

Sellised sündmused on mark sellest, et meie Euroopa-Vahemere piirkonna poliitika on
ebapiisav, ning näitavad, et seni rakendatud koostööpoliitika ei küündi arenguks ja
demokraatiaks vajalike tingimuste loomiseni. Juhtunu põhjus ei ole ainuüksi majanduskriis,
kuigi see on olnud tõsine, vaid ühiskondliku stabiilsuse puudumine ehk teisisõnu inimeste
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huve esindavate vahendite puudumine, nagu ametiühingud, vaba ajakirjandus, poliitiline
pluralism, vabatahtlik sektor, õigusriik ja võrdsed võimalused kõigile.

Selle piirkonnas riikide toetamine nende teekonnal peaks koos majandus- ja kaubandusabiga
olema Euroopa poliitika keskpunkt. See on viis tõelise stabiilsuse loomiseks: mitte
autoritaarsete režiimide pakutava stabiilsuse, vaid ühiskondlikul konsensusel, osalusel ja
demokraatlikel institutsioonidel põhineva stabiilsuse.

Nicole Sinclaire (NI).   – Austatud juhataja! Kuna ma valmistun ette homseks erakorraliseks
delegatsiooniks Tuneesiasse, millest mul on heameel osa võtta, siis on mu mõtetes praegu
eelkõige sealsete inimeste heaolu ning vajadus meile kõigile meelde tuletada, kui tähtis see
on ja miks me nende kultuuriväärtusi ja identiteeti lugupidavalt suhtume – sest me aitame
neil rajada uut tulevikku, mis põhineb õigusriigil ja demokraatlikel ideaalidel.

Inimesed ootavad muutusi ja abi ning seda ilma igasuguste tingimusteta. Mul on väga hea
meel, et kolleeg Cohn-Bendit tõstatas punkti, mida ma tänahommikusel delegatsiooni
komitee kohtumisel rõhutasin, ehk kuhu siis ELi raha kõigi nende aastate jooksul läinud
on. Euroopa välisteenistuse esindaja sõnul kulutati see raha reformidele. Millistele
reformidele? Kui seal oleks tehtud asjakohaseid reforme, siis ei oleks inimesed niimoodi
mässama hakanud. Kas saaksime tõeseid vastuseid? Peame avaldama ajutisele valitsusele
survet selle välja selgitamiseks, millele raha kulutati, ning kontrollima, et edaspidi kulutataks
kogu ELi raha õigel viisil.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Austatud juhataja! Araabia maailm on meie partner Vahemere
Liidus. Oleme temaga koostöös alati edendanud selliseid põhimõtteid nagu pluralistlik
demokraatia, meedia-, sõna- ja kogunemisvabadus, inimõiguste austamine, sõltumatu
kohtusüsteem ja hea valitsustava. Kuid oleme alati jäänud selle juurde, et kõnealused
põhimõtted tuleb neil realiseerida ise ning neid ei saa väljastpoolt peale suruda.

Tuneesia inimestel õnnestus avaldada vastupanu allasurumisele, politseiriigile ja piinamisele
ning nõuda vabaduse ja demokraatia saavutamist. Tuneesia ametivõimud peavad inimeste
tahet austama ning viivitamata demokratiseerimisega algust tegema ning Ben Ali semude
korruptsiooni- ja mahasurumisjuhtude suhtes tuleb kohaldada aruandekohustust.

Egiptuse inimesed on samadel põhjustel astunud vastu tapmistele, arreteerimistele,
pisargaasile ja kuulidele ning nõudnud leiba ja vabadust, väärikust ja emantsipatsiooni.

Pange tähele, et demokraatia ei tähenda ainult valimisi. Selle tähendus on palju, palju laiem.
Toetame ühehäälselt Egiptuse inimesi ning kutsume riigi praeguseid juhte üles kuulama
oma rahva tarkust ning mitte olema takistuseks nende soovidele reageerimisel.

Meie Euroopa ametnikele, nõukogule ja asepresidendile / kõrgele esindajale ütlen, et
pettumust valmistav on kuulata president Obama või Hillary Clintoni julgeid ja õigeaegseid
sõnavõtte, samal ajal kui teie mängite nagu alati teist viiulit ning teete end vaevu kuuldavaks.

Véronique De Keyser (S&D).   – (FR) Austatud juhataja! Praegu on tõepoolest aeg, mil
tuleb teada, milline pool valida. Euroopa Liidus olemise aja jooksul on mulle seda palju
kordi öeldud. Praegu on üsna selge, millist poolt valida: nagu kolleegid juba ütlesid, siis on
see vabaduse pool, inimeste hääl.

Selle sõnavõtu ajal on Kairo muuseum leekides, tänavatel puhkevad kaklused ning ma
leian, et vähemalt Egiptuse puhul ei ole me oma seisukohta piisavalt selgelt väljendanud.
Tuleb teha selgeks see, et president Mubarak peab lahkuma. President Mubarak sellisena
nagu praegu – ja ma suhtun tema pikaajalisse pingutusse austusega – ei ole suuteline
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poliitilist üleminekut juhtima. Temalt seda nõuda on hullumeelsus ning samuti on
hullumeelsus lasta Mubaraki klannil täna Kairo tänavatel Elbaradei klanniga arveid õiendada.
Me peame oma kohustused selles suhtes omaks võtma.

Tahaksin teile öelda ka seda, et viimaste ööpäevade jooksul ei ole ma suutnud lõpetada
mõtlemist sellele veale, mille me tegime. See oli oluline viga: toetasime stabiilsuse nimel
korrumpeerunud režiime, mõtlemata sotsiaalsele õiglusele või inimeste vabadustahtele.

(Aplaus)

Me peame selle vea parandama ja nüüd on aeg seda teha.

Mul on kahju seda öelda, kuid teine viga, head kolleegid, on see, et meil ei ole õnnestunud
mõista poliitilist islamit. Ma ei öelnud, et meil ei ole õnnestunud poliitilist islamit
aktsepteerida! Terroristid, äärmuslased ja meie moslemitest vennad erinevad üksteisest.
Meie kätes on seda erinevust näha; dialoogi alustada; neid, keda me ei soovi, kõrvale jätta,
kuid praegu oleme neile äärmuslastele teed sillutanud. Oleme sillutanud teed kindlatele
terroristidele!

On aeg sellekohased seisukohad läbi vaadata ja lõpuks peame toetuma nende riikide,
Tuneesia, Egiptuse jne, varasematele saavutustele. Pean siinkohal silmas nende riikide
ilmalikke struktuure ja naiste õigusi, millest paljud olid olemas nende riikide ilmalikes
struktuurides ja põhiseadustes, mis ei seondunud šariaadi õigusega. Demokraatiad saab
üles ehitada väga erinevate parteidega. Ärgem visakem last koos vanniveega välja! Pidagem
kinni ilmaliku riigi ideest ning austagem eri religioone ja uskumusi ning poliitilist
mitmekesisust!

(Aplaus)

Edward McMillan-Scott (ALDE).   − Austatud juhataja! Ma arvan, et praegu on kõige
pakilisem küsimus seis Egiptuses. Viibisin 2005. aastal seal väikese valimiste jälgimise
missiooni juhatajana. Meil paluti minna sinna valimiste esimese ja seejärel teise etapi ajal,
kuid see esimene etapp oli nii kaootiline ja võimatult halvasti korraldatud, nii
korrumpeerunud, et otsustasime teiseks etapiks mitte tagasi pöörduda.

Egiptus on riik, kus diktaator Mubaraki isikus on juba umbes 30 aastat hoidnud enda käes
absoluutset võimu, valitsedes eriti jõhkralt, türanlikult ja omavoliliselt, ning kui oleme
kõik tunnistajateks asjade ebaharilikule arengule Egiptuse tänavatel, oleme tunnistajaks
ka Mubaraki reageeringule, kes tunnetab, et teda toetatakse, mitte ainult Egiptuses, vaid
mujal.

Nüüd oleme tunnistajateks ka sellele, et Euroopa Liidul ei ole USA-taolist üksust Sixth Fleet.
Me saame pakkuda ainult moraalset jõudu ja paruness Ashtoni väga vaiksest sõnavõtust
selle arutelu alguses järeldub, et kahjuks ei poolda ka tema olulist sekkumist. Seega peame
küll kõnelema tasasel, kuid ühel häälel ja minu arvates on Euroopa probleem praegu selles,
et see ei kõnele Cathy Ashtoni ja teiste juhtidega ühel häälel.

Sellele on ka varem viidatud – Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa peaministrid esitasid
eraldi teatised. Avaldagem oma arvamust ühiselt! Tehkem täielikult selgeks, kelle poolt
oleme – me toetame demokraatiat ja inimõigusi, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas
ja praegu eriti Vahemere piirkonnas!

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja, paruness Ashton!
Soovin korrata üleskutset, et annaksite meile nimekirja nende isikute kohta, kes nendes
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riikides ELi raha saanud on. Hästi põhjendatud kartuste kohaselt võivad ELi rahast kasumit
lõigata ka Ben Ali klann ja tema ettevõtted.

Arvan, et peame enda tegevuse selles piirkonnas läbi vaatama. Vajame selgust oma raha
kasutamise kohta ja selget suunamuutust. Selleks suunamuutuseks on kõigepealt
loomulikult vaja uut Tuneesia delegatsiooni juhti. Tahaksin teile ette lugeda, mida ta meile
täna e-kirjas kirjutas:

(FR) Euroopa strateegiat Tuneesias ei ole vaja läbi vaadata. Meil on suurem vabadus valida
vestluskaaslasi ja partnereid, kuid sekkumise ja meie kokkulepete valdkonnad selle riigiga
on praegu isegi asjakohasemaks osutunud.

Minu arvates on uskumatu, et delegatsiooni juhi arvates ei pea me oma poliitikasuundi
Tuneesia suhtes läbi vaatama. Soovin, et võtaksite endale kohustuse delegatsiooni juht
välja vahetada.

Lubage mul lisada üks punkt kolleeg De Keyseri mainitule. Ma arvan, et teil on aeg toetada
ka naisi üleminekul. Miks mitte korraldada teie toetusel suur konverents, kuhu te lähete ja
toetate naisi üleminekul, rõhutades nende rolli ja toetades neid, et tõhustada ja rõhutada
nende riikide ilmalikku korda. See võiks olla teie feministlik päevakord.

(Aplaus)

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Kogu maailma poliitilised jõud
on haaratud massimeeleavaldustest Tuneesias ja eelkõige strateegiliselt tähtsas Egiptuses.
Võimalikud on mitmed stsenaariumid, demokraatiat pooldavate jõudude võimu rahulikust
ülevõtmisest kuni majandusliku kaoseni ja relvastatud konflikti puhkemiseni ning välistada
ei saa isegi tuumarelvade kasutamist.

Olukord muutub pidevalt ja seda on raske ennustada. Araabia ühiskondades, mis on aastaid
olnud ilma jäetud põhiõigustest, nagu sõnavabadus või õigus osaleda vabadel valimistel,
tuleb iga hinna eest võimuvahetus teha. Euroopa Parlament peab jõudma ühisele seisukohale
ja astuma samme, et tagada destabiliseerimise ärahoidmine kogu regioonis. Me ei tohi
unustada hiljuti täiskogul vastu võetud resolutsiooni tagakiusamise kohta Hiinas, milles
mainiti ka Egiptust. Peame kaaluma käegakatsutavamate meetmete võtmist ja korraldama
Egiptuses vaatlusmissiooni.

Willy Meyer (GUE/NGL).   – (ES) Austatud juhataja, paruness Ashton! Euroopa Liit peab
vaatama läbi oma naabruspoliitika, sest on selge, et oleme jätnud mulje, nagu muretseksime
rohkem vabakaubanduslepingute sõlmimise kui inimeste ja nende inimõiguste arendamise
pärast. Probleem, paruness Ashton, ei ole Euroopa Liidu praegune seisukoht Ben Ali või
Mubaraki režiimide suhtes, vaid Euroopa Liidu üleeile võetud seisukoht, milles ei näidata
vähimatki toetust nendele muutustele, mida tänaval meeleavaldajad nõuavad.

See on probleem, mille Euroopa Liit lahendama peab: me ei näita üles mingit toetust nende
muutuste suhtes, mida inimesed nõuavad, ja seda mitte ainult Tuneesias, vaid ka Marokos,
Egiptuses, Jordaanias ja Jeemenis – suur hulk inimesi, kes ei suuda kauem taluda autokraatiat
või kriisi, mis kõige nõrgemaid mõjutab. Sellise seisukoha peab Euroopa Liit läbi vaatama,
see peab olema nende tingimuste eesotsas, mille kaudu naabruspoliitika suunda muudetakse.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Austatud juhataja! See ei üllata, et Iraani Islamivabariigis
Tuneesia ja Egiptuse põnevat poliitilist arengut hoolikalt jälgitakse. Nii Iraani valitsus kui
ka opositsioon toetavad meeleavaldajaid. Piisavalt huvitav on, et mõlemad kinnitavad
araabia maailma rahva usaldusväärsuse suurenemist. Iraani režiim pärineb selles riigis
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1979. aastal toimunud revolutsioonide lainest ning nad usuvad, et sama laine levib nüüd
üle kogu araabia maailma, samal ajal kui Iraani opositsioon peab end Tunise ja Kairo
massimeeleavalduste õhutajaks.

Sel ajal kui pragmaatiline Araabia parteide toetajaskond Lähis-Idas on kokkukukkumise
äärel, on Iraani juhtkonnal opositsioonist rohkem põhjusi optimismiks. Euroopa Liit ei
tohi selle ohu suhtes silma kinni pigistada. Araabia maailma radikaliseerimine ei sobi
kindlasti kokku väärika eluga, millest Tuneesia ja Egiptuse meeleavaldajad õigustatult
puudust tunnevad. Iraani Islamivabariiki ei tohiks mingi hinna eest vaadelda eeskujuna,
vaid pigem hoiatava näitena.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Austatud juhataja! Praegu Tuneesias ja Egiptuses toimuv on
ülioluline. Inimesed tõusevad diktaatorlike despootide vastu üles ja see on hea.

Suur küsimus on muidugi, mis selliste sündmuste esilepuhkemisele järgneb.
Islamimaailmaga on seotud mõningane paradoks, kus ulatuslikum demokraatia viib tihti
ulatuslikuma islamini, mis omakord viib väiksema demokraatiani. Euroopa peab kahtlemata
demokratiseerimist toetama. See toetus tuleb anda aga tõeliselt demokraatlikele jõududele
ja kunagi ei tohiks me teadlikult aidata sellisel organisatsioonil nagu Islami vennaskond
rajada Egiptuses teokraatlikku diktatuuri, andes sellele ELi toetust. Nii toimides jõutakse
olukordadeni, mille tunnistajaks me praegu Iraani puhul oleme ja mis kogu piirkonna ära
kurnavad.

Olgem seega oma partnerite valikul kaalutlevad! Lõppude lõpuks oli Ben Ali enda parteiga
mõned nädalad tagasi Sotsialistide Internatsionaali liige. Nüüd, kui tuul on pöördunud,
arvati ta sellest aga üleöö välja. Head kolleegid! Olgem seega tulevikus arukad, oma
partnerite valikul ettevaatlikud ning ärgem tehkem asju islamistidele lihtsaks!

Hans-Gert Pöttering (PPE).   – (DE) Austatud juhataja, paruness Ashton, head kolleegid!
Meie reageering sündmustele araabia maailmas peab rajanema meie inimõiguste põhimõttel.
Iga inimene – olenemata sellest, kas ta on moslem, juut, kristlane või mitte ühegi religiooni
järgija – on sama väärtuslik ja tal on samasugune õigus väärikalt elada. Sel juhul tähendab
see, et araabia maade inimestel on õigus elada vabalt, demokraatlikult ja inimõigusi austaval
viisil.

Seetõttu on praegu meie kohustus, vastutus ja oluline ülesanne meie endi tuleviku suhtes
anda oma vabaduse ja demokraatia eest rahumeelselt seisvatele inimestele araabia maadest
teada, et oleme solidaarselt nende poolel. Näitame üles oma solidaarsust araabia maailma
rahumeelsete moslemitega.

(Aplaus)

Oleme kord varem teinud vea, sulgedes oma silmad totalitaarse kommunismi ees, sest
leidsime, et vajame stabiilsust. Me ei tohi seda viga praegu uuesti teha, sest stabiilsus hõlmab
ka vabadust ja demokraatiat, mida peame toetama.

Kui kuuldused praeguse kohta vastavad tõele – ma ei teadnud enne, et Kairos on toimunud
tulistamine ja et nii Tuneesia kui Egiptuse sõjavägi on tundetu –, et sõjavägi rajab endale
teed vägivalda kasutades, siis see võib kesta vaid lühikest aega. Euroopas toimusid ülestõusud
Ida-Saksamaal 1953. aastal, Ungaris 1956. aastal, Tšehhoslovakkias 1968. aastal ja siis
tuli Solidarnost.

02-02-2011Euroopa Parlamendi aruteludET52



Lõpuks võidab vabadus ja seetõttu peame kõigile vägivallatsejatele ütlema, et nad tulistamise
lõpetaksid ning inimestele vabade valimiste kaudu vabaduse annaksid. Peame tegema kõik
jõupingutused selle toetamiseks sõnade ja tegudega, sealhulgas siin täiskogul.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Austatud juhataja, paruness Ashton! Mõnede inimeste
sõnul ei suuda te ajaloost õppida. Sellele vaatamata peaksime seda püüdma. Mis puudutab
Iraaniga seonduvat vahelehüüet – millele kolleeg Cohn-Bendit juba reageeris –, siis tahaksin
veel kord peatuda sellel, mis sel ajal Iraanis toimus. Me toetasime räpast režiimi. Sallisime
rohkem või vähem salapolitseid, mis töötas sel ajal inimeste vastu ja piinas neid. Ameerika
Ühendriigid kukutasid koos Ühendkuningriigiga Mohammad Mossadeghi, kes tahtis
rahumeelset revolutsiooni.

Oleme sel puhul praegu edusamme teinud, kuid nendest ikka veel ei piisa. Leian, et peame
tegema väga selgeks – ja selles nõustun kaasparlamendiliikmega, kes seda juba mainis –,
et peame olema inimeste poolel, kes seda revolutsiooni alustasid ja kiiresti edasi arendasid,
ning need ei olnud islamistid. Tundkem heameelt suurepärase võimaluse üle, mida pakub
meile tõsiasi, et revolutsiooni ei algatanud islamistid, vaid inimesed tänaval – tavakodanikud,
kes ei olnud rahul sotsiaalse ebaõigluse, majandusolukorra ja demokraatia puudumisega.
Täpselt nii seal juhtus.

Paruness Ashton, head kolleegid! Olgem enda suhtes kriitilised, sest osa meie
naabruspoliitikast on selle tulemusel kokku varisenud! Veelgi enam, osa meie
naabrusstrateegiast oli rajatud selle piirkonna stabiilsusele. Meil on vaja seda, et Lähis-Idas
oleks rahu. Eeldasime, et Lähis-Idas tugineb rahu diktatuuridele ja diktaatoritele ning see
on võimatu ja vastuvõetamatu.

Seetõttu peame selgelt rääkima ja oma arvamust avaldama. Rahu Lähis-Idas jääb kestma
ainult siis, kui see põhineb demokraatial ja mitte diktatuuril. Seetõttu, paruness Ashton,
peame väljendama oma arvamust valjusti ja selgelt. Tean, et olete tuntud oma leebe hoiaku
poolest, kuid selles küsimuses nõustun oma kolleegidega, et peame oma seisukoha
kuuldavaks ja selgeks tegema. Peate rääkima nii valjusti, et summutate meie välisministrite
hääled, mõnikord isegi nii valjusti, et me ei kuule mitte Hillary Clintoni, vaid Catherine
Ashtoni häält. Just seda parlament ootab. Võtke seda ka kui tõendit meie kindluse kohta
teie suhtes, et ootame teilt väga selget kõnet.

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Austatud juhataja! Protestid Tuneesias ja Egiptuses, mille
on vallandanud viha ning sallimatus kasvava noorte tööpuuduse, jõhkrate politseimeetodite,
korruptsiooni ja autoritaarsuse vastu ning inimõiguste, sõnavabaduse ja demokraatlike
põhimõtete solvamine, on katsumused, millega seisavad vastamisi ka teised araabia maad,
kes samuti muutust tahavad.

Sündmused Tuneesias, mida peeti stabiilsuse ja majandusliku kindluse paradiisiks, on väga
sarnased neile sündmustele, millest sai alguse Nõukogude bloki lagunemine Ida-Euroopas.
Nendest sütib säde, mis paneb alguse Araabia võltsi stabiilsusmudeli kokkulangemisele,
ja päästab valla demokraatlikud muutused selles piirkonnas.

Nõudmised on selged ning Tuneesia ja Egiptuse inimesed ei lepi poolikute meetmetega.
Üha rohkem võtavad võimust paljud demokraatiale ülemineku eeldused, nagu aktiivne ja
hästi korraldatud kodanikuühiskond, vaba ajakirjandus ning lugupidav suhtumine
opositsiooniliikumise figuuridesse ja olemasolevatesse poliitilistesse parteidesse. Paruness
Ashton, peame oma praeguse välispoliitika täielikult läbi vaatama.

53Euroopa Parlamendi aruteludET02-02-2011



Euroopa Liit peab tegema strateegilise valiku, tasakaalustades oma poliitilised ja
majanduslikud huvid ning demokraatlikud väärtused, mis meid ühendavad. Euroopa peab
näitama, et ta seisab kindlalt demokraatia eest ega toeta vaid selle piirkonna stabiilsust.
Seda seetõttu, et muutuse korral mäletavad inimesed, kes oli nende poolel ja kes juba
võimatuna näiva status quo’ edasi viis.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! 60 aastat tagasi tähendas revolutsioon
araabia maailmas Euroopa koloniaalikke lõppu. Teine revolutsioon araabia maailmas
toimub praegu otse meie silme all. See on hetk, kus Euroopa Liit peab valima, kas jääda
ajaloos õigele või valele poolele.

Ülesanne on aidata soodustada sõltumatu kodanikuühiskonna kujunemist araabia maailmas.
Peame vaatama läbi oma ELi eelarve, et käsitleda 23aastase autokraatia all kannatanud
Tuneesia pakilisi vajadusi.

Enamik Tuneesia inimestest ei usalda praegust ajutist valimata valitsust. Tõe väljaselgitamine
Tuneesias on juba alanud, kuid Euroopa Liit vajab tõe väljaselgitamist iseendas, sest meie
hoolimatus inimõiguste ja demokraatlike väärtuste suhtes araabia maailmas on aastate
jooksul liiga suur olnud. Inimõigusteks on tõesti õige aeg.

Ivo Strejček (ECR).   – Austatud juhataja! Ma ei jaga arvamust, et praegust ülestõusu
Egiptuses juhivad peamiselt Euroopa stiilis demokraatiat igatsevad jõud. Näen praegustes
mässudes ja kaoses revolutsiooni muutuse saavutamiseks, mis on motiveeritud parema
elu poole püüdlemisest.

Eurooplaste jaoks on kõige olulisem küsimus aga oht, et islamiäärmuslased seda keerulist
olukorda ära kasutada võivad. Sellise ehmatava poliitilise muutuse korral kaotaksid nii
Euroopa kui ka Ameerika mõõduka Araabia liitlase ning ohtu satuks Egiptuse rahuleping.
Egiptus võib kiiresti ja hõlpsalt pöörduda režiimi juurde, mis on Euroopa, Iisraeli ja
Ameerika suhtes vaenulik, ning muutuda lähedaseks Hamasiga. ELi seisukoht peab jääma
kindlalt nende poolele, kes püüdlevad vabaduse suunas ja toetavad järeleandmatult vabu
valimisi.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Austatud juhataja, head kolleegid! Ilmselgelt
toetab valdav enamik parlamendiliikmeid Egiptuse ülestõusu ja see on muidugi üsna õige,
kuigi on ka mõned erandid, nagu me äsja kuulsime. Siiski leian – ja te peaksite minuga
nõustuma –, et poliitika tähendab täpsust ja õigeaegsust, ning ma usun, et kõik siinviibijad
peavad tunnistama, et me ei ole märganud viimaste aastakümnete jooksul Egiptuses
toimunut.

Kus me kõik olime, kui Ameerika Ühendriigid andsid Egiptuse režiimi toetamiseks
miljardeid dollareid? Oleme koos Egiptuse inimestega, kes võitlevad oma õiguste eest
jõukusele, tervisele ja haridusele. Just seetõttu peaks parlament jätkuvalt oma üksmeelset
toetust pakkuma. Pean mainima, et me ei tohi seejuures unustada palestiinlasi, nii et neist
ohvrid ei saaks. Siinviibijad, kes esindavad Küprost, ühte Egiptuse naabritest, jälgivad
sündmusi väga põhjalikult ja – ma kordan veel kord – me toetame Egiptuse inimeste õigusi
sellel ülestõusul.

Lorenzo Fontana (EFD).   – (IT) Austatud juhataja, paruness Ashton, head kolleegid! Nagu
paljud juba öelnud on, on demokraatia rajamine Põhja-Aafrikas nii, nagu meil siin Euroopas,
kindlasti soovitatav.
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Siiski on siinkohal ka riske, millele kindlalt vastu astuda tuleb. Me kõik mäletame rünnakuid
kopti kristlaste vastu, mis jõulude ajal just Egiptuses toimusid. Meie hirm, paruness Ashton,
on see, et ühel päeval võib Põhja-Aafrikas olla islami diktatuur.

Sellest vaatepunktist on Euroopa jaoks eluliselt oluline olla valvel, et me ei satuks olukorda,
kus Põhja-Aafrikas on vaenulikud riigid, ja me ei tohi unustada, et nendel riikidel on
Euroopaga arvukalt kaubandussuhteid. Ei ole kahtlust, et praeguses majanduskriisis
reageerib meie majandus sellisele destabiliseerimisele halvasti. Samuti ei tohi me unustada,
et selline destabiliseerimine mõjutab kindlasti sisserännet, eelkõige Lõuna-Euroopa
riikidesse.

Seetõttu kutsun komisjoni ja kõrget esindajat üles nendes küsimustes valvel olema.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Austatud juhataja, paruness Ashton! Ärge olge nii naiivne!
Guy Verhofstadt, see kehtib ka teie kohta. Lõppude lõpuks on see, mida Isalmi vennaskond
tahab, šariaat ning see ei ole demokraatia.

Kõige tähtsam opositsioonipartei Isalmi vennaskond tahab sõda Iisraeliga. Paruness Ashton,
te ei ole selle kohta midagi öelnud. Teesklete siinkohal naiivsust, nõudes Egiptusele paremat
tulevikku, keeldudes samal ajal tunnistamast ohtusid, mida islam endast kujutab. Islam ja
demokraatia ei saa kõrvuti eksisteerida.

Sooviksin, et te selle valjusti selgeks teeksite, sest ma ei taha näha paruness Ashtonit naiivselt
vale sõnumiga Egiptusesse minevat. Paruness Ashton, olge valvel Egiptuse ja meie ees
olevate ohtude suhtes ning suhelge sealsete inimestega! Hoiatage Egiptuse inimesi, et šariaat
tähendab katastroofi – ja seda meile kõigile!

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

Nirj Deva (ECR).   − Austatud juhataja! Tahaksin austatud parlamendiliikmelt küsida:
kuidas on võimalik demokraatia õitseng ühiskondades, kus puuduvad demokraatliku
traditsiooniga institutsioonid ja minevikukogemused?

Demokraatia ei juurdu lihtsalt selleks sobimatusse pinnasesse. Räägime muudkui
demokraatlike riikide loomisest, ilma et oleksime teinud midagi demokraatlike
institutsioonide loomiseks, millele demokraatia õitseng toetub.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Austatud juhataja! Olen Nirj Devaga igati nõus. Loomulikult
ei teki demokraatia lihtsalt tühja koha peale, kuid ma ei näe Egiptuse puhul alternatiivi.
Tõepoolest, ma ei saa Egiptuses esile tõsta kedagi, kes juhirolli üle võtta võiks. Lõppude
lõpuks peavad Egiptuse elanikud endale ise juhid valima.

Mida meie teha saame, on kutsuda Egiptuse elanikke üles valima mitte Islami vennaskonda,
vaid ilmalikke juhte.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid, paruness Ashton! Võib-olla
olen minevikus teie vastu karm olnud, kuid pean tunnistama, et see küsimus muudab teie
elu tõenäoliselt väga keeruliseks, mistõttu loodan, et sellest, mida öelda tahan, on ehk abi.

Kõigepealt tahan väga korralikult selgeks teha selle, et riikide roll on oma kodanikke kaitsta,
mitte nende elusid juhtida. Kui valitsus hakkab inimeste kaitsmise asemel nende elusid
juhtima, siis ei ole see enam valitsus, vaid režiim. Just see on juhtunud Tuneesias ja Egiptuses,
sest sõltumatuse saavutamise sügavast idealismist alguse saanud poliitilised olukorrad on
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palju aastaid režiimid olnud. Meie ülesanne on kaitsta vabadust ja demokraatiat nende
inimeste südames, kes nimetatud väärtuste kaitse eest praegu tänavatel võitlevad.

Teine teema, mida mainida tahaksin, puudutab meid, Euroopa Liitu. Peame tunnistama,
et meil puudub Euroopa-Vahemere piirkonna poliitiline strateegia, mis tähendab, et
tunnistame Barcelona protsessi ja Vahemere Liidu ebaõnnestumist. See on teesklus: tegemist
on vaid poliitiliste mängudega, mis ei teeni mingit eesmärki ja millega ei ole midagi
saavutatud. Peame sel puhul otsustavalt käituma. Peame alustama selle strateegia välja
arendamist: meil tuleb strateegia kavandada ja ellu viia, nii nagu tegime Ida-Euroopas ja
nagu tegime Balkanil, kuigi nemad olid selleks sunnitud. Kui meil sellist strateegiat ei ole,
siis ei ole vahet, kas räägime ühel häälel või mitte, sest meie sõnadel ei ole mingit tähendust.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Austatud juhataja, head kolleegid, paruness Ashton!
Mulle jääb mulje, et te ei ole ikka veel piisavalt teadlikud sellest, mis Vahemere piirkonnas
toimub. Pean ütlema, et ELi institutsioonide aeglust Vahemere küsimuse käsitlemisel saab
selgitada ainult teadlikkuse puudumisega olukorra kohta ja suutmatusega toimuvaid
muutusi mõista.

Lõpule hakkab jõudma poliitiline ja ajalooline ajastu, kus Euroopa poliitika lõuna suhtes
oli segane ja takistav. Majanduskriis, rändega seotud raskused ja ülemineku puudumine
valitsevate klasside hulgas on tekitanud plahvatusohtliku kombinatsiooni, mis hetkel
puudutab Tuneesiat ja Egiptust, kuid levib tõenäoliselt ka teistesse riikidesse.

Mõne kaasparlamendiliikme poole pöördudes tahaksin öelda, et me ei saa hakkama
mõtteviisiga, nagu piisaks lihtsalt meie toetusest praegu toimuvatele meeleavaldustele.
Euroopa peab näitama suuremat poliitilist valmisolekut. Selleks tuleb meil Euroopa
poliitikas teine suund võtta. Euroopa välispoliitika peab oma poolsalajasest režiimist välja
tulema ning võtma praegu toimuvate demokraatlike üleminekuprotsesside toetamises
juhtrolli.

Selget poliitikat on vaja eelkõige järgmistes valdkondades: uus partnerlus- ja
naabruspoliitika, uus Vahemere piirkonna julgeolekupoliitika, kogu Euroopa suurem tahe
Vahemere küsimust käsitleda ja poliitika ühismeetmete kohta, nii et Euroopa tegutseks
selles regioonis kõrvuti teiste osalejatega, nagu Ühendriigid ja Türgi.

Vajame olulist suunamuutust ning see kutsub komisjoni näitama välispoliitikat käsitlevate
läbirääkimiste taasavamisel üles Vahemere suhtes märkimisväärset tagasihoidlikkust ning
uuendama oma seisukohta Vahemere Liidu kohta, tagades samal ajal Euroopa osa selles.
See on Euroopa jaoks oluline ning peame sellest täiesti teadlikud olema.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Maailm on muutlik ja muutuv
ning mitte kusagil mujal ei vasta see rohkem tõele kui Araabiamaades, kus – lubage mul
meelde tuletada – elab 40% elanikkonnast allpool vaesuspiiri ning noorte tööpuudus on
maailma suurim.

Araabia rahvad püüdlevad arengu ja demokraatia poole ning kuna need kaks käivad käsikäes
– Tuneesias samamoodi kui Egiptuses –, on need rahvad võtnud saatuse omaenda kätesse,
et teha muutus, millele neil on õigus. Vaatamata kõikidele provokatsiooniaktidele, mida
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oleme praegu Kairos näinud, ning kõikidele raskustele, ei kavatse miski ega keegi sellele
liikumisele lõppu teha.

Möödunud Tuneesia sündmuste ja praeguste Egiptuse sündmuste korral oleme kuulnud
üht häält, mis on kindlalt demokraatidega ühele poolele asunud ning see kuulub Ameerika
Ühendriikidele. Usun Euroopasse, kuid usun ka, et sel on mõtet vaid siis, kui ka Euroopa
alati kindlalt demokraatidega ühel poolel on. Minu unistuses oleks Euroopa seda võimalust
kasutanud. See oleks mulle meeldinud. Nii aga ei juhtunud. Selle põhjus ei olnud ainult
teie roll, vaid ka Euroopa juhtide liigne ettevaatlikkus: liiga sageli eelistavad nad tegutsemise
asemel pigem paigal seista.

Enam kui 20 aastat pärast müüri langemist oleme tunnistajaks ajaloolisele muutusele.
Soovitan teil tungivalt selles küsimuses tegutseda, et mitte kaotada võimalust muuta
maailma ajalugu!

Derk Jan Eppink (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Kõik, mida tahtsin öelda, on tegelikult
juba ära öeldud ning seepärast piirdun küsimusega kõrgele esindajale.

Endine Ühendkuningriigi peaminister Tony Blair, keda te ilmselt teate, on praegu häälekalt
kiitnud Egiptuse presidenti Hosni Mubarakki. Ta ütles täna CNN-le, et Mubarak on väga
julge ja positiivne jõud. Tony Blair hoiatab ka ennatlike valimiste eest Egiptuses.

Praegu on Tony Blair saadik Iisraeli-Palestiina rahuprotsessis, mida Euroopa Liit toetab.
Mida arvate teie Tony Blairi avaldustest?

Gerard Batten (EFD).   – Lugupeetud juhataja! Egiptuse ja teiste Põhja-Aafrika riikide
jaoks on suur oht muidugi see, et nende riikide valitsuste kukutamine ei loo eeldusi
läänelikuks liberaalseks demokraatiaks, vaid pigem islami fundamentalistlikuks võimuks
ja uueks pimedaks ajastuks, mida oleme näinud Iraanis.

Sellegipoolest pakub teatud rahuldust väljavaade, et allasurutud rahvad kukutavad oma
ebademokraatlikud ja mitteesinduslikud valitsused. Kõikide valitsuste, isegi türannia võim
tuleneb lõppude lõpuks valitsetavate inimeste nõusolekust. Inimesi võib maha suruda
pikka aega ja väga jõuliselt, kuid alati on võimalus, et nad hakkavad mässama.

Siin võib tõmmata paralleele Ühendkuningriigiga, kus igasugust poliitilist tooni
järjestikkused valitsused on järjepidevalt oma riigi reetnud ja loovutanud meie
demokraatliku enesemääramise õiguse Euroopa Liidule. Magna Carta alusel on inglastel
õigus seaduslikult mässata. Mõtlen, kui kaugele tuleb nad viia, enne kui nad egiptlaste
kombel tänavatele tulevad.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Lugupeetud juhataja! Peaksime kõik avaldama
heakskiitu repressiivsete režiimide kokkuvarisemisele või peatsele kokkuvarisemisele, kuid
vahest ainult siis, kui teame või oleme üsna kindlad selles, kes või mis neid tõenäoliselt
asendama hakkab.

Tuneesia, nagu Iraak ja Egiptuski, oli ka Lähis-Ida normide kohaselt poliitiliselt repressiivne
režiim, kuid Lähis-Ida normide kohaselt oli see ka ilmalik, isegi sotsiaalselt liberaalne režiim.
On oht, et sotsiaalselt liberaalne autokraatia võib asenduda sotsiaalselt repressiivse
autokraatiaga või isegi sotsiaalselt repressiivse demokraatiaga.

Need, kes ootavad vaikset ja tsiviliseeritud võimu üleminekut kõikides neis maades või
mõneski neist, peaksid veel kord järele mõtlema. Kui peaksime nägema nendes riikides
kodusõdasid, hirmutegusid ja majanduse hävingut, võiksime anda head nõu ja meie elanikud
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võiksid saata abi, kuid loodan, et me ei pea oma kohustuseks saata sinna oma vägesid
selleks, et nad tapetaks. Kindlasti ei ole meie töö päästa nende riikide elanikud ja tuua nad
Euroopasse.

Mário David (PPE).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Maailm ja eeskätt Euroopa ei saa jääda
ükskõikseks mõjujõu suhtes, mida avaldab mitmes Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigis toimuv
rahva jõuline protestiliikumine. Samuti peab ta suutma tunnistada nende
demonstratsioonide tähtsust ja õiguspärasust. Peame kõikidele demokraatia ja vabaduse
poole püüdlevatele inimestele pakkuma ei midagi vähemat kui oma täielikku solidaarsust,
nagu tegime lähiminevikus ka oma Ida-Euroopa sõprade puhul.

Elame praegu läbi haruldast ajaloohetke: ühte neist, mis muudavad ajaloo kulgu ja loovad
uue tegelikkuse. Objektiivselt võttes tuleb märkida, et islami äärmuslusest on kujunenud
poliitiline, mitte religioosne vastus mõnele neist probleemidest, mida toidab sotsiaalne
tõrjutus ning vastus sellele tõrjutusele. Selle piirkonna tulevik vajab kindlat sallivat
demokraatiat, mis austab vähemusi ja kus riik on paljutõotav kõigi jaoks ning seda ei
kuritarvita vaid mõned üksikud.

Siin meie kõrval asub maailma osa, mis peab kasutama ära seda ümbersünni hetke, et
liikuda edasi rahu ja ühiskondliku progressi suunas. Ta peab tõestama, et selles
naaberpiirkonnas võivad kõik elada koos rahus ja vastastikuses lugupidamises vaatamata
religioonile, poliitilistele valikutele või etnilisele kuuluvusele.

Lugupeetud juhataja! Ma lõpetan. Lugupeetud Catherine Ashton! Selle asemel, et vaid
mõned juhid koos või eraldi tegutseksid – portugali keeles ütleme, et omaenda kogukonnas
on raske preester olla –, on vaja, et kogu Euroopa võtaks juhtrolli nendele reformidele
kaasaaitamises ja leiaks Lähis-Ida jaoks uue paradigma, mis väldiks radikaalsust ja austaks
inimõigusi ja eeskätt naiste õigusi.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Just praegu toimuvad Mubaraki
pooldajatest ja vastastest protestijate vägivaldsed kokkupõrked. Oleme saatnud Hosni
Mubarakile selge sõnumi ja kutsume tema toetajaid üles viivitamatult taanduma ja asjatut
verevalamist vältima.

Egiptuse sündmused on meile kõigile üllatus. Peaksime käsitlema seda kui uskumatut
võimalust ning võimalust aidata sellel piirkonnal pärast aastaid kestnud poliitilist ja
majanduslikku seisakut areneda tõeliseks demokraatiaks, mis pakub võimalusi kõikide
jaoks. Mõtlen siinkohal eelkõige miljonitele noortele, kes janunevad suurema vabaduse ja
arenemisvõimaluste järele. Selle mõju ei saa alahinnata. Mõned räägivad 1989. aasta hetkest
Araabiamaades, kuid on see siis nii või ei, selgub hiljem.

Euroopa Liit võiks näidata veidi suuremat valmisolekut edendada oluliselt
üleminekuprotsessi ning nagu teised parlamendiliikmed on juba öelnud, oleks mulle
loomulikult meeldinud, kui oleksin kuulnud teid selles asjas sõna võtmas. Peaksime üsna
varsti selgelt märkima, et see üleminekuprotsess peab algama kohe ning et Hosni Mubarakil
ei ole loomulikult enam mingit seaduslikku õigust protsessi juhtida või valitseda.

Seepärast peame võimalikult kiiresti määrama ajakava, selgesõnalise tegevuskava meetmete
ja reformide kohta, mis peaksid selle aasta septembris tooma kaasa esimesed vabad ja
läbipaistvad valimised. See tähendab näiteks põhiseaduse, valimisseadustiku ning poliitiliste
teemade meediakajastuse viiside muutmist, et kõik kandidaadid saaksid end avalikkusele
tutvustada.
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Kõik demokraatlikud jõud tuleks võimalikult kiiresti kokku tuua, et need õigesse suunda
juhtida ning Euroopa peaks täitma selles kasulikku ja edasiviivat rolli.

Samal ajal peame olema teadlikud olukorra keerulisusest. Näiteks sõjaväele avaldatakse
kiitust reguleeriva ja otsustava rolli eest. Selle eest on sõjaväge kiidetud, kuid ka
majanduslikus mõttes on sõjavägi väga oluline toimija. Kui soovime viia ellu tõeliselt
demokraatlikke reforme, on vaja ka majandusreforme, ning see ei kujune sugugi lihtsaks.

Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Olen kuulanud
suure huviga kõrget esindajat ja oma kaasparlamendiliikmeid. Paljud teist on öelnud, et
Tuneesias ja Egiptuses toimuv on teie jaoks täielik üllatus. Võtan omale vabaduse öelda,
et sellised avaldused hämmastavad mind, sest õigupoolest oleme pikka aega teadnud, et
tegemist ei olnud just demokraatlike režiimide, vaid autoritaarsete või väga autoritaarsete
režiimidega, mis hoidsid rahvast oma mõjuvõimu all.

Otsustasime, et ei hakka seda olukorda pea ees lahendama. Mõtlesime, et see oleks parim
viis tagada selles piirkonnas ja kogu Vahemere ääres stabiilsus. Sellegipoolest saime jälle
tõendust selle kohta, et autoritaarsete ja korrumpeerunud režiimide toetamine stabiilsuse
ja kaose vältimise nimel lõpeb tavaliselt ebastabiilsuse, kaose ja suurte tulevikuvõimaluste
kaotamisega.

Loodan, et oleme mõistlikud ja toetame demokraatiaprotsessi mõistlikul viisil. Sel puhul
tahaksin paluda teil pöörata erilist tähelepanu paljude poliitiliste parteide toetamisele nii
Tuneesias kui ka Egiptuses. Tegemist on nõrkade parteidega. Viimastel aastatel on neil
vaevu olnud võimalust end struktureerida. Seepärast vajavad nad igasugust abi, et täita
oma rolli sündmuses, millest loodetavasti saavad õiglased ja kiiresti lähenevad valimised.

Geoffrey Van Orden (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Eriti tahan juhtida tähelepanu sellele,
et liiga palju kordi oleme näinud, kuidas meie vaba ühiskonna varjupaika läänes
kuritarvitavad äärmuslased, kes pöörduvad lõpuks tagasi oma koduriikidesse, mis on meie
väärtuste suhtes vaenulikult meelestatud ja mis sünnitavad revolutsiooni. Eile möödus
32 aastat sellest, kui Ayatollah Khomeini pöördus Pariisist tagasi Iraani. Teame, kuhu see
on viinud.

Rachid Ghannouchi, kes on toetanud Iisraeli riigi hävitamist, pöördus äsja tagasi Tuneesiasse
pärast kaht Londonis veedetud aastakümmet. Ta ei pea Palestiina omavalitsuse juhtkonda
õiguspäraseks, ta toetab Hamasi. Hamas on loomulikult Egiptuse hästi korraldatud poliitilise
rühmituse Moslemi Vennaskonna võsu. Sellised organisatsioonid rajavad oma võimu
inimeste igapäevavajadustele vastamisele ning koondavad oma võimu terrori abil.

Peame võtma jõulisemad meetmed äärmusluse arenemise takistamiseks omaenda
pealinnades ja tegema rohkem selleks, et jõuda hästisuunatud abi, sealhulgas
hästikontrollitud finantstoetuste kaudu õiguspärase kodanikuühiskonnani sellistes kohtades
nagu Egiptus ja Tuneesia.

Vito Bonsignore (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, kolleegid! Nõustun sellega, mida on
öelnud minu kolleegid Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonist. Tahaksin
siiski tõsta esile tõsiasja, et hiljutised sündmused Vahemere piirkonnas on šokeerinud meid
kõiki, sest kuni viimaste nädalateni olid need täiesti ettenägematud.

Catherine Ashtoni juhitud Euroopa välisteenistus näib olevat jahmunud ja minu arvates
näitab see praegu oma vähest reageerimisvõimet. Mõtlen praegu, kas tasub kulutada nii
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palju raha praegusel kujul toimivale teenistusele. Kordan veel kord: näeme ELi esindatuse
täielikku puudumist Euro-Vahemere areenil.

Toetame kõigi rahvaste õigust otsustada omaenda valitsuse üle ja omaenda valitseva klassi
üle vabade demokraatlike valimiste teel, mitte toore jõu ja äärmusluse kehtestatud meetmete
abil. Nagu öeldud, on stabiilsusel ja demokraatial aeg käsikäes käia. Seepärast kasutame
nüüd kõiki õiguspäraseid vahendeid, et tugevdada demokraatiat ja poliitilist pluralismi
ning pöörame tähelepanu õigusriigi põhimõttele, inimõigustele ja kodanike ohutusele.

Kogu maailm ja kõige enam meie, eurooplased, vajame Vahemere piirkonda, kus valitseb
rahu. Euroopa Liit peab muutma oma poliitikat ja püüdma viivitamatult pakkuda asjakohast
abi ja koostöövõimalusi, et aidata kaasa vajaliku sotsiomajandusliku arengu käivitumisele
kõikides Vahemere riikides.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja, kolleegid! Tuneesia
demokraadid andsid meile hiljuti näitliku õppetunni küpsuse kohta. Seepärast tahame, et
praegusel pingelisel ajal ja Egiptuses toimuva veresauna taustal kõneleks Euroopa Liit ühel
häälel, et võiksime tõepoolest selle veresauna lõpetada ning et vabadusetuuled võiksid
tõepoolest tuua ka Egiptuses kaasa põhjaliku kursimuutuse demokraatia suunas.

Tuneesia puhul on meil aga veel aega. Homme hääletame Euroopa Parlamendis resolutsiooni
üle – riiki saadetakse delegatsioon – ning meie toetus, meie demokraatlik tagatis on praegu
samuti väga olulised, eeskätt Tuneesias, siis Egiptuses ja kõikides nendes riikides, mis
nõuavad suuremat vabadust.

Me saame teha siiski väga palju, sest sedalaadi jagunemisest ja revolutsioonist põhjustatud
majandusliku kokkuvarisemise kulud tuleb hoida minimaalsed. Liiga palju on vaenlasi,
kes soovivad muuta Tuneesia teistsuguseks eeskujuks, kui meie soovime. Tuneesiast on
saanud eeskuju ja tegelikkuses näeme postkolonialistliku ajastu lõppu ja tõelise iseseisvuse
algust.

Seepärast on Tuneesia majanduslik olukord – lisaks Catherine Ashtoni nimetatud abile –
Euroopa Keskpanga jaoks võimalus asuda seisukohale, et mitte jääda ilma kogemusest,
mis võiks Vahemere piirkonna tulevikku silmas pidades ülioluline olla. On väga tähtis, et
see otsus võetaks kiiresti.

Marietje Schaake (ALDE).   – Lugupeetud juhataja! Just praegu, kui meie siin istume,
aetakse Tahriri väljakul Egiptuse kodanikke lõksu ja rünnatakse ning kaitsmise asemel on
sõjavägi ja politsei väidetavalt ründama asunud. Mitmesuguse taustaga egiptlased soovivad
oma rahumeelsete protestidega inimõiguste austamist ja demokraatiat, poliitilisi reforme
ja head valitsemist ja sotsiomajanduslikku arengut.

Võib-olla tulevad need nõudmised teile tuttavad ette, sest need on täpselt Lähis-Ida ja eriti
Egiptusega seotud ELi programmide eesmärgid. Komisjon üksi on viimase 15 aasta jooksul
kulutanud selleks kokku kolm miljardit eurot. Kuna inimeste nõudmised on nagunii meie
poliitiliste eesmärkidega kooskõlas, siis miks on nii raske teha kiiresti ELi jõuline avaldus?

Vajadus tugeva ja proaktiivse Euroopa Liidu järele on pakilisem kui kunagi varem. Sellal
kui vabaduse ja demokraatia päike tõuseb üle Lähis-Ida, takistavad erimeelsuste pilved
Euroopa ühtsust ja suutlikkust võtta vastutus. Soovitan teil tungivalt toimuvat vaadelda ja
inimeste ühemõttelise toetamise nimel tegutseda. Nende õigused ja ELi usaldusväärsus on
omavahel seotud.
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Teine pidevalt päevakorral olev nähtus inimeste ja diktatuuride suhetes on
kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia. Tuneesia valitsus on üks rangemaid inimeste
represseerimiseks ette nähtud tsensuuri, järelevalve ja filtreerimistehnoloogia kasutajaid.
Euroopa ettevõtted, näiteks Vodafone ja France Telecom, on olnud Egiptuses jõuliselt
esindatud ning nupulevajutaja ja Egiptuse nii-öelda väljalülitajana on neil olnud oluline
osa ühenduse katkestamises. Tahaksin, et uuritaks, missugust osa täitsid Euroopa ettevõtted
inimõiguste rikkumises, kui nad takistasid sõnavabadust, ajakirjandusvabadust ja
juurdepääsu teabele ning lõid keskkonna, kus inimõiguste rikkumised võisid jääda
registreerimata.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton! Minu arvates
on Euroopa Liit teinud varasemates suhetes Tuneesia ja Egiptusega mitu viga. Tuneesia
puhul tegime vea siis, kui ei suutnud avaldada arvamust pärast seda, kui Ben Ali 2009. aastal
presidendivalimised võitis. Peaksin ka meeldetuletuseks lisama, et ta sai 90% hääli, kuid
valimised ei olnud vabad ega demokraatlikud. Samamoodi juhtus ka siis, kui Tuneesias
muudeti karistusseadustikku ning tehti lõpp valitsusvälistele ja inimõiguste
organisatsioonidele. Me ei saa lubada sellist passiivsuse ja tegevusetuse poliitikat selliste
meetmete puhul, mis Euroopa peab praegu võtma Põhja-Aafrika piirkonna suhtes. On
väga raske muuta piirkond taas stabiilseks, kui me ei täida aktiivset rolli ega näita üles
otsusekindlust selle eesmärgi saavutamisel. Inimõigusi, sõna- ja ajakirjandusvabadust
austavad valitsused tulevad Põhja-Aafrikas uuesti võimule ainult siis, kui tegutseme nendes
riikides toimunud sündmuste puhul aktiivselt ja otsustavalt. Suur tänu teile!

Cristian Dan Preda (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton, kolleegid!
Aasta tagasi arutasime Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu ja Tuneesia suhteid ning ma
ütlesin tollal, et sotsiaalsete saavutustega, mille üle tuneeslased nii uhked on, peaks kaasnema
ka poliitiline progress.

Viimastel nädalatel oleme näinud, et poliitiline progress on olemas vähemalt selles mõttes,
et algav ülestõus on väga selge ja ilmne vabadusiha väljendus. Olukord Egiptuses on
samasugune, kuigi asjad liiguvad kiiresti. Me ei tea, millega see lõppeb ja kahtlemata
väljendatakse sellist vabadusiha sama ilmekalt edaspidi ka teistes kohtades.

Nagu oleme täna näinud, kardavad mõned meist samal ajal, et see muutuste tuul ei too
tingimata kaasa ilmalikkust või ilmaliku riigi jätkumist, mõõdukust või stabiilsust. Minu
arvates peame olema teadlikud tõsiasjast, et tõepoolest on võimalik, et järgmistel nädalatel
ja aastatel ei valitse selles piirkonnas poliitilised režiimid, mis on nii stabiilsed kui ka kantud
vabaduse ja mõõdukuse vaimust. Nii võib juhtuda ning usun, et peame ka selleks
võimaluseks valmis olema.

Seepärast julgustan Catherine Ashtonit ehk suunama ELi strateegia tagasi kursile, mille
komisjon visandas oma 2005. aasta aruandes Barcelona tippkohtumise jaoks.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kuni praeguseni olin
kahtlustanud, et inimesed on alati oma poliitilisest eliidist sammu eespool. Nüüd olen selles
üsna kindel. Lubage mul kõigepealt tunnustada tuneeslaste ja egiptlaste julgust ja
otsustavust. Nad on meenutanud meile, et väärtused, mille eest me maailmas seisame –
inimõigused ja demokraatia –, ei ole ainult läänelikud väärtused, nagu mõned on väitnud,
vaid pigem universaalsed väärtused kõigi jaoks.

Minu arvates ei saa Euroopa enam kauem teha selle maailma osa suhtes vigu ja keerutada
nii, nagu ta praegu teeb, alates vääradest analüüsidest kuni valede projektideni. Need
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inimesed ootavad meilt vastust, mis oleks nende julguse ja püüdluste kõrgusel. Nad ei palu
heategevust, kuid kindlasti nõuavad nad solidaarsust ja veelgi rohkem nõuavad nad
vastutustunnet. Niisugusel ebakindlal ajal ei taha keegi kaost, kuid keegi ei peaks olema
sunnitud ka praeguse olukorraga kauem leppima.

Peame toitma lootust, mida pakuvad Tuneesia ja Egiptuse sündmused, et aidata kinnistada
ja luua demokraatlik kord, mis tooks kasu neile riikidele ja elanikele, kuid mis tooks kasu
ka meile. Usun, et olete seda jõuliselt väljendanud, lugupeetud Catherine Ashton.

Lõpetan ühe luuletaja kunagiste sõnadega: „Maailm tukub mõtlematuse puudumise tõttu.”
Need inimesed on õigusega olnud mõtlematud oma nõudmises vabaduse järele, kuid kõige
rohkem loodan, et nad on äratanud meie südametunnistuse.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton!
Kutsuksin teid üles olema julgemad. Minge enne välisministrite nõukogu Kairosse. Kõnelge
seal valitsuse esindajatega ja opositsiooniga. Tulge tagasi Brüsselisse ja rääkige nähtust ja
kuuldust oma kolleegidele. Pange paika tegevuskava ning ärge kuulake 27 eri arvamust,
mis muudavad tegeliku tegutsemise väga keeruliseks.

Kui Hugues Mingarelli läheb Tuneesiasse – mis on minu arvates väga hea –, informeerige
meid, et oleksime teadlikud ning et avalikkus oleks teadlik Euroopa Liidu sealsest
esindatusest. Mina sain esmalt teada ameeriklaste kohalviibimisest ja alles siis kuulsin, et
ka Hugues Mingarelli on seal. Te olete Euroopa Liidu välisminister ning soovitaksin teil
tõsiselt ühest küljest nii ka tegutseda. Teisalt ei tohi te ELi välisministrina hüpata läbi iga
rõnga, mille inimesed teie ette panevad.

Täna on siin tõmmatud paralleele 1989. aastaga ning minu arvates vastab see tõele. Usun,
et Tahriri väljak Kairos 2011. aastal on võrdväärne Berliini Alexanderplatziga 1989. aastal.
Seal toimub revolutsioon. Kui me aga meenutame hetkeks 1989. aasta revolutsiooni, tuleb
meile meelde, et ka siis seisime sama dilemma ees. Tahtsime vabadust, stabiilsust ja
demokraatiat ja vaatasime mööda tõsiasjast, et see protsess, üleminek stabiilselt diktatuurilt
demokraatiale on harva rahumeelne, distsiplineeritud ja stabiilne. Sellest vaatepunktist on
ka diplomaatial, organiseeritusel ja ettevaatlikkusel oma koht.

See ei muuda tõsiasja, et revolutsioon valmistab meile väga suurt heameelt. See on
revolutsioon diktatuuri vastu ja vabaduse eest. Usun, et Euroopa ei saa neis riikides
korraldusi jagada. Meie rõõm peab olema silmaga nähtav. Selge on aga ka see, et isegi
piiratud mõju korral ei ole kindlasti võimalik rajada riiki koos Hosni Mubarakiga. Praegu
Tahriri väljakul toimepandavat vägivalda silmas pidades on selle Egiptuse valitseja viimased
õiguspärasuse riismed kadunud.

Sajjad Karim (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Praegust hetke on tulnud kaua oodata. Seda
on juhtinud nii vanad kui ka need, kes ei ole tundnud Egiptuses kedagi muud kui Mubarakki.
Oleme vastuseks öelnud, et Egiptust ei tuleks muuta ebastabiilsemaks, kui see juba on; et
egiptlased peaksid saama oma vaba tahte alusel valitud valitsuse.

Jah, see on õige, kuid mitte piisav. Euroopa Parlamendi sõnavõtjatelt kuulen täna hoiatusi
islami tsunami eest, mis ootab võimalust, et tulla ja meid kõiki hävitada.

Kardan, et selliseid väiteid esitades avaldate üksnes poolehoidu totalitaarsele režiimile,
mida katab väga õhuke demokraatiakiht, ning te ei väärtusta kuidagi neid inimesi, kes on
maksnud oma vere ja eluga nii Tuneesias kui ka Egiptuses. Nad maksid oma eluga, võideldes
oma kaasmaalaste vabaduse eest, ja nad ei väärtusta teie vabadust sugugi vähem. Vaatamata
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oma suurele arvule on tänavatel viibijad häälekas vähemus, kes esindab tegelikult veelgi
suuremat vaikivat enamust.

Lugupeetud kõrge esindaja! Praegu ei ole aeg kõhklusteks. Astuge jõulisemaid samme,
saatke välja selge sõnum! Mubarakil on aeg areenilt lahkuda.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Lugupeetud juhataja! Ei ole kahtlustki, et Euroopa Liit oleks
võinud teha palju rohkem, et aidata araabia maadel demokraatia poole liikuda. Kui aga
pingelistel sündmustel, mida oleme näinud, on üks kasulik tagajärg, siis kindlasti see, et
araablased on asunud olukorra parandamise nimel ise oma saatust kontrollima.

Lõppude lõpuks on ajalugu täis näiteid lääneriikide sekkumisest, mis tõi kaasa rohkem
kahju kui kasu. Seepärast ei peaks me mõtlema, et meil tuleb joosta päästma alati, kui asjad
vajavad kordaseadmist, teha teistele inimestele ettekirjutusi ja pidada loengut sellest, kuidas
oma asju ajada. Praegu peaksime endilt küsima, mida on nüüd võimalik toimunud
sündmuste valguses edasi teha.

Minu arvates tuleb teha kaht asja. Kõigepealt peame sekkuma kogu oma innukuse ja kogu
abiga, mida saame pakkuda, selleks et parandada selliste riikide demokraatlikku õhkkonda
ja tugevdada eeskätt demokraatlikke institutsioone. Nii saavad need edeneda ja samal ajal
peletada eemale uued äärmuslased ja diktaatorid.

Teiseks peame endilt küsima, kus me vea tegime. Peame küsima, kas meie
Euroopa-Vahemere piirkonna poliitika kujutas endast üksnes sõnu ja mitte tegusid. Kuhu
jäi Vahemere Liit? Kas Euroopa Liit kavatseb kunagi lõpetada reageerimise ja otsustada
selle asemel tegutseda?

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa Liidul on
aeg teha jõupingutusi tuneeslaste ja nende üleminekuvalitsuse konkreetseks toetamiseks
ja viimastel aastatel suuresti tähelepanuta jäänud Euroopa-Vahemere dialoogi
taaskäivitamiseks.

Maghrebi riikides ning Egiptuses noorte ja vaeste seas on plahvatava viha põhjustanud
ebaõiglane jõukuse jagunemine ja piirangud oma põhivabadusi kasutavatele inimestele.
Põhja-Aafrika on lõkkele löönud ja seal nõutakse suuremat demokraatiat, paremat
majandust, suuremat kaasatust ja tööhõivet. Samal ajal vaadatakse hämmastusega vana
Euroopa maailmajao poole, mis on liikumatu ja võimetu mõistma piirkonnas toimuvat
sotsiaalset ümberkujunemist või töötama välja tegelikke arengule ja rahule suunatud
poliitikameetmeid.

Euroopa peab pöörama suuremat tähelepanu inimõigustele ja demokraatiale ning edendama
sisukamat dialoogi, suuremat koostööd ja reaalset majanduslikku abistamist. Euroopa
peab avama oma ukse ja südame Põhja-Aafrikale, et Vahemerest võiks kujuneda rahulik
paik. Tuleb teha lõpp migrantide tagasilükkamisele vägivaldse koostöö kaudu selliste
riikidega nagu Liibüa. Vajame suuremaid investeeringuid, suuremat avatust, rohkem abi
ja tulemuslikumat Euroopa-Vahemere piirkonna poliitikat. Seda nõuab meilt ajalugu.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Me ei saa võrrelda Tuneesia
siseolukorda Egiptuse omaga. Massiprotestiavalduste algpõhjus oli sama, kuid nende mõju
rahvusvahelisele olukorrale on täiesti erinev.

Tuneesias toimuvad rohujuure tasandi muutused, mille põhjustas Ben Ali avaliku toetuse
ammendumine, võib tähendada sellele riigile võimalust paremaks tulevikuks. Egiptuse
olukorda tuleb seevastu hinnata mõningase ettevaatlikkusega. Vaatamata oma feodaalsele
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valitsemisele toimis Hosni Mubarak kui Egiptuse stabiilsuse tagaja. Arvestades, et senine
sobilike tingimuste puudumine tähendab, et Egiptuses ei ole kujunenud mingit
demokraatlikku opositsiooni – ja seda punkti tahaksin rõhutada –, siis ilmneb pärast
Mubaraki kukutamist, et Egiptus võidakse lükata Moslemi Vennaskonnaga seotud
äärmuslike poliitiliste rühmituste rüppe. Sündmuste sellise pöörde rahvusvahelisi tagajärgi
tuleks arvesse võtta. Võimalik liit Hamasiga, karm Iisraeli-suunaline poliitika, kristlaste
suurem tagakiusamine ja olukorra ägenemine piirkonnas – kas need on paremad väljavaated
kui Mubaraki-aegne stabiilsus? Samal ajal kui tunnistame tema põhjapanevaid vigu ja tema
valitsemise ajal kordasaadetu vastaste protestide õiguspärasust, peaksime mõtlema, mis
oleks sellises olukorras optimaalseim lahendus ja kuidas peaks Euroopa Liit reageerima.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Tuneesias ja Egiptuses
toimuvad sündmused on väga olulised ning on võimalik, et need muutuste protsessid
levivad teistesse riikidesse Vahemere piirkonnas, mis on Euroopa Liidu jaoks suurima
tähtsusega ala. Need riigid asuvad siinsamas meie külje all ning meid seovad nendega
arvukad sõprussidemed.

Viimasel kümnendil ei ole Euroopa Liit suutnud veenda nende riikide ametivõime vajalikke
reforme teostama. Parlamendi viimase koosseisu ametiajal rõhutasin, et stabiilsuse ideed
ei saa jätkuvalt kasutada selleks, et õigustada muudatuste puudumist ning et need riigid
vajavad põhjalikke poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid reforme. Nüüd nõuavad muutust
ja reforme inimesed tänavatel.

Lugupeetud kolleegid! Tunnen heameelt selle üle, et nõukogu pööras esmaspäeval viimaks
neile sündmustele tähelepanu ja on võtnud seisukoha. Mul on ka tunne, et
üleminekuprotsess Tuneesias on võtnud õige suuna. Kahjuks on laialt levinud arusaam, et
Euroopa Liit on viimastel nädalatel sellest protsessist peaaegu kõrvale jäänud. Oleme
kuulnud mitut president Obama kõnet, oleme kuulnud riigisekretäri Clintoni avaldusi ja
oleme kuulnud isegi kontaktidest Tuneesia sõjaväe ja USA armee esindajate vahel...

Euroopa Liit ei ole kuidagi olnud samaväärselt esindatud. Lissaboni lepingu uued
mehhanismid peaksid olema aktiivsemad ja nähtavamad, kaasa arvatud Euroopa Ülemkogu
eesistuja.

Lugupeetud Catherine Ashton! Tunnen heameelt teie kahe nädala pärast toimuva reisi üle
Tuneesiasse, kuid usun ka, et peame suurendama oma ettenägemis- ja reageerimisvõimet.
Kas soovime olla suured ülemaailmsed toimijad? Väiksema sammuna peame alustuseks
olema olulised piirkondlikul tasandil.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Euroopa Liit jälgib väga
tähelepanelikult Tuneesia olukorda ja toetab tuneeslaste jõupingutusi, mille eesmärk on
rahumeelne demokraatiale üleminek. Tuneesia üleminekuvalitsuse võetud esialgsed
meetmed liiguvad õiges suunas. Kutsume uusi ametivõime üles täitma täiel määral
kohustusi, mis on võetud valitsemise, õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste austamise
ning ka majanduslike ja sotsiaalsete reformidega. Minu arvates on kõik need reformid üks
parimaid viise, kuidas investeerida Tuneesia tulevikku ja aidata seal rajada stabiilne
demokraatia.

Euroopa Liit soovib Euroopa–Vahemere piirkonna partnerluse raames Tuneesiaga stabiilseid
partnerlussuhteid ja peab koondama kõik olemasolevad vahendid üleminekuprotsessi
hõlbustamiseks, looma tugevad demokraatlikud institutsioonid ja soodustama aktiivse
kodanikuühiskonna teket, mis kaasneb reformide elluviimisega. Meile on väga kasulik, et
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Tuneesia oleks stabiilne, jõukas ja demokraatlik riik, millega saame arendada välja kasuliku
vastastikuse koostöö, mis põhineb ühistel huvidel ja väärtustel.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton, kolleegid! Seda,
mida on vaja teha, on juba mitu korda öeldud ja selles valitseb laialdane üksmeel. Meie
resolutsioon on Tuneesia teemal selgesõnaline, kuid Egiptuse puhul peame seda suuliste
ettepanekute abil vajalikus ulatuses täiendama.

Minu arvates meil on enesekriitikaks alust. Meie juhid Brüsselis ja liikmesriikides on praeguse
olukorra juurde liiga kauaks pidama jäänud. Kui oleksime inimõiguste universaalse iseloomu
ja demokraatia puhul igapäevases poliitikas omaenda põhimõtteid tõsiselt võtnud, oleksime
pidanud Tuneesia ja Egiptusega rääkima selgesõnaliselt nende ilmsetest puudustest.
Teadsime, et islamistide ja fundamentalistide vastu võetud meetmed ei olnud sihitud üksnes
nendele rühmitustele, vaid ka igasugusele asjaomase valitsuspoliitika kriitikale. Ka praegu
ei ole veel liiga hilja. Demokraatia ja inimõiguste nõudmine ei ole siseküsimustesse
sekkumine ning seda ei saa mõista hukka kui olukorra destabiliseerimise soodustajat. Ei
diktatuur ega autoritaarne režiim ole iseenesest stabiilsed. Oma praeguse poliitikaga oleme
seepärast võitnud lihtsalt aega, mitte stabiilsust.

Tuneesia ja Egiptus on teistele eeskujuks. Kõik teavad teistest selles piirkonnas. Paljud
inimesed kardavad neid nimepidi kutsuda. Minu jaoks on näiteks Saudi-Araabia võimalik
kandidaat. See olukord nõuab, et kõrge esindaja võtaks poliitilise juhtrolli. Kuid 27 riigil
ei ole lahknevaid huvisid. Kui teie hinnang on õige, siis ärge oodake, kuni viimane
diplomaatiline skeptik on oma välisministrile uue ülevaate andnud. Senaator John Kerry
üleeilseid ja Barack Obama tänaõhtuseid Egiptuse kohta öeldud sõnu oleksime pidanud
kuulma ka teilt. Saage ELi huvides iseseisvaks, et EL ise – mitte keegi teine – kujundaks oma
edaspidise poliitika omaenda naabruskonnas. Vahest võiksite isegi järgmisel nädalal
Tuneesiasse ja Egiptusesse minna ja siis meile ülejärgmisel nädalal Strasbourgis olukorrast
ülevaate anda.

Richard Howitt (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Nagu kõik käimasolevas arutelus osalejad,
jagan ka mina sügavat muret Egiptuse rahumeelsete protestijate pärast, eeskätt praegust
jätkuvat vägivalda silmas pidades.

Tahan sellesse arutelusse lisada mure Al Jazeera jätkuva suletuse pärast, mille suhtes Euroopa
Liit siiani vaikinud on, ning kuue Al Jazeera ajakirjaniku arreteerimise pärast. Meil on vaja
ka tegeleda IT-ettevõtetega, Interneti-teenuste ja mobiilside pakkujatega – sealhulgas
Vodafonega minu koduriigist –, mis puudutab valikuid, mis nad tegid Egiptuses viimaste
nädalate jooksul.

Soovin ka, et ELi juhid oleksid öelnud varem seda, mida nad ütlevad praegu. President
Sarkozy ütles 2007. aasta detsembris järgmist: „Tahaksin öelda president Mubarakile, kui
kõrgelt hindan tema kogemust, tarkust ja mõõdukaid seisukohti. …president Mubarak on
meie sõber.” Nüüd nõuab ta üleminekut.

Või näiteks Ühendkuningriigi välisministeeriumi nooremminister Alistair Burt ütles, et ta
soovib Egiptuse stabiilsust enam kui midagi muud. William Hague, kes keeldus ütlemast,
kui kiiresti tahaks ta valimisi näha, nõuab nüüd üleminekut.

Nõustun meie kõrge esindaja Catherine Ashtoniga. EL on üleminekuõiguse, valimiste ja
demokraatia tugevdamises ning kodanikuühiskonna arendamises pädev. Hoolimata
eksimustest ja minevikutaagast peaksime koos temaga käsitlema seda küll piirkondliku
kriisina, kuid ELi võimalusena suunata oma ressursid demokraatia ja inimõiguste austamise
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toetuseks. Need ei ole väärtused, mida meie Euroopast peale surume. Neid nõutakse Tunise
ja Kairo tänavatel ja meie kohus on kuulata.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Iga revolutsiooniga kaasneb oht, et seaduspärase ja tõeliselt
demokraatlikel alustel põhineva õigusriigi vaenlased kuulutavad inimeste nõudmised
demokraatia ja leiva järele enda omaks. Mitte miski ei taga, et Tuneesias, Egiptuses ja teistes
riikides toimuvast ülestõusust ei saa ettekääne islamiäärmuslaste võimuhaaramiseks, nagu
juhtus Iraanis. Tõehetk läheneb ka ELi institutsioonide jaoks. Euroopa Liidul on kõik
võimalused, et viimaks täita rolli, milleks ta loodi. Ta peaks pakkuma tõhusat toetust
pluralismi pooldavatele poliitilistele jõududele. Ta peaks vaatama üle ka naabruspoliitika:
on ilmselge, et selle toimimine senisel kujul on toonud kaasa naabruspoliitika ärakasutamise
korrumpeerunud juhtide valitsuste toetamiseks. Suur osa naaberpiirkondade ning vabaduse,
demokraatia ja õitsengu arendamiseks eraldatud rahast peaks jõudma nende riikide
kodanikeni tiheda koostöö abil valitsusväliste organisatsioonidega ning akadeemiliste ja
kultuurikogukondadega. Noorte ja naiste ühendustele suunatud projektide toetamine
peaks samuti olema prioriteetsel kohal.

Lugupeetud Catherine Ashton! Euroopa Liidu senine poliitika selles maailma piirkonnas
on lõppenud nurjumisega. Peaksime võtma riski ja toetama ilma Mubarakita Egiptust tema
teekonnal pluralistliku ilmaliku Egiptuse vabariigi poole, kus austatakse vähemusi.
Mubarakil on juba aeg minna, tema aeg on otsa saanud. Mubarak raiskas talle antud aega.

Nicole Sinclaire (NI).    – (küsis Richard Howittilt sinise kaardi küsimuse kodukorra artikli 149
lõike 8 alusel) Tõite esile mõned president Sarkozy ja Alistair Burti märkused. Ma ei tea, kas
te olite enne istungisaalis, kui üks kolleeg osutas Tony Blairi avaldustele Hosni Mubaraki
kohta. Kas võiksite öelda, kas nõustute Tony Blairiga või ei?

Richard Howitt (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Kordan oma sõnavõtus öeldut: meil
lasub suur minevikutaak ning me kõik peaksime selle üle mõtisklema ja oma järeldused
tegema.

See ei peaks meid aga takistama Euroopa Liiduna Egiptuse ja araabia maadega tegelemast
ning demokraatiat ja inimõigusi toetamast ning ma ootan, et mu kolleeg jagab minuga
seda seisukohta vaatamata meie lahknevatele arvamusele Euroopa kohta.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Paljugi on juba öeldud, kuid ühinen
kaastundesõnade ja toetusega, mida on juba Tuneesia ja Egiptuse rahvale avaldatud. Nad
sümboliseerivad lootust kõigi jaoks, kes kaitsevad vabadust. Ka mina olen mõttes ohvritega.

Tahaksin nüüd öelda, et Euroopa Liit, mis – nagu teised sõnavõtjad on öelnud – on
silmapaistvalt nõrgalt reageerinud, peab tuneeslasi ja egiptlasi toetama, et aidata neil edukalt
oma riigid reformidele avada ja demokraatia luua.

Euroopa Liit on otsustanud toetada Tuneesia juhte nende jõupingutustes alustada rahulikku
üleminekut, korraldada eelseisvad valimised, et saavutada vabadus ja aidata tuneeslastel
nautida heaolu, mida pakub areng ja ühiskondlik rahu ning noorte tööhõivet võimaldav
majandus.

Lõpetuseks ütlen, et Vahemere Liidul on ees oluline katsumus, sest nn jasmiinirevolutsioon
on valla päästnud laine kõikides Põhja-Aafrika riikides, Lähis- ja Kesk-Idas. Nende riikide
suhtes tuleb töötada välja jõuline strateegia. Olgem siiski ettevaatlikud: õiguspärase
demokraatliku liikumise suhtes peab EL leidma tasakaalu siseküsimustesse mittesekkumise,
nende rahvaste õiguspäraste püüdluste toetamise ja stabiilsuse vahel.
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Alf Svensson (PPE).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Oleme Euroopa Parlamendis sageli
kõnelnud demokraatia, inimõiguste ja vabaduste austamisest, kuid tõde on see – ning seda
võime kindlasti täna õhtul möönda –, et oleme tihti seadnud esikohale millegi muu, nimelt
poliitilise stabiilsuse ja head ärisuhted. Nüüd on peaaegu öise varga kombel hiilinud meile
ligi mõistmine, et ka araabia maade elanikud janunevad vabaduse järele ja püüdlevad selle
poole. Kõneleme praegu pikalt üleminekuga kaasnevatest ohtudest ning on selge, et need
on olemas. Ilmselt ei ole siin kedagi, kes tõuseks püsti ja Moslemi Vennaskonnale hurraa
hüüaks. Teame aga, et pikas perspektiivis igatseb igaüks vabadust ning inimõiguste ja
vabaduste austamist ning igaühel on nendele õigus.

Nüüd peame tagama, et EL ei jääks enam pealtvaatajaks, kes laseb asjadel omasoodu minna.
Selle asemel peame haarama initsiatiivi ja – nagu Catherine Ashton rõhutas – püüdma
demokraatliku korra tugevdamises osaleda. On muljetavaldav, et noored alustasid neid
ülestõuse osaliselt tänu praegu kättesaadavatele kommunikatsioonivahenditele. Seepärast
ei usu ma, et peaksime liialt seostama neid liikumisi praeguste ideoloogiliste või religioossete
aspektidega. Ükskõik, mille eest nad seisavad, on pikas perspektiivis need vabadus ning
inimõiguste ja vabaduste austamine, mida meie siis istungisaalis koos kogu Euroopa
Parlamendiga esikohale seadma peame.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Lugupeetud juhataja! Üle kahe aasta kestnud järelevalve
on näidanud meile järkjärgulist demokraatia, sõna-, kogunemis- ja usuvabaduse kadumist
nendes riikides. Valimistulemused neis riikides on ilmne tõestus.

Totalitaarsed režiimid ei teki üleöö. Vaatamata selgetele sõnumitele ei ole Euroopa Liit
suutnud võtta selget seisukohta inimõiguste austamise kohta. Kahjuks oleme ühise seisukoha
vastuvõtmisel viimaste seas.

Miks asutasime Prantsusmaa eesistumise ajal Vahemere Liidu? Kas meil puudus
diplomaatiline ressurss, et selles piirkonnas stabiilsuse teemal läbirääkimisi pidada?

Euroopa Liidu riigid on aastakümneid neid valitsusi toetanud, eriti rahaliselt. Samad riigid
on nüüd hakanud mõtlema, kuidas külmutada pangakontod ja kuidas toetada nende
valitsuste oponente. Kas ei ole see samasugune silmakirjalikkus? Olukord Vahemere
piirkonnas on meie jaoks õppetund inimõiguste mitteaustamisest. Näiteks ei austata
usuvabadust ja see võib saada relvaks radikaalidele ja terroristidele; see märgib totalitaarse
režiimi algust.

Räägin seda seepärast, et on veel palju riike, mida iseloomustavad samasugused jooned.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton! Euroopa Parlamendis
toimuval arutelul, mida olete huviga kuulanud, on üks ühine nimetaja. See on teile esitatud
nõudmine, lugupeetud Catherine Ashton. Tõstke häält! Liikuge edasi, olge veidi julgem ja
ka häälekam! Seiske nende eest, kes tänapäeva tsiviliseeritud maailmas toetavad
demokraatiat, sõna- ja ajakirjandusvabadust!

Tuneesia, Egiptus ja ehk nii mõnedki teised riigid seisavad silmitsi keeruliste muutustega.
Neil on vaja meie abi, mistõttu on vale, kui teie põhiesindaja selles riigis ütleb, et strateegia
muutmine ei ole vajalik. Vastupidi, vajame Vahemere piirkonna strateegiat ja võib-olla ka
Lähis-Ida strateegiat. Võib-olla peame ümber mõtestama kooseksisteerimise Vahemere
teisel kaldal ning prioriteet, mida tuleb teha väga kiiresti, on loomulikult valimiste
kohandamine ja ettevalmistamine ning nende toetamine.
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Selles riigis viibiva ELi põhiesindaja tähelepanu eest ei ole saanud kõrvale jääda see, et
üleminekuvalitsus Tuneesias soovib praegu sõlmida neli rahvusvahelist kokkulepet
inimõiguste kaitsmiseks, et kõik poliitilised vangid on vabastatud, dissidendid on tagasi
pöördunud ning demokraatlikke valimisi valmistatakse ette ja need toimuvad. Peame seda
protsessi toetama ning Euroopa Parlament tahab kuulda teid selles küsimuses jõulisemalt
sõna võtmas.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton, head kolleegid! See
kriis peaks ajendama meid mõtlema, kas Euroopa Liit tõepoolest tahab välispoliitikas rolli
mängida.

Välispoliitika on keeruline: see vajab strateegiaid, kindlaid eesmärke ja selgeid liite. Me ei
saa jätkuvalt reisida ümber maailma, patsutada kõiki seljale ja teeselda, et kõik on parimas
korras. Mõni nädal tagasi toimusid Egiptuses valimised ja me ei tõstnud kära, sest mõistsime,
et sealne diktatuur oli meid kõiki narritanud. Nüüd kui miljonid inimesed on tänavatel,
kõneleme kõik demokraatiast ja inimõigustest. Seda me tahame ja seda püüame kindlustada,
kuid peaksime massidega kaasamineku puhul ettevaatlikud olema. Mäletan, kui iraanlased
šahhi vastu üles tõusid, ja me teame, kuidas see lõppes – režiimiga, kus puuakse ikka veel
tosinaid inimesi üles.

Loodan, et näiteks Egiptuse valitsus on suuteline äärmuslasi eemal hoidma ja täitma
Iisraeli-Palestiina kriisis stabiliseerivat rolli. Lugupeetud Catherine Ashton! Selles maailma
osas on kindlasti vaja rohkem demokraatiat, kuid ka rohkem euroopalikku poliitikat.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Lugupeetud juhataja! Tuneesias ja Egiptuses näeme
valitsuse ja kodanikuühiskonna vahel tohutut pinget ja konflikti, mis on paratamatu tagajärg
tõsistele pikaajalistele majanduslikele ja ühiskondlikele probleemidele, mida riigi
ametivõimud eirasid.

Füüsiline vägivald kokkupõrgete ajal on väga kahetsusväärne ja kinnitab ainult pakilist
vajadust välisabi järele, et minna rahumeelselt demokraatiale üle. Seepärast peaks Euroopa
Liit olema valmis suunama kõik oma ressursid õigusriigi ja inimõiguste olukorra, kaasa
arvatud usuga seotud õiguste tugevdamiseks neis riikides. Me ei taha, et võimule saaksid
sallimatud ja sõjakad islamistid.

Heanaaberlike suhete ja piirkondliku turvalisuse säilitamise raames on vajalik keskenduda
meetmetele, mille eesmärk on kodanikuühiskonna tugevdamine, terve opositsiooni loomine
ja demokraatlike valimiste tagamine, et vältida äärmuslike radikaalsete rühmituste
võimuhaaramist.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Juba tõsiasi, et arutame Tuneesia
küsimust – oma esialgset teemat – ajal, mil Egiptus on jõudnud oma haripunkti, näitab
seda, kui kaugel oleme tegelikkusest, isegi kui meie arutelu pealkirja hõlpsasti muuta võiks.

Meie avalik reaktsioon on olnud tasane, väljendatud on muret ja käsitletud tagasihoidlikke
üleskutseid vaoshoituse ja dialoogi järele keset revolutsioone ning nii on üles näidatud
praktilise mõtlemise puudumist. Isegi ootused, et revolutsioonid võiksid tuua kaasa
ühiskonna, mis põhineks meie väärtushinnangutel, eiravad kultuurilisi ja usulisi erinevusi,
mis eristavad seda ühiskonda meie omast.

Kuidas siis reageerida? Esmalt peaksime mõistma, et tegemist on ülesandega, mis nõuab
ühist koordineerivat vastust, mitte võistlust selle nimel, kes näitab üles kõige suuremat
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kaastunnet. Lugupeetud Catherine Ashton! Teie sõnadel on piisavalt kaalu, kui neid toetab
avalikult kogu nõukogu.

Teiseks peaksime hakkama mõtlema nende revolutsiooniliste liikumiste tagajärgede peale.
Missuguseid režiime see kaasa toob? Lõppude lõpuks peaksime austama nende õigust ise
endi eest otsuseid langetada.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Lugupeetud juhataja! Kui praegu Kairo tänavatel toimuv
revolutsioon läbi saab, valivad egiptlased poliitilise süsteemi ja oma juhid. Tõenäoliselt on
ka neid, kes avaldavad tunnustust president Mubarakile tänuväärse rolli eest, mida ta on
täitnud Lähis-Ida mõningase stabiilsuse säilitamises. See ei ole aga midagi, millele ma praegu
tähelepanu tahan juhtida.

Sündmuste areng Tuneesias ja Egiptuses paljastab Euroopa Liidu marginaalse rolli Vahemere
piirkonnas ja kõikidel naabruspoliitikaga hõlmatud aladel. Peame reformima Euroopa
Liidu naabruspoliitikat, vajame dünaamilist strateegiat, mis käsitleks lahendusi jätkuvatele
probleemidele alates Valgevenest, Osseetiast, Abhaasiast, Mägi-Karabahhist, Transnistriast,
Küprosest, Palestiinast ja Lääne-Saharast. Vajame strateegiat endise Nõukogude Liidu riikide
jaoks Kesk-Aasias ja Taga-Kaukaasias. Ka need demokratiseeritakse; selle ettenägemiseks
ei pea olema prohvet. Teil on siinkohal suur töö ees, lugupeetud Catherine Ashton. Olge
sihikindel ja teil on meie toetus!

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton!
Olles ekslikult toetanud diktatuure Vahemere lõunakaldal ning seda väidetavalt tõkkena
islami fundamentalismi vastu, peame nüüd saama üle katsumusest, mida need ajaloolised
sündmused endast kujutavad.

Euroopa Liit peab vaatama üle oma praeguse autoritaarsete režiimide ja diktatuuridega
seotud poliitika. President Mubarakil on nüüd aeg lahkuda. Meil on kohane toetada nende
riikide elanike valitud demokraatlikku korda ja demokraatlikke protsesse, mitte suruda
peale üksnes omaenda seisukohti. Kuulakem nende hääli, olgem tagasihoidlikud, ärgem
ajagem segi ilmalikkust ja turvalisust! Muutused on neis riikides juba toimumas. Meie
finantsvahendeid tuleb kohandada, et pakkuda demokraatia eestvõitlejatele kindlat toetust...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Usun, et need kaks riiki ja teised
riigid selles piirkonnas näitavad, kuidas viimaste aastate jooksul on Euroopa juhtidel mitmel
korral õnnestunud hoida rohkem äri kui demokraatia poole ning rohkem diktaatorite kui
vaeste poole.

Olen sügavalt mures Egiptuse praeguse olukorra ja tänaste sündmuste arengu pärast ning
usun, et me ei pea praegu olema mitte tasa, vaid näitama üles solidaarsust. Peame näitama
solidaarsust miljonite Kairos ja kogu riigis olevate egiptlastega, kes on tüdinud näljast,
rõhumisest ja tööpuudusest. Seepärast tuleb meil pärast president Mubaraki tänast kõnet,
pärast seda, kui režiim päästis lahti oma verekoerad ja avas tee vägivallale, öelda, et peame
seisma nende inimeste kõrval. Me ei tohi lubada seda, et kujundataks välja hirmu strateegia,
mis nad koju saadaks.

Kui oleksime kuulanud neid soovitusi 36 aastat tagasi Portugalis, oleksime koju läinud.
On hea, et me ei läinud koju, sest see tähendas, et meil oli demokraatlik revolutsioon.
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Lugupeetud kõrge esindaja! Euroopa välisteenistuses töötab
palju inimesi, spetsialiste ja analüütikuid. Seega peaksid meie eksperdid olema võimelised
hindama ühiskondlikke murranguid nii Tuneesias kui ka Egiptuses professionaalsel viisil
ja soovitama teile asjakohaseid meetmeid, mille abil Euroopa Liit aitaks nende riikide
elanikel ületada ebasoovitavate poliitiliste juhtidega seotud probleemid. Jaanalinnupoliitika,
mida me seni Aafrika riikides toimuvate rahvarahutuste suhtes oleme rakendanud, paneb
aga meie välisteenistuse tegutsemissuutlikkuse kahtluse alla.

Lugupeetud Euroopa Liidu kõrge esindaja! Kui Tuneesia ja Egiptuse sündmustele endiselt
professionaalsel viisi ei reageerita, on meie maksumaksjatel õigus mõelda, miks maksavad
nad hulgale mitmesugustele bürokraatidele ELi välisteenistuses, kui need ei suuda anda
teile viivitamatult ja professionaalsel tasemel nõu Euroopa tormiliste sündmuste kohta.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton! Optimistid arvavad,
et revolutsioonilised sündmused Tuneesias ja Egiptuses võiksid olla alguseks millelegi
sellisele nagu araabia maade nii-öelda rahvaste kevad – sündmused, nagu nägime näiteks
1989. aastal Ida-Euroopas. Eurooplastena peaksime loomulikult alati vabaduse ja
demokraatia poolt olema ning oleksime väga rõõmsad, kui see nii oleks. Me ei tohiks siiski
unustada, et ka meie, eurooplased, ja kogu läänemaailm on teatud määral sõlminud
kokkuleppeid kõige ebameeldivama ja jõhkrama diktatuuriga araabia maades.

Me ei peaks end petma. Kuigi Facebook, Internet ja Twitter on revolutsiooni juhtimise
tänapäevased vahendid, ei asenda need demokraatlikke struktuure ja õigusriiki, mis peab
kulisside taga kindlalt paigas olema, et revolutsioon suudaks viia demokraatlikule süsteemile
üleminekuni. Meie eurooplastena saame võtta ja peaksime võtma selge seisukoha ja aitama
neid demokraatlikke struktuure rajada, et neis piirkondades hakkaks lõpuks valitsema
õigusriigi põhimõte ja vaba turumajandus, mida on demokraatiaks vaja.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja.  − Lugupeetud juhataja! Lubage mul alustuseks end täiesti selgelt väljendada. Ma
ei nõustu mõttega, et EL on reageerinud aeglaselt või liiga hilja. Me olime esimesed, kes
võtsid sõna nii Tuneesia kui ka Egiptuse teemal. Hakkasime Tuneesiast rääkima 10. jaanuaril
ja avaldused Egiptuse kohta esitasin möödunud nädalal. Olime kõigist teistest sammukese
eespool. Tegemist ei ole võistluse ega võidujooksuga ning selle kriitikaga ma nõus ei ole.

Ka ei ole ma nõus sellega, et me tegutsesime aeglaselt. Oleme olnud pidevas ühenduses
Tuneesia ja Egiptuse inimeste, meie delegatsioonidega, kellele avaldan tunnustust kõige
eest, millega nad viimasel paaril nädalal on pidanud tegelema; oleme olnud ka otsekontaktis
valitsuse ja teenistustega. Teid teavitatakse ka teistest probleemidest, millega me samal ajal
oleme tegelenud. Nii et ma ei nõustu väitega, et oleme liiga vaiksed olnud. Ma ei nõustu
väitega, et me ei ole piisavalt teinud.

Nõustun sellega, et saame rohkem ära teha. Kas andsite mulle Lissaboni lepinguga kõik
vajaminevad vahendid? Ilmselt mitte. Kas andsite mulle kõik vajaminevad ressursid? Ilmselt
mitte, kuid anname oma parima tingimustes, mille alusel välisteenistus toimib ja mille
alusel mina oma rolli täidan. Ma ei ole inimene, kes saab minna ja oma isiklikke seisukohti
esitada. Ma kõnelen Euroopa Liidu nimel. Ma kuulan teid ja liikmesriike ja ka komisjoni.
Sellise rolli seadiste te sisse Lissaboni lepinguga ja just seda rolli ma täidan.

Neile, kes mind enne ei kuulnud: Tuneesia välisminister oli täna minu vastuvõtul. Ta tegi
oma esimese välisvisiidi Euroopa Liitu, sest ma kutsusin teda ja sest ta teab, kui olulised
me oleme mitte ainult täna, vaid järgmisel nädalal ja kuul ja aastal. Kui ma temaga kõnelen,
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kõnelen Euroopa Liidu nimel. Ta teab, et minu sõnu toetab 27 riiki, loodetavasti ka Euroopa
Parlament ja komisjon.

See tähendab nendele inimestele midagi. See et saadame kõneledes ühtse sõnumi, mitte ei
kõnele ilmtingimata ühel häälel – nagu inimesed korduvalt on öelnud –, on oluline. Sõnum
on sama, olgu selle edastajaks siis Saksamaa kantsler, Ühendkuningriigi peaminister, mõni
muu Euroopa Liidu riigi president, ükskõik milline 27 liikmesriigist. Me räägime üht ja
sama. Seepärast on sealsete inimeste jaoks nii oluline välisministrite esmaspäeval toimunud
kokkutulek, nende tehtud järeldused ja nende korraldatud pressikonverentsid kõikide
probleemide teemal, millega maadleme oma naabruskonnas ja kaugemal. Me ei tohi seda
unustada ühegi oma ettevõtmise juures.

Olen teiega nõus, et peame olema kohapeal tegutsedes aktiivsemad ja olen täiesti nõus
sellega, et peame naabruspoliitika uuesti läbi vaatama. Olen seda pikka aega rääkinud.
Peame tagama, et meie käsitlusviis on mitmekülgne, et võtame iga riiki eraldi ja töötame
välja eesmärgid, mida tahame koos vastava riigi inimestega saavutada – jah, teha rohkem
koos kodanikuühiskonnaga; jah, keskenduda inimõigustele ja demokraatiale; jah, tegeleda
vastavate riikidega seotud ühise välispoliitika probleemidega. Olen nõus. Püüan seda teha.
Kui mõtlete töö peale, mida me viimasel kahel-kolmel kuul oleme teinud, näete, et minu
sõnu läbib ühine teema: vajadus olla naaberpiirkondades aktiivsem. Pärast teenistuse
loomist peaks see olema meie prioriteet ning see peab olema parem, targem ja arvestama
rohkem nende vajadustega.

Ma ei saa võtta vastutust enne minu ametiaega toimunu eest, kuid vastutan pärandina
saadu ümberkujundamise eest tulevikustrateegiaks, mille üle võite sama uhked olla, nagu
mina kavatsen olla. See saab alguse meie praegusest tööst ja sellest kui suurel määral
suudame võtta vastutuse ja edasi minna.

Ma ei alahinda olukorra keerukust ja selle kiiret muutumist. Nõustun nendega, kes on
tähelepanu juhtinud ka sellele, et demokraatia ei ole hetkeline. See on protsess. Demokraatiat
tuleb luua ja tõsta esile need organisatsioonid, kes suudavad kaasata inimesi, et aidata neil
mõista demokraatlikke õigusi, mida demokraatia võib tähendada ja mida sellega teha saab
– ühiskonda ümber kujundada. Me ei kasuta põhjuseta seda väljendit nõukogu järeldustes,
sest usun ümberkujundamisse mitte ainult täna ja homme, vaid pikas perspektiivis. See
on see, mida Euroopa Liit pakub. Seda pakkus Euroopa Liit oma naabritele, kellest said
meie partnerid, ning seda pakkus ta omaenda liikmetele. EL saavutas ümberkujundamise,
mis kestab läbi põlvkondade. Just see on meie eesmärk. Me ei paku läbimõtlematuid
lahendusi. Tahame saavutada ja inimestele pakkuda midagi sellist, mis kestab terve nende
eluaja, nende laste eluaja ja veelgi kauem.

Loomulikult ei ole ma selle kõige juures unustanud ka kõiki muid küsimusi. Jälgin Jordaanias
toimuvat ja olen sealviibijatega ühenduses. Loomulikult tegelen Iraanis toimuvaga.
Üle-eelmisel nädalalõpul pidasin iraanlastega kõnelusi ja kõikide minu tehtud avalduste
ja meie tõstatud probleemide tõttu teate, kui kirglikult suhtun inimõigustesse Iraanis.

Kindlasti ei ole ma unustanud Lähis-Ida rahuprotsessi. Eile rääkisin George Mitchelliga.
Homme kohtume peaministri Fayyadiga. Olen seotud nelikuga, mis kohtub laupäeval
Müncheni julgeolekukonverentsil, kus ma sel korral neliku koosolekut juhatan.

Ma ei ole unustanud ühtegi muud probleemi. Ka ei ole ma unustanud Albaaniat, kuhu
Miroslav Lajčák minu nimel sel nädalal tagasi läheb, et dialoogi jätkata. Me ei ole unustanud
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kõike muud, millega tuleb tegeleda ning me ei ole tõepoolest unustanud ka probleeme,
mida me siin Euroopa Parlamendis täna arutame.

Mina ei vastuta ka Tony Blairi sõnade eest. Me võime rääkida sama keelt; me võime tulla
samast poliitilisest parteist, kuid mina ei vastuta tema eest ja mind ei saa tema eest
vastutavaks pidada.

Järgmisel nädalal lähen teie nimel ka julgeolekunõukogu koosolekule. Julgeolekunõukogus
on meil taas võimalus näidata, mida on Euroopa Liidul pakkuda neile inimestele praegu
ja tulevikus. On väga oluline, et saaksin seda teha koos teie toetusega – mitte vaikselt, sest
ma võin olla väga valjuhäälne – ning teha seda korralikult ühtekuuluvuse, suuna, eesmärgi,
strateegia ja plaaniga. Nii et kui Tuneesia välisminister tuleb minu vastuvõtule, saan talle
esitada tegevusplaani. Ma ei ütle, et väga meeldiv teid näha, tulge ja rääkige minuga viis
minutit telekaamerate eest. Ei, ma ütlesin talle, et istume nüüd tunniks ajaks maha ja töötame
teie plaani läbi, arvestades seda, mida meie minu arvates teile pakkuda saame. Kui palju
raha on vaja? Mida on minul võimalik teha? Mida ma pean muutma? Missugused vahendid
peame koondama? Kui palju on mul võimalust paindlikkuseks? Kui palju on mul seda vaja?
Mida on teil vaja meilt, Euroopa Investeerimispangalt, Aafrika Liidu pangalt, Ühendriikidelt,
teie ülejäänud partneritelt? Kuidas me plaani üles ehitame?

Kohtusin Jeemeni välisministriga ja me tegime samamoodi: kuidas loob Jeemeniga
sõprussuhetes olev riikide rühm uue arengufondi? Kas teeme seda nende araabia maadega,
kellega olen kõnelusi pidanud? Mida me teeme?

Niimoodi peaks Euroopa Liit minu arvates toimima ja just nii ma iga päev teie nimel praegu
ja edaspidi tegutsen.

Loodan, et saan nüüd arutelust taanduda ja paluda teisel volinikul jääda end asendama.
Palun seepärast vabandust, kuid sündmused Egiptuses − nagu te väga õigesti ütlete −
arenevad ning ma võin teile öelda, mida oleme teinud ka praegu siinsete kõneluste ajal.
Oleme saatnud välja sõnumeid, oleme rääkinud minu nimel asevälisministriga. Sõnumid
on nüüd otse kohale läinud. Julgeolekujõud peavad viivitamata sekkuma ja peatama
vägivalla laienemise. Sellise sõnumi olen siin teiega kõnelemise ajal edastanud. Vaja on
võtta vastutus; valitsus vastutab selle eest, et sõjavägi saaks minna inimestele appi ja tagada
kodanike kaitstus. Kiirabiautod tuleb lubada väljakule ja sealt lahkuda, sest meieni on
jõudnud teave, et neid ei lubata sinna. Kavatsen rääkida asepresident Suleimaniga kohe,
kui ma siit istungisaalist lahkun. Praegu luuakse ühendust ja seepärast palun end vabandada.

Praegu toimub koosolek, kus püütakse koos opositsiooniga töötada välja tegevuskava ning
ELi juhid räägivad meie nimel teiste piirkonna juhtidega ja püüavad ka nendega ühendust
luua. See on seninägematu telefonivestluste voor, kus juhid räägivad juhtidega ning
edastavad Egiptusesse sõnumeid. Samal ajal toimub minu büroos kriisikoosolek, et panna
täpselt paika seda, mida me ette võtame, ükskõik mis ka ei juhtuks.

Just seda olen teinud iga päev kriisi algusest saadik, Albaanias toimunu ajal, Valgevene
sündmuste ajal, meie tegevuse ajal Sudaanis, kus meie eriesindaja juhtis töörühma ja kus
Véronique De Keyser nägi ise kohapeal, mida EL korda saatis.

Seda me teemegi. Kas me saaksime rohkem teha? Loomulikult! Kas ma soovin, et mind
oleks neli? Jah! Kas ma arvan, et vahendid on õiged? Ei. Kas ma arvan, et oleme edusamme
teinud? Jah. Kas ma arvan, et me saame rohkem teha? Loomulikult!
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Kui te soovite, et ma üksnes nähtaval oleksin ja kellegi kõrval seisaksin, siis peate pettuma.
Ma kavatsen viia täide selle, milleks EL loodi: asetada demokraatia ja inimõigused kesksele
kohale igas võetud meetmes ning toetada praegu Egiptuse ja Tuneesia rahvast.

(Aplaus)

Juhataja. −   Olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut (2) , mis esitati kodukorra
artikli 110 lõike 2 alusel.

Arutelu on lõppenud.

Tuneesiat käsitlevate resolutsioonide ettepanekute hääletus toimub neljapäeval.

Egiptust käsitlevate resolutsioonide ettepanekute hääletus toimub veebruari teisel
osaistungjärgul.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (IT) Mõne viimase päeva jooksul on olukord Tuneesias
ja muudes riikides Vahemere lõunakaldal jõudnud kriitilisse punkti. Tosinad inimesed, kes
osalesid meeleavaldustes riigi kõrge elatustaseme ja vaba turu puudumise vastu, on oma
elu kaotanud. Tahaksin kasutada võimalust ja meenutada, et 1995. aastal käivitas EL
Barcelonas Vahemere piirkonnale suunatud partnerlusprogrammi, mille eesmärk oli
arendada majanduslikku, poliitilist, militaarset ja sotsiaalset koostööd. Praegu ei ole neid
eesmärke kaugeltki veel saavutatud. Pingeline olukord Tuneesias näitab, et kiiresti tuleks
võtta ELi tasandi seisukohad Vahemere piirkonna kohta või tõepoolest kaasata Vahemere
lõunakalda riigid praegusesse partnerlusprogrammi ja naabruspoliitikasse. Olukord
Egiptuses on halvenenud lausa viimase paari tunni jooksul. Teada on antud mitme inimese
haavata saamisest ja hukkumisest kokkupõrgetes, mis toimuvad kogu riigis politsei ja
president Mubaraki vastu meelt avaldavate inimeste vahel. Usun, et nende riikide, kuid
eeskätt Euroopa Liidu huvides peaksime toetama majanduslikke ja ühiskondlikke reforme,
mis suudavad vastata suurema osa elanike püüdlustele ja mis peaksid tooma Põhja-Aafrika
riikidesse rahu ja elamistingimuste järkjärgulise paranemise.

Richard Falbr (S&D),    kirjalikult. – (CS) 1995. aastal seadis Euroopa Liit endale auahne
eesmärgi luua Vahemere piirkonnas rahu, stabiilsus ja heaolu. Vahemere riike rahastati
tingimusel, et nad teostavad vajalikud majanduslikud ja poliitilised reformid. Seda aga ei
juhtunud. Enamasti oli ELi püüd oma lõunanaabreid aidata kantud pigem hirmust, et
võimule võivad tulla islami radikaalid, kes ohustavad piirkonna stabiilsust. Nagu ajalugu
on näidanud, ei tasu autoritaarsete režiimide toetamine end ära. See ei tasunud end ära
Ühendriikide jaoks Lõuna- ja Kesk-Ameerikas ning see ei tasu end ära ka ELi jaoks. Mõned
kriitikud nimetavad meid õigusega silmakirjalikeks. Räägime inimõigustest, vajadusest
sotsiaalse dialoogi järele, majanduslikust arengust, kuid sellegipoolest oleme aastakümneid
eiranud tõsiasja, et Tuneesias ja teistes Põhja-Aafrika riikides on valitsenud julm ja
ebademokraatlik režiim. Tuleb öelda, et see tähendab selle poliitika edendajate jaoks
märkimisväärset nurjumist. ELi esindajate tehtud piinlik üleskutse Mubarakile
demokraatlikud valimised korraldada on ainult sellise ebaõnnestunud poliitika kurb
tagajärg.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Pahameelelaine Aafrika riikides ja sealsete
inimeste heitlused, eeskätt Tuneesias ja Egiptuses, nõuavad meie suurimat tähelepanu ja

(2) Vt protokoll
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solidaarsust. Egiptuse puhul, kus inimesed võitlevad jätkuvalt oma sotsiaalsete ja tööõiguste,
sotsiaalse õigluse, demokraatia ja vabaduse eest, mõistame tuliselt hukka repressioonid,
mis president Mubaraki valitsuse korralduste alusel on suunatud ja suunatakse jätkuvalt
võitlevate töötajate ning inimeste vastu, ja avaldame austust ligikaudu 100 Egiptuse
kodanikule, kes hukkusid riigipoolse vägivalla tagajärjel.

Nagu Tuneesias ja muudes Araabia ja Aafrika riikides, on olukord Egiptuses lahutamatult
seotud kapitalismikriisi süvenemisega ja seda iseloomustava vägivaldse ühiskonnavastase
rünnakuga, mis tulenes eeskätt noori mõjutavast plahvatuslikust tööpuudusest ja
toiduhindade järsust tõusust.

Hiljutised sündmused Egiptuses ja neid iseloomustav ulatuslik ühiskondlik liikumine on
samuti lahutamatult seotud julguse, püsivuse ja otsustavusega, mida näitavad üles töötajaid
esindavad organisatsioonid ja muud progressiivsete inimeste liikumised, mis on aastaid
väga rasketes tingimustes võitluses olulisi samme astunud. Nõuame jätkuvalt poliitilist
lahendust, mis tuleb leida rangelt Egiptuse rahva sõltumatut tahet järgides, allumata välisele
sekkumisele, manipulatsioonile või surveavaldustele.

Filip Kaczmarek (PPE),    kirjalikult. – (PL) Praegused sündmused Tuneesias ja Egiptuses
võivad olla kogu piirkonna tuleviku võti. Selle piirkonna ühiskonnal ei ole pikka aega
olnud võimalust väljendada avalikult oma püüdlusi, unistusi ega hirme. Me ei tea veel,
missugused on Põhja-Aafrika sündmuste tagajärjed. Kindel on see, et peaksime püüdma
olukorra arengut suuremal määral mõjutada. Lõppude lõpuks toimuvad need sündmused
meie lähedastes naaberriikides. Õigupoolest on Euroopa olnud selle piirkonnaga tihedalt
seotud. Oleme pikka aega teadnud, et kohalikud valitsused ei ole alati oma ühiskonna
kõikidele ootustele vastanud. Protesti vallandasid probleemid, mis toidavad ühiskondlikku
rahulolematust kõige sagedamini – vaesus, meeleheide, ja võimude ülbus. Ma ei usu, et
Tuneesia ja Egiptus unistavad sellisest läänelikust demokraatiast. Inimesed unistavad lihtsalt
paremast elust ja parem elu ei tähenda tingimata demokraatiat. Kas nad väärivad paremat
elu? Jah, kahtlemata. Igaühel on õigus paremale elule ja õigus inimõigustest lugupidamisele,
õigus vabadusele ja arengule. Loodan, et nende lootused täituvad kiiresti ja ilma
verevalamiseta. Suur tänu teile!

Tunne Kelam (PPE),    kirjalikult. – Esimene järeldus, mille võib teha Tuneesias, Egiptuses
ja mujal aset leidvate põhjalike muutuste kohta, on see, et demokraatlik maailm oli nendeks
täiesti ettevalmistamata. ELile ja USAle tuli see üllatusena ja nad peavad ikka veel käigupealt
sellistele revolutsioonilistele sündmustele reageerima ja nendega kohanema.

Sama juhtus 20 aastat tagasi, kui Nõukogude Liit kokku varises. Selgus, et tuhanded
sovetoloogid olid oma analüüsides jätnud kahe silma vahele varjatud võimsa jõu, mis
lõpuks nõukogude diktatuuri võimetuks tegi – ikestatud inimeste vabadusiha.

Praegune olukord on paljastanud Euroopa Liidu jõudukoguva ühise välispoliitika sisemise
nõrkuse. See on paljastanud ELile ametlikult aluseks olevate väärtuste kroonilise kriisi.
Reaalpoliitikas on need väärtused stabiilsuse või pragmaatiliste lühinägelike suhete nimel
süsteemselt tähelepanuta jäetud või alaväärtustatud.

See on hetk, kui tuleb mõista, et pilgu kõrvalepööramine vabaduse allasurumiselt ning
selle põhjendamine stabiilsuse kaitsmise ja majanduslike huvidega toob kindlasti kaasa
hävitavad poliitilised vead. Ainult tõeline demokraatia saab pakkuda pikaajalist stabiilsust.
Autokraatlike režiimide usaldamine suurendab enesepettuse mulli, mis varem või hiljem
lõhkeb ning toob demokraatlike partnerite jaoks kaasa suured moraalsed kahjud.
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Krzysztof Lisek (PPE),    kirjalikult. – (PL) Eksperdid arvavad, et rahutused Tuneesias on
põhjustanud doominoefekti. On väga tõenäoline, et järgmine selle piirkonna riik, kus
pärast Tuneesiat ja Egiptust muutused hakkavad toimuma, on Jeemen. Nimetatud on ka
Liibüat, Alžeeriat, Jordaaniat, Süüriat ja Marokot. Globaliseerumine ja sellega kaasnev teabe
vaba liikumine avab nende režiimide all elavate kodanike silmad. Nad tahavad muutust,
korralikku elu tänapäevases demokraatlikus riigis ja läbipaistvate põhimõtete alusel
vastuvõetud seadusi. Sedalaadi olukordades peaks EL neid väärtusi edendama ja tegema
kõik selleks, et araabia maades hoitaks ära kodusõda või äärmuslaste võimuvõtmine.
Tahaksin rõhutada, et meie toetus peab piirduma poliitiliste meetmetega ega tohi hõlmata
sõjalist tegevust. Euroopa Liiduna peaksime aitama araabia maadel saavutada reforme
rahumeelselt. Vajadus dialoogi järele nii lahkuva valitsuse esindajate kui ka opositsiooni,
sealhulgas islamistliku liikumisega on ilmne. EL peab olema piirkonnas rohkem esindatud
ja kogu ELi naabruspoliitika tuleb läbi vaadata. See võimaldab edendada demokraatiat
tulemuslikumalt mitte üksnes araabia maades, vaid ka meie idapoolsetes naaberriikides,
näiteks Valgevenes. Vajame tõhusaid strateegilisi plaane, mis hõlmavad asjakohast ELi
finantsabi demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste edendamiseks. Usun, et EL
peaks kõnelema ühel häälel ja väljendama ühest hukkamõistu demokraatiavastastele
režiimidele.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Paljudes araabia maades, eeskätt Tuneesias ja
Egiptuses praegu toimuvad sündmused on meeleavaldused, mis lähevad ajalukku. See
ajalugu hõlmab rahvaste vabanemisi autoritaarsete režiimide alt, mis ei austa demokraatliku
ühiskonna põhireegleid: õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste kaitset.

Minu arvates on nüüd oluline vaadata uuesti läbi Tuneesia ja Egiptuse jaoks ette nähtud
lühi- ja pikaajalised strateegiad pikas demokraatiale ülemineku protsessis, et vältida
äärmusrühmituste võimuletulekut. Väljendan heameelt ELi missiooni üle Tuneesias, mille
eesmärk on hinnata õiguslikku olukorda valimistele eelnevas etapis, ja ELi valimiste
vaatlemise missiooni üle: samasugused meetmed tuleb võtta Egiptuses kohe, kui seal on
stabiilsus saavutatud.

Minu arvates on aga ülioluline vaadata läbi naabruspoliitika – nägime, kuidas sel puhul ei
suudetud täita üht selle eesmärki: edendada demokraatiat ja inimõigusi. Minu arvates peaks
Euroopa-Vahemere kokkulepped sisaldama mitmekesisemat käsitlusviisi ning sel peaks
olema otsene mõju kodanikuühiskonnale. Dialoog Tuneesiaga, Egiptusega ja nende
naaberriikidega peab jätkuvalt püüdma demokraatliku stabiilsuse tagamise poole. Selle
saavutamiseks tuleb luua strateegiad ja suurendada ressursse, mis oleks kättesaadavad
vajalikeks sotsiomajanduslikeks ja poliitilisteks reformideks.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjalikult. – Kuigi demokraatlikku arengut araabia maades
tuleks soodustada, ei tohiks samal ajal ohtu seada ELi strateegilisi huve. Tuneesia ja Egiptuse
sündmused tõestasid, et autokraatia ei ole lahendus. Sellegipoolest ei taga samad sündmused
demokraatlikku tulemust. Lähiajalugu on näidanud, et hästiorganiseeritud sõjakas islam
võib demokraatlikud revolutsioonid üle võtta. Iraani revolutsioon 1979. aastal on
teada-tuntud näide demokraatlikust murrangust, mis lõppes autokraatiaga. Peaksime
leidma sobiliku tasakaalu president Mubaraki sotsiaalpoliitika ja Egiptuse strateegilise
suuna vahel. Egiptus on vastupidav liitlane, kes ühendas Kuveidi vabastanud jõud ja tagas
üle 30 aasta kestnud rahu Iisraeliga. Egiptuses toimuvad sündmused on nii lootustandvad
kui ka ohtlikud. Meeleavaldajad ja nende õiguspärased nõudmised väljendavad ilmekalt
vajadust alustada arutelu. Egiptuse ühiskonnas on julm käitumine, julmad tavad ja rõhuv
poliitika aga väga võimalikud. Naiste ümberlõikamine, avalikud hukkamised, piinamine
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ja islami seaduse range tõlgendamine on laialt levinud. Moslemi Vennaskond soodustab
niisugust tegevust avalikult ja neile kuulub 20% valimiseelistustest. Kui demokraatial peaks
Egiptuses tulevikku olema, tuleks praegu ettevaatlik olla.

Antonio Masip Hidalgo (S&D),    kirjalikult. – (ES) Ebastabiilsus Vahemere piirkonnas ja
Suezis annab suurema tähenduse meie väidetele söe tähtsuse kohta.

Toetagem ELis toodetud energiat, mis on kindel ressurss!

Corina Creţu (S&D),    kirjalikult. – (RO) Rahutused, mille vallandas araabia maailmas
end põlema süüdanud noor Mohamed Bouazizi, ei kujuta endast mingeid religioosseid või
ideoloogilisi aspekte sisaldavat manifesti. Loomulikult on sotsiomajanduslikud nõudmised
põhiprobleem, ajal mil toiduhindade tõus on Egiptuses teravdanud raskeid tingimusi,
milles pool riigi 80 miljoni suurusest elanikkonnast võitleb ellujäämise nimel. Nad elavad
allpool vaesuspiiri kahe dollariga päevas. Usun, et peame araabia maailmas toimuvate
sündmuste suhtes võetud hoiakutes arvestama ühest küljest loomuliku vabadusihaga, kuid
teisalt ei saa me eirata ohtu ülemaailmsele stabiilsusele, mis võib lõppeda selle aina
ettearvamatuma, kaootilisema ja islami mõju all oleva piirkonna kokkuvarisemisega.
Murettekitavad märgid näitavad, et paljud meeleavaldajad ei püüdle sugugi lääneliku
demokraatiamudeli poole, vaid hoopis vastupidi. Ma ei saa jätta mõtlemata kahe aasta
tagusele Venemaa sissetungile Gruusiasse, kui jahmunud läänemaailm seda vaikides pealt
vaatas ja toimunut lihtsalt eiras. Nüüd toimuvad taas ELi piiri lähedal olulised sündmused,
mis tulevad meile üllatusena. Jällegi ei ole me tegevusse kaasatud, kuigi see tegevus mõjutab
otseselt ja mitmel viisil ELi stabiilsust.

John Attard-Montalto (S&D),    kirjalikult. – Tuneesia uue peaministri esimene välisvisiit
toimus Euroopa Liitu. Catherine Ashton võttis peaministri rõõmuga vastu ja ilmselgelt
hindas seda, et EL oli ministri esimese välisvisiidi sihtpunkt. Valik iseenesest on tähtis, sest
Tuneesia peaminister tahtis saata selge sõnumi suuna kohta, mis tema koduriik peaks tema
arvates võtma. EL seisab demokraatia, õigusriigi põhimõtte, inimõiguste ja põhiõiguste
austamise eest. Ta seisab stabiilsuse ja turvalisuse eest, praegusel juhul Vahemere piirkonnas.
Tuneesia on üks Malta lähimaid Põhja-Aafrika naabreid. Mis selle üleminekuperioodi ajal
toimub, ei ole oluline üksnes minu riigi, vaid kogu piirkonna jaoks. Suhtun optimistlikult
sellesse, et mõõdukaks riigiks peetava Tuneesia välispoliitika sama suunda jätkab. Olen
lootusrikas ka Tuneesia riigisisese olukorra paranemise suhtes. Oluline on ELi nähtavalolek
mitme abi- ja arenguprogrammi kaudu, mida võib Tuneesiale suunata. Riike, kus on omaks
võetud demokraatlikud väärtused ja mis aitavad kaasa stabiilsusele ja turvalisusele selles
piirkonnas, tuleb nende püüdluste eest tunnustada. Seepärast on oluline, et EL näitaks seda
tunnustust nii nähtavalt kui ka käegakatsutavalt.

Rafał Trzaskowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) ÜRO teatas eile, et Tuneesia revolutsiooniga
kaasnevate rahutuste tagajärjel on hukkunud üle 200 inimese. See on lõuna pool toimuvate
üllatuslike sündmuste traagiline külg. See peaks sundima meid kõiki tegema aina suuremaid
jõupingutusi, et saavutada nii selle riigi kui ka kogu piirkonna demokratiseerimine, eriti
seepärast, et vana kord variseb meie silme all kokku ka Egiptuses. Kahjuks ei saa me rääkida
Euroopa Liidust, mis kõneleks ühel häälel. Ärgem laskem end eksitada mõttest, et äsja
loodud ELi diplomaatia mängib algusest peale juhtrolli, kui üksikutel liikmesriikidel on
niivõrd jõulised partikularistlikud huvid! Tuneesia puhul on meie käsutuses olevad vahendid
võib-olla vähem märkimisväärsed, kuid on suutelised andma väga käegakatsutavaid
tulemusi. Need hõlmavad ELi naabruspoliitikat, mida praegu uuesti läbi hakatakse vaatama
ning mida tuleks praeguste sündmuste valguses asjakohasel viisil uuendada. Need hõlmavad
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ka ELi vaatlusmissiooni võimalikku kohapeale saatmist ja ilmselt ei ole enam kedagi, keda
oleks vaja veenda selle vajalikkuses. Need on konkreetsed ülesanded, millele Euroopa
Parlament nüüd tähelepanu peab pöörama.

Kristiina Ojuland (ALDE),    kirjalikult. – Tahaksin samuti ühineda arutelu ajal avaldatud
imetlusega julguse suhtes, mida on üles näidanud nii tuneeslased kui ka egiptlased, kes
väljendavad režiimidega seotud rahulolematust ja pettumust. Nüüdseks on rahutused
levinud punkti, kus enam tagasiteed ei ole, ja Euroopa Liit peab käivitunud
üleminekuprotsessile kaasa aitama. Mõned ettevaatlikud hääled on nõudnud praeguse
olukorra säilitamist, eriti Egiptuses, väites, et režiimi kukutamine võib tuua kaasa kodusõja,
mis vastukaaluks võib võimule tuua religioossed fundamentalistid. Minu arvates ei ole
meie asi ennustada ette võimalikku arengut neis riikides. Tahaksin teile meenutada, et kui
idablokk kokkuvarisemise äärel oli, leidus ikka veel inimesi, kes hirmust piirkonna edasise
ebastabiilsuse ees oleks jätnud asjadesse vahele segamata. Ärgem tehkem seda viga ja
aidakem selle asemel parimal võimalikul viisil panna tuneeslastel ja egiptlastel alus tõelisele
demokraatiale! Olen kindel, et islam ja demokraatia ei ole kokkusobimatud – Indoneesias,
demokraatliku korraga riigis on suurim moslemitest elanike arv maailmas.

16. Referendum Lõuna-Sudaani tulevase staatuse küsimuses (arutelu)

Juhataja. −   Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus referendumi kohta Lõuna-Sudaani tulevase
staatuse küsimuses.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja.  − Lugupeetud juhataja! Loen oma avalduse ette ja seejärel on mul hea meel öelda,
et põhjuste tõttu, mida auväärt parlamendiliikmed ilmselt on mõistnud, jätkab ja lõpetab
arutelu minu kolleeg Michel Barnier.

Oleme tunnistajaks hetkele, mis on ajalooline nii Sudaani kui ka kogu Aafrikas jaoks.
Lõuna-Sudaani elanikud on pikka aega oodanud võimalust kasutada oma
enesemääramisõigust. Õigeaegne, rahumeelne ja usaldusväärne referendum on olnud
üliedukas ja me peaksime selle üle väga uhked olema.

Kümne lõunapoolse osariigi referendumi esialgsed tulemused tehti teatavaks 30. jaanuaril
ning need näitasid, et enamus (99,5%) on lahkulöömise poolt. Ootame ikka veel
lõpptulemusi, mis tehakse avalikuks järgmise paari nädala jooksul.

Avaldame Lõuna-Sudaani elanikele tunnustust otsusekindluse, väärikuse ja kannatlikkuse
eest, mida nad nii suure valimisaktiivsusega üles näitasid. Samuti kiidame üldise
rahukokkuleppe lõunapoolseid osalisi nende juhtrolli eest ning Sudaani referendumit
korraldavaid ametiasutusi tähelepanuväärse töö eest, mida nad tegid referendumi
korraldamisel vaatamata tohututele probleemidele, millega nad toime pidid tulema.

Referendumi edu on esmajoones sudaanlaste saavutus, kuid see näitab ka toetust, mida
avaldas Aafrika Liit ja president Mbeki juhitud Sudaani kõrgetasemeline komisjon Aafrika
Liidus, mis aitas osalistel edasi liikuda. Edu peegeldab ka püsivat diplomaatilist tähelepanu,
mida referendumile pööras rahvusvaheline üldsus, sealhulgas ÜRO, USA ja loomulikult
Euroopa Liit.

Sudaan on Brüsselis meie poliitilises tegevuskavas viimastel kuudel olulisel kohal olnud.
Arutasime seda välisasjade nõukogus nii novembris kui ka detsembris. Leppisime uuesti
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järeldustes kokku sellel nädalal toimunud välisasjade nõukogu koosolekul ja jälgime
olukorda ka edaspidi.

Üle kõige tahan aga olulise rolli täitmise eest tänada Lõuna-Sudaani referendumi peavaatlejat
Véronique de Keyseri ja tema ELi vaatlusmissiooni meeskonda, kes aitasid tekitada Sudaani
elanike seas usaldust käimasoleva protsessi vastu. Suure ja asjatundliku vaatlusmissiooni
rakendamine oli tähtis ja käegakatsutav Euroopa Liidu tugi ning tänan teid siiralt, sest tean,
et teie isiklikult täitsite nii tähelepanuväärset osa ja seda on vääriliselt tunnustatud.

Pakkusime Sudaani referendumit korraldavatele ametiasutustele ka tehnilisi teadmisi ja
finantsabi.

Sellal kui ootame lõpptulemuste teatavakstegemist, tahan korrata, et EL austab referendumi
tulemust kui Lõuna-Sudaani elanike soovide väljendust. Meid julgustavad al-Bashiri
märkused, mida ta tegi Jubas 4. jaanuaril ning mida kordas 31. jaanuaril Addis Abebas
toimunud miniatuursel Sudaani käsitleval tippkohtumisel: Sudaani valitsus aktsepteerib
referendumi tulemusi, tunnustab esimesena uut riiki ja laiendab sellele täielikku koostööd.
Nõuame tungivalt, et kõik sidusrühmad kasutaksid jätkuvalt piiranguid ning tagaksid rahu
ning kõikide sudaanlaste ohutuse ja turvalisuse.

Kuigi referendum Lõuna-Sudaani enesemääramisõiguse üle oli väga edukas, ei saa me
endale lubada enesega rahulolu. Meil seisavad ees tohutud katsumused.

Referendum Abyeis, mis pidi toimuma samal ajal kui Lõuna-Sudaani referendum, ei ole
ikka veel toimunud. Meile valmistab muret vägivald Abyeis referendumi eel ning nõuame
tungivalt, et osalised hoiaksid ära igasuguse edaspidise vägivalla ja leiaksid vajaliku
lahenduse, et panna alus sealsete kohalike kogukondade pikaajalisele kooseksisteerimisele.

Üldise rahukokkuleppega on seotud ka muud endiselt lahendust vajavad küsimused,
sealhulgas Põhja-Lõuna piiri äramärkimine ja rahvaga arutelu pidamine Blue Nile’is ja
Lõuna-Kordofanis. Loodame, et osalised suunavad oma energia nüüd nende küsimuste
lahendamisele ning referendumijärgsetele üliolulistele probleemidele, mis hõlmavad
kodakondsust, julgeolekukorraldust, naftatulu ja muid majanduslikke küsimusi. Meid
julgustab see, et mõlemad osalised on leppinud kokku paljudes põhimõtetes, eeskätt
nõustunud töötama kahe elujõulise riigi heaks nii-öelda pehmete piiridega ja arendama
edasiviivaid suhteid. Sellegipoolest on ees veel palju tööd ja me toetame jätkuvalt president
Mbeki vahendamistöös tehtavaid jõupingutusi.

Peame tulema toime ka olulise humanitaartegevusliku ülesandega. Iga päev pöördub Põhjast
Lõuna-Sudaani tagasi 2000 inimest ja nad vajavad abi, et uuesti oma kohalikesse
kogukondadesse lõimuda.

Mulle valmistab endiselt sügavat muret suurenenud vägivald Darfuris, mis on toonud kaasa
kümnete tuhandete inimeste hiljutise ümberasumise, ning selle vägivalla suur mõju
humanitaaroperatsioonidele. Kolme Euroopa kodanikku hoitakse ikka veel pantvangis.

Jätkuvalt valmistab meile muret ka inimõiguslaste, ajakirjanike, opositsioonipoliitikute ja
tudengitest rahumeelsete meeleavaldajate kinnipidamine. Üks üldise rahukokkuleppe
aluspõhimõtteid oli demokraatliku valitsemissüsteemi sisseseadmine. See peaks põhinema
mitmekesisuse ja vabaduste austamisel ning me soovime näha põhivabaduste austamist
ja tõeliselt kaasavat demokraatlikku valitsemist nii Põhja- kui ka Lõuna-Sudaanis.

Tuleviku peale mõeldes kinnitan teile, et see jääb meie tegevuskavas tähtsale kohale. Oleme
jätkuvalt seotud nii Khartoumi kui ka Jubaga. Oleme valmis tõhustama oma tegevust
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Khartoumi puhul ning valmis dialoogi tugevama. Oleme jätkuvalt võtnud kohustuseks
pakkuda abi põhjaosa elanikele, eeskätt sõja tõttu kannatanud piirkondades, nagu idapoolne
ala, üleminekuala ja Darfur. Lõuna-Sudaan ei saa muutuda stabiilseks, kui Põhja-Sudaan
ei ole seda, ning vastupidi. ELi välisministrid on öelnud, et nad on valmis kaaluma lähemalt
ELi toetust Sudaani rahvusvahelise võlakoorma vähendamisele kooskõlas poliitilise
progressiga.

Lõuna-Sudaanis peab EL aitama oluliselt kaasa stabiliseerimisele, arengule ja
institutsioonilise suutlikkuse suurendamisele. Toetame juba põhiteenuseid ja
põllumajanduslikku arengut – lisaks liikmesriikide märkimisväärsetele kahepoolsetele
programmidele – ning uurime oma pikemaajalist strateegiat arengukoostööks
Lõuna-Sudaaniga.

Tunnistame ka seda, et Darfur väärib sama suurt tähelepanu, nagu on hiljuti pööratud
üldise rahukokkuleppe elluviimisele. Seepärast kutsume kõiki osalisi lõpetama
vaenutegevust, sõlmima relvarahu ja liikuma laiaulatusliku ja õiglase poliitilise lahenduse
poole ning suurendame oma jõupingutusi, et julgustada kõiki pooli osalema täielikult
Doha rahuprotsessis.

Lõpetuseks mõni sõna õigluse kohta: püsivat rahu Darfuris ei õnnestu saavutada ilma
õigluse ja leppimiseta. Karistamatusele tuleb lõpp teha. Nõukogu on korduvalt juhtinud
tähelepanu Sudaani valitsuse kohustusele teha Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga täielikku
koostööd.

Minu arvates on ELil sudaanlaste rahumeelse, stabiilse ja demokraatliku tuleviku toetajana
täita oluline roll, olgu tegemist siis ühe või kahe riigiga. Meie kohus on jääda sel kriitilisel
ajal nii põhja- kui ka lõunasudaanlaste kõrvale ja pakkuda neile toetust ja julgustust.

Mariya Nedelcheva,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, Catherine Ashton,
kolleegid! Sudaani valitsus Khartoumis saadab paljulubavaid sõnumeid, mis hõlmavad
referendumi sujuvat kulgemist ja valmisolekut aktsepteerida referendumi tulemusi
Lõuna-Sudaanis.

Ma ilmselt ei liialda, kui ütlen, et pärast aastakümneid kestnud kodusõda on see Aafrika
jaoks ajalooline hetk. Ajaloolised hetked aga mööduvad – need ei kesta igavesti. Kui
kavatseme keerata lehekülje ja liikuda uude ajajärku, ei saa muutuste toetajad lubada endale
loorberitele puhkama jäämist. Nad peavad määratlema selged, terveloomulised ja elujõulised
alused, mis tagavad parema tuleviku.

Lõuna-Sudaanis on üleminekuperiood, sest paljugi võib juhtuda enne 9. juulit – see on
kuupäev, mil Lõuna-Sudaan saab ametlikult iseseisvuse. Kahel riigil on vaja lahendada
palju probleeme. Kõige kiiremini vajab lahendust piiriküsimus. Abyei olukord jääb
ebamääraseks. Tekkivate konfliktide ärahoidmiseks tuleb lahendus leida.

On ka nii-öelda tagasipöördujate küsimus. Kuidas need inimesed vastu võetakse? Kas selline
noor riik suudab nii lühikese aja jooksul edukalt lõimida nii palju inimesi? Vaja on luua
stabiilsed institutsioonid – kohtusüsteem, politsei, sõjavägi ja täiemõõduline
administratiivsüsteem –, et tagada inimestele kodakondsus, tööhõive ja korralikud
elamistingimused.

Sellegipoolest kujutab referendum endast tõelist proovikivi ka Põhja-Sudaani jaoks:
ametiasutused peavad kohanema uue poliitilise reaalsusega. Sel nädalalõpul toimusid juba
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meeleavaldused. Kas valitsus soodustab poliitilist, etnilist, kultuurilist ja usulist
mitmekesisust? Kindel on üks: me ei saa endale lubada varasemate vigade kordamist.

Mõlema riigi jaoks tagab edu etnilise ja religioosse mitmekesisusega pluralistlik poliitiline
areen, mis allub õigusriigi põhimõttele. Ainult siis on need riigid tõeliselt demokraatlikud.

Tahaksin lisada veel ühe viimase asja. Majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline vastastikune
sõltuvus peaks julgustama mõlema riigi ametiasutusi arendama pidevat dialoogi ja koostööd.
Euroopa Liit omalt poolt on tõeliste arenguprojektide pakkujana edaspidi mõlema riigi
oluline partner.

Véronique De Keyser,    fraktsiooni S&D nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! Tuneesia,
Egiptuse ja teiste praegu vabadust nõudvate riikide üle peetava arutelu teemal tahaksin
öelda, et meie vaatlusmissioon Lõuna-Sudaani oli suurepärane ja eeskujulik kogemus.
Referendum oli eeskujulik, sest vaatamata kogu kurjakuulutavusele kujunes see edukaks.
Tegemist oli suurepärase kogemusega ka seepärast, et ilmsesti hääletasid lõunasudaanlased
pisarsilmi – olles seda hetke nii pikka aega oodanud (mõnel juhul üle 50 aasta), olles
kodusõja üle elanud – ja tervitasid rahumeelset üleminekut kirjeldamatu rõõmuga.

On tõsi, et eelseisvad kuud on keerulised, kuid meil on põhjust seda pöördepunkti tähistada.
Pean ütlema, et kui mõelda Euroopa Liidu vahenditele ja sellele, kui tugevalt olen
kritiseerinud muid, vähem edukalt lõppenud valimiste vaatlemise missioone, oli see
missioon, milles osalesin, tõeline õnnistus.

Lõuna-Sudaanist saab 9. juulil 54. Aafrika riik. Nagu Catherine Ashton toonitas, peab riik
praegu hakkama saama paljude probleemidega.

Esiteks nafta Abyei piirkonnas, mis asub Põhja- ja Lõuna-Sudaani piiril, kuid mille jaoks
ei ole määratud kindlaks selgeid piire ja kus ei toimunud oma referendumit. Abyei suhtes
on vaja leida lahendus, kuid praegu on küsimus ikka veel otsustamata. Referendumi ajal
esines piirkonnas vägivalda, sama juhtus ka Unity osariigis ja Lõuna-Kordofanis. See
piirkond võib destabiliseerida kogu riigi.

On ka probleem, mille on välja toonud Mariya Nedelcheva – keda tahaksin tänada
vaatlusmissioonist osavõtu eest – ja Catherine Ashton: kodakondsus. Lõunasudaanlased,
kes elasid ja töötasid põhjapiirkonnas ja omasid seal mõnel puhul ka kinnisvara, on
põgenenud kümnete ja isegi sadade tuhandete kaupa lõunasse. Tõenäoliselt tuleb nad nüüd
taas Lõuna-Sudaani riigiga lõimida. Nad ei usalda Põhja-Sudaani, nad ei tea, kas nad saavad
oma töökohad säilitada – peaaegu kindlasti ei saa seda teha avaliku sektori töökohtade
puhul – ning see on suur probleem.

Probleem on ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. Lõuna-Sudaani president Salva Kiir
tahab püüda Põhjaga koostööd teha, tingimusel et viimane tunnustab referendumi tulemusi.
Tal on juba õnnestunud veenda president al-Bashiri külastama Lõuna-Sudaani, kus ta Jubas
ametlikult vastu võeti. See oli hämmastav ning näitas leppimist ja uue ajastu algust. Salva
Kiir ütleb meile, et kui ta peaks Rooma statuudile praegu alla kirjutama, oleks ta sunnitud
president al-Bashiri tema järgmise visiidi ajal arreteerima. Ta küsib, kuidas saavad nad
sellistel tingimustel koostööd teha, kuidas võiksid nad saavutada paljukiidetud Põhja-Lõuna
leppimise. „Ärge paluge meil seda teha,” ütleb ta. Ilmselgelt on meil Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu ees kohustusi, kuid samal ajal mõistame, et Põhja-Lõuna koostöö on rahu
alus.
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Niisiis kardan, et lahendamist vajab palju probleeme. Nagu ma ütlesin, oli missioon
suurepärane kogemus, kuid Sudaan jääb kuni 9. juulini üheks riigiks.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Charles Goerens,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! Oleme üle 20 aasta
teadnud, et Lõuna-Sudaani elanikud ei soovi Khartoumi pealesurutud šariaadiõigust. See
põhjustas ka kahe miljoni inimese elu võtnud kodusõja. 2005. aastal sõlmitud üldine
rahukokkulepe tegi sellele sõjale lõpu.

Eelmisel nädalal väljendati lõunasudaanlaste tahet ametlikult: iseseisvus, lahkulöömine
Põhja-Sudaanist. Tahtmisest üksi aga ei piisa: riik peab ka suutma selle iseseisvusega
igapäevases plaanis toime tulla.

Uuel riigil ei ole veel ametlikku piiri Põhja-Sudaaniga. Me ei tea ka, kuidas jagunevad nafta
tootmisest saadavad tulud. Tuhanded inimesed liiguvad ikka veel põhjast lõunasse.
Arvestades ühest küljest Lõuna-Sudaani piiratud ressursse ja teisest küljest ülimalt madalat
haridustaset, on arenguvõimalused veel ebamäärased. Sisuliselt tuleb see uus riik luua
täiesti nullist.

Kuigi vastutus uue riigi loomise eest lasub esmajoones lõunasudaanlaste õlul, käivitab
iseseisvus mõned põhimõttelised muutused. Edaspidi on igasugused Lõuna- ja Põhja-Sudaani
konfliktid rahvusvaheline küsimus, mitte siseprobleem nagu varem. Seega muutuvad
reeglid ÜRO Julgeolekunõukogu jaoks.

Vajame hädasti selgepiirilist strateegiat, millega tuvastada poliitilised ja majanduslikud
prioriteedid, mille abil tuua Lõuna-Sudaani rahvas välja tõelisest vaesusest. Samal ajal kui
Euroopa Liit austab kõikide rahvaste õigust enesemääramisele, peab see väljakujunenud
esmase toetajana suutma vastata sealsete inimeste ootustele. Euroopa Liit peab asuma
juhtpositsioonile kõigi nende seas, kes töötavad uue riigiga partnerlussuhetes ning püüavad
täita rasket ülesannet, mida kujutab endast selle Aafrika osa reformimine.

Judith Sargentini,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Oleme uue
riigi sünni tunnistajad. See valmistab mulle suurt heameelt, kuid ka muresid. Lõppude
lõpuks on Lõuna-Sudaan ju üks vaesemaid riike Aafrikas. See on ka riik, mille territooriumil
asuvad suured naftavarud. Lisaks on see riik, kuhu pöörduvad tagasi paljud inimesed,
põgenikud, kel ei ole kusagil elada, kel ei ole toitu ega tööd. See on kindel tee, kuidas jõuda
katastroofi ja isegi relvastatud konfliktini.

Kui need, kes kontrollivad Lõuna-Sudaani naftaressursse ja riigi põhjaosas asuvaid sadamaid,
mille kaudu seda naftat edasi saata, ei jõua kokkuleppele, puhkeb rahvusvaheline konflikt,
nagu kaasparlamendiliige Charles Goerens ütles. Niisiis – mida me saame teha?

Euroopa Liit peab seal oma esindatust süvendama ja sinna jääma. Miks mitte saata ELi
politseimissioon Lõuna-Sudaani, et aidata luua õigusriik ja anda sellele riigile värske ning
uus võimalus ja kes teab – võib-olla kujuneb sellest riigist hoopis eeskuju ülejäänud Aafrika
jaoks. Loodan väga, et just nii juhtub.

Charles Tannock,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Ma ei ole kunagi kahelnud
selles, et Sudaani jagunemine on ainus viis tagada Lõuna-Sudaanis rahu, õiglus ja areng.
Seepärast on mul hea meel, et lõunasudaanlased hääletasid niivõrd suure otsusekindlusega
suveräänse iseseisva tuleviku eest.
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Tõsiasi, et üle 99% hääletanutest olid lahkulöömise poolt, on hävitav süüdistus Khartoumile
ja president Bashiri aastakümneid kestnud jõupingutustele vallutada ning allutada kristlik
ja animistlik Lõuna-Sudaan karmile islamismile ja šariaadiõigusele.

Lõuna-Sudaan peaks olema nüüd ELi olulisim humanitaartegevuse prioriteet. Referendum
ei tähenda protsessi lõppu, vaid selle algust. Lõuna-Sudaan peab olema kindel ELi täielikus
ja vankumatus pühendumuses ning üks asi, mida ma kõrgelt esindajalt palun, on tagada,
et kogu Euroopa Arengufondi raha kantaks uuele riigile üle kohe, isegi enne, kui nad
Cotonou’ lepingu ratifitseerivad.

Kutsun ka kõiki 27 liikmesriiki üles tunnustama 9. juulil viivitamata uut Aafrika riiki, nagu
on ette nähtud üldises rahukokkuleppes. Ilma selleta on Lõuna-Sudaani viimaste aastate
edusammud luhta läinud. Veel ühel sõjal oleks kogu Aafrika jaoks kujuteldamatud tagajärjed.

Loodan, et võetud on meetmeid, millega tagada, et ELi delegatsioonile Jubas eraldatud
inim- ja finantsressursid on piisavad.

Loodan ka, et kõrge esindaja saab Lõuna-Sudaani peagi külastada. Mind teeb elevaks – eriti
Ühendkuningriigi kodanikuna – ka see, et uus valitsus Jubas on lubanud tunnustada
Somaalimaa Vabariigi, endise Briti Somaalimaa protektoraadi iseseisvust, ning olen ka
veendunud, et paljud teised Aafrika ja Euroopa riigid järgivad varsti tema eeskuju.

Tahaksin tunnustada ka rõdul viibivat Dr Francis G. Nazariot, kes on Lõuna-Sudaani ELi
missiooni juht ja kellest saab peagi selle suursaadik. Võib-olla võiksite püsti tõusta,
lugupeetud Dr. Nazario ja Lõuna-Sudaani delegatsioon, kes samuti seal üleval istub.

(Aplaus Dr. Nazariole ja Lõuna-Sudaani delegatsioonile)

Sabine Lösing,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! Kas olukord
muutub nüüd lõunasudaanlaste jaoks paremaks või on lahkulöömine rohkem Lääne
huvides, et võiksime naftavarude üle kontrolli saada? Igal juhul on lõunapiirkonnal ees
suured katsumused. Ilma põhilise infrastruktuurita ja praeguses katastroofilises
majanduslikus olukorras on tsiviiltoetust ja humanitaarabi vaja pikka aega.

Kahjuks ei ole vägivaldsete konfliktide oht kindlasti möödas. Eksperdid aga usuvad, et seda
ei saa lahendada militaarsete vahenditega. Vastupidi, militaarsetele abinõudele
keskendumine takistab konfliktidele tegelike lahenduste leidmist. Vajalikku tsiviiltoetust
saab ilma sõjalise osaluseta palju tõhusamalt pakkuda. Tsiviilülesannete üleviimine sõjaväele
takistab tsiviilstruktuuride jätkusuutlikku arengut.

Selle näiteks on Darfur. Massiivne militaarsüsteem on võtnud seal üle humanitaar- ja
arenguorganisatsioonide ülesanded ning seda on need organisatsioonid teravalt
kritiseerinud. Meie nõuame, et keskendutaks ainult tsiviilkonfliktide ohjamisele ja
toetusmeetmetele, teisisõnu nõuame, et ÜRO missiooni piirataks tsiviilvaldkonnale ega
kasutataks ELi lahingugruppe. Lisaks nõuame arenguperspektiivi nimel Sudaani võlgade
mahakandmist.

Bastiaan Belder,    fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Kõik märgid viitavad
sellele, et 9. jaanuaril Lõuna-Sudaanis toimuva referendumi tulemus on peaaegu ühehäälne
toetus iseseisvusele. See on täiesti arusaadav ja mõistlik ning selle üle tuleks tõesti heameelt
tunda.

Lõppude lõpuks on Lõuna-Sudaan hiljuti jätnud seljataha 23 aasta pikkuse araabialiku
põhjaosaga peetud kodusõja, mille tõttu 2,5 miljonit inimest hukkus ja 4 miljonit oli
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sunnitud lahkuma. Rääkimata põhjaosas esinevast orjusest, mille ohvriks langesid sajad
tuhanded Lõuna-Sudaani naised ja lapsed. Seda ajaloolist tausta silmas pidades on ütlematagi
selge, et see noorim ja alles loodav riik vajab oma institutsioonide loomisel igasugust
kättesaadavat rahvusvahelist abi.

Niisiis nõuab see protsess kindlasti usaldusväärseid politseijõude. Just eelmisel nädalal sain
selle kohta mõned murettekitavad raportid, st raportid tõsise väärtegevuse kohta Rajafi
uues politseiakadeemias. Seepärast nõuan, et EL pööraks teemale tähelepanu ja püüaks sel
puhul abiks olla ning aitaks samamoodi lahendada ka kõiki pakilisi riigisiseseid küsimusi,
millega Lõuna-Sudaan edaspidi hakkama peab saama.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Oma reisil Sudaani nägin kaht
asja: kõigepealt usku Lõuna-Sudaani elujõulisusse ning teiseks tõsiasja, et sellele usule,
mida näidatakse üles Lõuna-Sudaani elujõulisuse suhtes, puudub alternatiiv. Nagu väikese
lapse puhul, on aga ka seda noort riiki vaja toetada, kuni ta on suuteline iseseisvalt toimima.
Just seda palutakse rahvusvahelisel üldsusel teha.

Tahaksin käsitleda kaht punkti. Esiteks võlgade mahakandmine. Austerlasest Euroopa
Parlamendi liikmena on see minu jaoks eriti oluline, sest lõppude lõpuks on Austria Pariisi
klubis suurim võlausaldaja. Usun, et peame siinkohal eeskuju näitama ning isegi kui see
on liikmesriikide jaoks probleem, on sellegipoolest väga tähtis, et Euroopa Liidu järelevalve
all oleks liikmesriikide tegevus suurepäraselt kooskõlastatud.

Teise punktina tahaksin juhtida tähelepanu ummikseisule, millesse oleme sattunud: ühest
küljest on meil Rahvusvahelise Kriminaalkohtu väljastatud vahistamismäärus ning teisalt
tahe ja vajadus maksta välja raha kümnendast Euroopa Arengufondist. Minu arvates peame
siinkohal leidma kiire, kuid väga praktilise lahenduse.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Meil on väga hea meel, et referendum
Lõuna-Sudaanis kulges nii rahumeelselt. Meie vaatlejad on vaatlusmissiooni ajal nähtut
ühehäälselt kiitnud. Meie väärtustatud normide seisukohalt on nad andnud ka referendumile
endale heakskiitva hinnangu. Referendum oli usaldusväärne ja hästi korraldatud ning andis
hääletajatele võimaluse oma seisukohad kuuldavaks teha. Tähtsus, mille Lõuna-Sudaani
kodanikud referendumile omistasid, oli samuti ilmne: neljandaks päevaks oli
valimisaktiivsus jõudnud 60%ni. See annab selget tunnistust, kui otsustavalt tahavad
inimesed enesemääramisõigust.

Euroopa Parlament on tihti kritiseerinud president Bashiri, kuid seekord tuleks talle
tunnustust avaldada avalduse eest, mille ta tegi 24. jaanuaris Jubas ning millele Catherine
Ashton enne viitas. President Bashir teatas, et tunnustab iga referendumi alusel tehtud
otsust, isegi kui see tähendab Lõuna-Sudaani lahkulöömist, ning kõik viitab sellele, et
lõunapiirkonna elanikud on oma soove vägagi selgelt väljendanud. Jagan eelmiste
sõnavõtjate väljendatud soove ja lootusi, et kui Sudaan tõepoolest kaheks riigiks jaguneb,
naudivad need riigid rahumeelset kooseksistentsi.

Nüüd on tähtis, et referendumi ajal valitsenud rahumeelsele õhkkonnale järgneks rahulik
periood, mille jooksul võiks tulemused teatavaks teha ja kaks riiki saaksid ümber kujuneda.
Paljud vaatlejad kardavad, et praegune rahutuste laine ja demokraatlikud nõudmised mitmes
riigis, kaasa arvatud Sudaanis, võiksid kujuneda rahuprotsessi külmutamise ettekäändeks
ja teha võimatuks edasipüüdlike plaanide elluviimise. Teisalt on mõnelt poolt tulnud
heatahtlikke märke, näiteks Aafrika Liit on teadaolevalt valmis uue Aafrika riigi iseseisvust
tunnustama. Peame pidama meeles ka seda, et referendumiga asi veel ei lõpe ning et lõplik
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edu tähendab Sudaani elanike soovide täitumist. Nagu teame, võivad nende soovid täituda
9. juulil 2011. aastal, kui Lõuna-Sudaani iseseisvus välja kuulutatakse, ning alles siis saame
tähistada selle verise ja pikaajalise konflikti lõppu.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Pärast nelja aastakümmet kestnud
kodusõda, mis nõudis üle kahe miljoni elu ja tõi kaasa neli miljonit põgenikku, on
Lõuna-Sudaani lahkulöömine 2005. aasta aruandele ja kuu aega tagasi toimunud
referendumile järgnenud vastus, millega reageeriti etnilisele ja religioossele sallimatusele.
Pooled on selle lahkulöömises kokku leppinud ning ma olen veendunud, et see kiirendab
ja hõlbustab Lõuna-Sudaani vastuvõtmist rahvusvahelise üldsuse seas. Koloniaalaegadest
pärit kunstlikest piiridest põhjustatud sõdade tõttu traumeeritud kontinendil varitseb aga
doominoefekti oht. Seepärast on kuue kuu pikkune üleminekuperiood kuni täieliku
lahkulöömiseni uue riigi tulevikusuuna määratlemise seisukohalt ülioluline.

Ühest küljest peab ta hakkama saama militaarsete ja strateegiliste ülesannetega, setsessiooni
liikumise endiste sõjaväeliste juhtide vahel taaspuhkeva vägivallaga, miilitsaüksuse
sekkumistega, sisejulgeoleku privatiseerimisega, islamistliku Sudaaniga tekkivate piiritülide
ja naftatulude jagamise küsimusega. Teisalt on olemas ka suur humanitaartegevusega
seotud probleem ning minu arvates peab Euroopa Liit selles suures ulatuses kaasa lööma.
Vastasel juhul peame tulema toime katastroofiga, mis võimendab piirkonna ebastabiilsust.
Sudaanis sureb üks laps kümnest esimesel eluaastal ja üks seitsmest sureb enne viieaastaseks
saamist. Joogivee ja tervishoiuteenuste kättesaadavus on piiratud ning neli viiendikku
elanikest on kirjaoskamatud. Pool lõunapiirkonna elanikest on alla 18aastased ning kui
nad ei lange laste suremuse ohvriks, võivad nad vaesuse ja tulevikuväljavaadete puudumise
tõttu saada kahurilihaks konfliktides, mis võivad õõnestada uue riigi iseseisvust.

Loodan, et Euroopa Liit võtab probleemi keerukust arvesse.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Mul on hea meel, et
Lõuna-Sudaani elanikele on antud vabadus valida oma tulevik. Olen uhke, et mul on
võimalus öelda, et lõplik ja vaidlustamatu tulemus on saavutatud tänu rahvusvahelise
üldsuse ning Euroopa Liidu jõulisele toetusele.

Meie ees on ajalooline pöördepunkt: kestev rahu ja uue riigi sünd riigis, mis oma
55 iseseisvusaasta jooksul on elanud üle ligi 40 aastat kodusõdu. See tähistab uut ajastut;
ajastut, mis hõlmab Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel peetavaid läbirääkimisi küsimuste üle,
mis 2005. aasta üldise rahulepingu rakendamise nimel lahendada tuleb: kodakondsus,
piiride määratlemine, Abyei piirkonna kuuluvus Põhja või Lõunasse, naftaressursside
jagamine ja võlaküsimused.

Euroopa Liit peab loomulikult toetama nii seda poliitilist protsessi kui ka uue riigi arengut.
Rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit ei tohi unustada Põhja-Sudaani ega Darfuri, kus
konflikt ei ole kaugeltki veel lahendatud ning kus vägivallajuhtumid on viimase 12 kuu
jooksul tähelepanuväärselt sagenenud. 270 000 inimest on sunnitud oma kodust lahkuma
ja üle kolme miljoni inimese elab ikka veel põgenikelaagrites.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Euroopa Liidu
aluspõhimõte on demokraatia ning arvestades seda, et enamik Lõuna-Sudaani elanikest
on demokraatlikult iseseisvuse poolt hääletanud, peab Euroopa Liit toetama uue riigi
viivitamatut loomist. Peame seda tegema, sest muude põhjuste seas on demokraatia ka
aluseks stabiilsusele, turvalisusele ja heaolule nii Aafrikas kui ka Vahemere piirkonnas.
Samamoodi toonitan ka rahvusvahelist tähtsust, mis enesemääramisõigus omandab
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rahvusvaheliste suhete vahendina: oleme seda varem näinud Kosovos ja näeme nüüd
Lõuna-Sudaanis.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus ise on otsustanud, et demokraatlikud
iseseisvumisprotsessid on rahvusvahelise õiguse alusel täiesti seaduslikud. Piiride
sisseseadmine pöördub tagasi sinna, kuhu ta kuulub: demokraatia juurde. Seepärast peab
EL liidu enda tugevdamiseks olema valmis tunnistama ka iga demokraatlikul viisil iseseisvuse
valinud Euroopa riigi – Kataloonia, Šotimaa või Flandria – enesemääramisõigust.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Käes on ilmutuslikud ajad.
Mauretaaniast Omaanini viibivad inimesed muutuste keerises. Kogu maailmas surevad
tuhanded inimesed looduskatastroofide tõttu. Ameerikas ja Euroopas muutub tants euro
kuldvasika ja dollari ümber aina metsikumaks. Kristlasi kiusatakse paljudes riikides taga.

Keegi ei tea, millal saabub maailma lõpp, kuid piibel käsib meil olla valvas ja valmis.

Keset neid üldisi rahutusi näeme aga imelist arengut: Lõuna-Sudaani sündi. Pärast palju
aastaid kestnud rõhumist ja sõda on lõunasudaanlased ikkest vabastatud. Lõuna-Sudaani
rahvas on päästetud orjuse kojast, mida juhib rahvusvaheliselt tagaotsitav kurjategija Omar
al-Bashir. Selle üle võime olla tänulikud ja rõõmsad.

Õnnitlen siiralt oma Lõuna-Sudaani sõpru, kes täna siin viibivad! Palvetan, et sellel uuel
riigil oleks tarkust ning õigust ja et õiglus saaks seal õitseda. Saagu sellest riik, kus kohtuvad
halastus ja usk! Saagu sellest riik, kus rahu ja õiglus on üksteisega põimunud!

Paluksin just komisjonil, keda esindab siin Michel Barnier, tunnustada uut Lõuna-Sudaani
riiki viivitamata, st nii kiiresti kui võimalik. Sellele tunnustamisele järgnegu tegevus. Toetage
Lõuna-Sudaani kõikjal, kus võimalik! Tehke sellest riigist oma välispoliitika prioriteet.
Ootan teilt oma soovile konkreetset vastust.

Gay Mitchell (PPE).   – Lugupeetud juhataja! See on nii põhja- kui ka lõunasudaanlaste
jaoks võimalus keskenduda oma majanduse kasvatamisele ja kasutada naftaressurssidest
tulenevat jõukust oma rahva toitmiseks ja harimiseks, kuid ka meie peame abiks olema ja
tegema seda kohe.

Praegu puudub 80% lõunasudaanlasel juurdepääs tualettruumile. Üks kümnest lapsest
sureb enne oma esimest sünnipäeva. Lõuna-Sudaani vaeseimas piirkonnas lõpetab alla 1%
lastest algkooli. Igal aastal ekspordib Sudaan miljonite dollarite eest naftat. Kui Põhja- ja
Lõuna-Sudaan suudavad jõuda diplomaatilisele ning rahumeelsele lahendusele – ja seda
nad suudavad –, siis saavad mõlemad pooled kasutada oma rikkalikke loodusressursse, et
vedada end sõprade mõningase abiga välja kohutavast vaesusest, mis nende maad vaevab.

Loomulikult sõltub mõlema riigi tulevik sellistest küsimustest nagu piiride äramärkimine,
naftatulude jagamine ja olukord Abyeis – vaidlusalune naftarikas piiriala Põhja- ja
Lõuna-Sudaani vahel. Nõuan tungivalt, et kõrge esindaja ja komisjon soodustaksid kiireid
diplomaatilisi kõnelusi Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel, et leida lahendus olemasolevatele
probleemidele võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul, ning mis kõige olulisem – hoiaksid
seda teemat Euroopa Liidu tegevuskavas tähtsal kohal.

Ootan, et saaksin peagi tervitada omaenda riike esindavaid mõlema poole
parlamendiliikmeid parlamentaarse AKV riikide ühisassamblee tulevasel koosolekul
Euroopa Parlamendiga. See viitab, et nad on jõudnud riikluseni. Minu arvates peaksime
seda julgustama pigem varem kui hiljem.
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Guido Milana (S&D).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Ma ei taha seda rõõmsat
õhkkonda rikkuda.

On tõsi, et oleme jõudnud lõppu 2005. aastal alanud etapiga, mille kestel aitasid
diplomaadid tagada sündmuste toimumise parimal võimalikul viisil. Paljud probleemid
on aga endiselt lahendamata. Tegemist on noore riigiga ja see jääb nooreks ka pärast
lahkulöömist. See on riik, mis peab alles piirid paika panema, tegelema siin mitu korda
esile toodud Abyei piirkonna konfliktidega, naftajuhtme küsimusega, mis on selles riigis
kõige olulisem, ning rahvusvahelise abi süsteemiga.

Seepärast tahaksin esitada volinikule väga lihtsa mõtte. Meil on vaja teha paari asja. Peame
töötama välja strateegia Lõuna-Sudaani suhtes ja tunnustama seda uut riiki 7. veebruaril,
ootamata 9. juulini, kui valimistulemused avalikustatakse. Peame kohe looma oma
rahvusvahelise teenistuse ja asutama Lõuna-Sudaanis delegatsiooni.

See on ainus võimalus protsessi toetada; see on ainus võimalus, kuidas tark ja strateegiline
diplomaatia saab toetada seda riiki teel demokraatia poole. Märgiksin ka, et esimese asjana
peab see riik koostama oma põhiseaduse ja EL saab sellele suureks abiks olla.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, volinik! Head kolleegid! Alustasin
Euroopa Parlamendis tööd 1991. aastal poliitilise nõunikuna ja juba sel ajal oli konflikt
Lõuna- ja Põhja-Sudaani vahel korduv kriis. Pärast 20 aastat näib, et näeme lõpuks pika
vaevalise tunneli lõpus valgust.

Nagu Guido Milana ja teised sõnavõtjad on osutanud, on ikka veel palju teha, kuid paljud
meist valmistusid halvimaks ja ootasid kodusõja uut algust. Seepärast õnnitlen riigi põhja-
ja lõunaosa esialgse referendumi tulemuse puhul. Kuni iseseisvuse väljakuulutamiseni on
nüüd iga päev arvel. Keegi ei saa lubada endale valesamme ei Khartoumis, Jubas, Brüsselis
ega Aafrika Liidus Addis Abebas. Kindlasti tuleb heaks kiita näiteks mõte avada kuni
iseseisvuse väljakuulutamiseni eristaatuses ELi delegatsioon. Sudaan annab peagi meile,
rahvusvahelisele üldsusele, suurepärase õppetunni küünilisusest ja kriisist, mida me pigem
alistumise kui muu põhjuse tõttu peame sageli lahendamatuks.

Frank Engel (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Tunnen heameelt Lõuna-Sudaani tulevase
iseseisvuse üle ja tunnustan lõunasudaanlasi selle saavutuse eest.

Nagu meie kolleeg Charles Goerens – kes lahkesti minu kõrvale istus – ütles, võiks inimesel
olla õigus mitte elada šariaadiõiguse kohaselt. See on õigus, mida peame austama. Pean
aga juhtima tähelepanu ka sellele, et mõnel rahval on õnn selline vabadus saavutada.
Kõrvalasuva Somaalimaa rahval seda võimalust ei ole.

Soovin, et vaataksime üle ka oma poliitika, mis seni ei ole tunnustanud jõupingutusi, mida
on teinud Somaalimaa Vabariigi rahvas, kes on rajanud piirkonda vaba ja demokraatliku
moslemiriigi. Riigi, mida meie kohtleme nii, nagu seda olemaski ei oleks.

Lugupeetud juhataja! Lõuna-Sudaani puhul tahaksin öelda mõne sõna ka riigi seisukorra
kohta. Lõuna-Sudaan on endiselt vaeseim riik Aafrikas, vaatamata asjaolule, et viimase viie
aasta jooksul on sellel olnud ligipääs poolele kogu Sudaani naftaressurssidest. Näen seal
silmapaistvat mahajäämust, mille taga on senini suuresti olnud Khartoumi-poolne
hooletussejätmine ja unustamine.

Nüüdsest tahaksin aga, et Euroopa Liit rõhutaks vajadust valitsemise ja arengu järele ning
et me ei aitaks rahaliselt kaasa mahajäämusele, mis Lõuna-Sudaan tõenäoliselt edaspidi
tekib.
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Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Me ei tohiks anda järele
kiusatusele olla tänase arutelu ajal liiga optimistlikud. Ennustused Sudaani sündmuste
kohta ei ole muud kui oletused. Vaatamata kõikidele lootustele, mida hiljutine referendum
andis, ei tohiks asja veel otsustatuks pidada. See ei ole kaugeltki nii ja keegi ei tea veel, kas
riigi jagunemine toimub vastavalt lõunasudaanlaste soovidele.

Omaette küsimus on see, et riigi lõunaosa ühendab praegu vastumeelsus islamistliku
põhjaosa vastu. Kui need tunded mööduvad ja saabub aeg riiklikke institutsioone rajada,
tuleb kiiresti ilmsiks kolme kultuuriliselt ja keeleliselt erineva hõimu tasakaal. See küsimus
on väga oluline ning peaksime sellele praegu tähelepanu pöörama.

Järgmine küsimus, mida peaksime endilt küsima ning millele peaksime vastuse leidma, on
järgmine: miks loodame praegu pool sajandit kestnud konflikti rahumeelsesse lõppemisse?
Vastus on selge: toornafta. Nii väliskontsernid, ilma milleta oleks võimatu nii vaeses riigis
naftat toota, kui ka riigi mõlema poole esindajad on haistnud naftadollarite lõhna.

Lootkem, et ahnus ei pimesta meid ning et meie soov aidata ei taga üksnes riigiehitamise
meetmeteks ettenähtud vahendeid, vaid lubab meil ka seada sisse programmid, mis
ühiskonnale kasu toovad.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Lugupeetud juhataja! Enne referendumit olime väga mures
sellega kaasnevate rahutuste pärast ning mul on hea meel, et referendum möödus
rahumeelselt ning oli seaduslik. Nagu Catherine Ashton ütles, on vaja asjakohast
lisareferendumit Abyeis ning piirkonnas, kus asub nafta. Ka selle lisahääletuse juurde on
vaja saata Euroopa Parlamendi vaatlusmissioon.

Isegi pärast Lõuna-Sudaani iseseisvumise väljakuulutamist jääb see endiselt üheks maailma
vaeseimaks riigiks. Selles piirkonnas töötavad paljud Slovakkia vabaühendused ning nende
jaoks on tähtis õigete töötingimuste olemasolu. Tahaksin rõhutada ka kohaliku kiriku ja
kirikuorganisatsioonide rolli, sest ka nemad väärivad meie toetust. Nad on asutanud ja
haldavad mitmeid koole ja tervishoiuasutusi ning neid austatakse piirkonnas väga.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et pärast Sudaani jagunemist ei tohi me unustada
lõunasudaanlastest vähemust, kes põgenes tagakiusamise hirmus põhja ning kes on elanud
seal palju aastaid. Kui Põhja-Sudaan ei tunnusta kahekordset kodakondsust, nagu president
al-Bashir on lubanud, kohaldatakse šariaadiõigust ning neist võivad saada teise klassi
kodanikud.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Meil on arutluse all edulugu.
Nimelt tõsiasi, et pärast konfliktiaastaid on Sudaan jõudnud rahumeelsel ja demokraatlikul
viisil keerulise lahkulöömisprotsessini vastavalt rahvusvahelises õiguses sätestatud
kriteeriumitele: iga välisele, koloniaalsele või rassilisele ülemvõimule alistatud rahva
enesemääramisõigusele ning iga sellise rahva enesemääramisõigusele, kes lepivad
lahkulöömises kokku ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni või poolte omavahelise
kokkuleppe kaudu.

See on olnud edulugu ka Euroopa Liidu jaoks, kes on toetanud ja jälginud valimisprotsessi,
ning teeb seda varsti ka Tšaadis ja Ugandas. Ükskõik, milline riik pärast Lõuna-Sudaani
referendumit tekib, võtab Euroopa Liit rahvusvahelisel tasandil loodetavasti selle toetamises
juhtrolli, et lahendada kõik silmapaistvad probleemid, mida siin on nimetatud alates
tagasipöördujatest kuni loodusressurssideni. Loodetavasti pakub Euroopa Liit oma täielikku
toetust.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Tahaksin avaldada
heameelt Lõuna-Sudaani referendumi lõppemise pärast. Tänu demokraatlikule protsessile
on keeruline ühiskond, mida iseloomustavad etnilised ja religioossed erinevused ning
keerulised majanduslikud vaidlused, teinud lõpu kaks miljonit inimelu maksnud konfliktile.
Seepärast tahaksin kiita protsessi peaosalisi ja tunnustada rahuvalvemissiooni täitnud ÜRO
rolli. Lisaks sooviksin, et muude konfliktide juures järgitaks sama eeskuju, ning loodan, et
mõned riigid siin kaotavad oma hirmu selliste põhimõtete ees nagu inimeste õigus valikule
ja enesemääramisõiguse kasutamine.

Auahnus, kangekaelsus, suutmatus tunnistada vähemusi ja nende õigusi ning suutmatus
aktsepteerida paljusust on paljude pingete allikas. Dialoog ja poliitika aitavad need pinged
lahendada. Õigeaegne pöördumine dialoogi ja poliitika poole hoiab konfliktid ära. Toimuva
eitamine ja püüd ületada konfliktid ilma tõtt rääkimata on kindlaim tee kahetsust kaasa
toova lõpuni.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Lugupeetud juhataja! Kahjuks ei jaga ma
tohutut optimismi, mida enamik siin täiskogul sõnavõtjatest on väljendanud. Esiteks
seepärast, et peame endalt küsima, miks just Lõuna-Sudaan sai iseseisvuse nii lihtsalt ajal,
kui režiim Lääne-Saharas on, nagu ta on, ega tunnistanud oma õigust iseseisvusele. Minu
ja Kreeka kommunistliku partei jaoks on vastus väga lihtne. Lõuna-Sudaanil on õnn omada
naftat.

Loodetavasti ei saa naftast lõunasudaanlaste jaoks needust, nagu juhtus iraaklaste ja muude
rahvastega. Endiselt on keerulisi lahendamata probleeme. Usume kahjuks, et konkurents
selle piirkonna juhtivate jõudude vahel suureneb ja kutsume Lõuna-Sudaani töötajaid üles
mitte alistuma jaga-ja-valitse-põhimõttele ja ühinema Põhja-Sudaani töötajatega, et luua
oma riigi jaoks teistsuguseid võimalusi.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Hiljutisel referendumil Lõuna-Sudaanis
otsustasid inimesed, et vanad meelevaldsed koloniaalpiirid peaksid kaduma. Juulis luuakse
ametlikult maailma 193. riik. Iseseisva riigi poolt hääletas 3,8 miljonit inimest ja ainult
45 000 hääletas senise korralduse poolt: see esindab enamikku neist, kes kasutavad oma
õigust enesemääramisele, ning toimunu pakub suurt rõõmu.

Jagunemine üksi ei loo aga riigis stabiilsust. Sudaan on endiselt kriisipiirkond ning põhjaosas
valitseb kõikjal radikaalne islamism. Seepärast on oluline, et lisaks muudele meetmetele
arendataks välja haldusstruktuurid, sest uut piiri on vaja hallata ja kontrollida.

See nõuab tõhusat julgeolekupoliitikat kogu piirkonnas – Somaalias, Sudaanis ja
Lõuna-Sudaanis. ELi kõrge esindaja ja rahvusvahelised toimijad peavad edendama selles
piirkonnas turvalisust ja stabiilsust ning eelkõige võitlema radikaalsete suundumuste vastu
ja toetama julgesti Lõuna-Sudaani.

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Kogu sünguse ja lootusetuse juures on meil
viimaks üks edulugu. Edulugu, mille puhul tunnen uhkust, et Euroopa Liit täitis selles väga
olulist osa – komplimendid Catherine Ashtonile ja tema kolleegidele, samuti referendumit
vaadelnud Euroopa Parlamendi liikmetele!

Loomulikult algab Lõuna-Sudaani tegelik töö nüüd, üleminekuga vabadusele ja riiklusele.
See on väga raske ning maailma ajalugu on näidanud, et sageli on see toonud kaasa kodusõja.
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Euroopa Liit saab aga täita üliolulist rolli ja tagada ülemineku toimumise, et
lõunasudaanlastel oleksid põhilised inimõigused, millele Gay Mitchell osutas – näiteks
haridus ja isegi tualettruumid.

Minu arvates kujunevad üliolulisteks probleemideks eeskätt piiriküsimus ja naftaressursside
jagamine. Kuulus iiri kangelane Michael Collins on öelnud, et piiriala on nuhtlus ja jääb
selleks alati.

Euroopa Liit, keda võib pidada sõltumatuks ja objektiivseks, võib täita ülitähtsat rolli
hädavajaliku ülemineku saavutamisel. Suur tänu teile! Soovime sudaanlastele edu!

Michel Barnier,    komisjoni liige. − (FR) Lugupeetud juhataja! Catherine Ashton palus mul
teid kõiki kuulata ja ma olen teinud seda hoolikalt. Tahan teid tänada mõistmise eest, sest
Catherine Ashton pidi pakilistel põhjustel istungisaalist lahkuma pärast seda, kui ta oli
kõrge esindajana esitanud oma avalduse Sudaani väga tundliku küsimuse teemal.

Selles tohutus Aafrika piirkonnas on selgesti näha – ning lugupeetud kuulajad, seda näitasid
ka kõik teie sõnavõtud –, et ühes riigis toimuv võib mõjutada kõikide teiste riikide arengut,
rahu ja stabiilsust. Tuleb meenutada, et Sudaani ümbritseb üheksa riiki. Seepärast on
referendumil toimunu nii oluline.

Véronique De Keyser, kelle rolli peavaatlejana tahaksin tunnustada, tuletas – nagu ka
Catherine Ashton – meelde selle referendumi edu: eeskujulik protsess ja üleminek, mis
peab kulgema rahumeelselt. Kuna Catherine Ashton ise on seda teinud, tahaksin ka mina
tänada Euroopa Parlamendi liikmeid ja teisi osalisi ELi institutsioonide ning eriti Euroopa
Parlamendi hea koostöö eest, mida see protsess illustreerib.

Head kolleegid! Mõned teist on rääkinud Darfurist. Mina omalt poolt ei ole unustanud
aega, kui käisin 2004. aastal, kriisi haripunktis, Prantsusmaa välisministrina Al-Fashiris
Darfuri südames, ega seda, mida seal nägin ja kuulsin.

Seepärast olen õnnelik, et mulle on antud võimalus seda olukorda Catherine Ashtoni nimel
kommenteerida. Pöörame sellele suurt tähelepanu ning loomulikult jälgime sündmuste
praegust arengut suure murega ning mõistame loomulikult hukka paljud inimõiguste
rikkumised ja ÜRO töötajate röövimise. Seepärast loodame, et kõik pooled selles
rahuprotsessis osalevad. Loomulikult peame rahuprotsessi toetama. See on meie poliitilise
tegevuse eesmärk; kõige selle eesmärk, mida on tehtud stabiilsuse loomiseks ning veelgi
konkreetsemalt – loomulikult meie humanitaarabi eesmärk.

Lugupeetud juhataja! Soovin juhtida tähelepanu sellele, et alates 2003. aastast on Euroopa
Liit andnud 776 miljonit eurot humanitaarkoostööks Sudaaniga, eriti Darfurile, mis seda
hädasti vajab, ning Lõuna-Sudaanile. Tahaksin tuua välja ja kinnitada ka seda, et komisjoni
humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO) tegutseb jätkuvalt ennetavalt,
ning tahan tänada kõiki töötajaid, kes on töötanud koos ECHOga nende inimeste
taaslõimimise küsimusega, kes koostöös ÜROga Põhja-Sudaanist tagasi Lõuna-Sudaani
tulevad.

Kui rääkida Lõuna-Sudaaniga tehtavast koostööst, siis selles väga konkreetses valdkonnas
pakub Euroopa Liit rohkem abi, et soodustada maaelu arengu ja põllumajandusliku tootmise
võimet, mida need inimesed väga vajavad selleks, et mitte sõltuda igavesti impordist, mis
hinnakõikumiste tõttu muutub üha kallimaks. Mind tundvad inimesed teavad, kui
vankumatult olen sellele küsimusele pühendunud praegu voliniku ja varem muude
ülesannete täitjana. Komisjon rääkis sel teemal pikalt oma tänahommikuses avalduses.
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Seepärast suurendab komisjon jätkuvalt oma abi olulistes valdkondades, nagu maaelu
areng, põllumajanduse areng, põhiteenused, haridus ja tervishoid. Praegu kavatseme luua
ligi 150 miljoni euro suuruse erifondi ebasoodsamas olukorras olevatele rühmadele
Sudaanis ja loomulikult Lõuna-Sudaanis.

Seda tahtsingi öelda. Väga lühidalt tahaksin teha veel kolm lisamärkust. Mitme
parlamendiliikme tõstatatud kodakondsuse küsimuse kohta tahaksin öelda, et toetame
täielikult president Mbeki juhitud komisjoni tööd, mis hõlbustab läbirääkimisi edaspidise
kodakondsuse ja muude kodakondsuse keerulise probleemiga seotud küsimuste üle.

Mis puuduta rahvusvahelist kohut, jätkab Euroopa Liit Rahvusvahelise Kriminaalkohtu
toetamist ilma reservatsioonideta. Ikka ja jälle oleme palunud ametiasutustel, eriti Sudaanis,
teha Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga täielikku koostööd.

Lugupeetud juhataja! Tahaksin öelda viimased sõnad teemal, mida mitmed teist on juba
tõstatanud: võlg. Tuletaksin teile meelde nõukogu viimaseid järeldusi, mis olid väga
selgesõnalised: Euroopa Liit toetab selle riigi võlakoorma vähendamist ja võtab, nagu ka
teised partnerid, seejuures arvesse oodatavat arengut, mida tahame toetada ning poliitilisel
ja majanduslikul tasandil soodustada eesmärgiga tagada kogu piirkonna stabiilsus.

Need on vastused, mida ma Catherine Ashtoni nimel tahtsin esitada.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Indrek Tarand (Verts/ALE)  , kirjalikult  .  – Olukord kogu Põhja-Aafrikas on tõepoolest
ohtlik, kuid samal ajal ka lootustandev. Piirkonna iseloomu tõttu on vajalik, et turvalisuse
ning stabiilsuse pakkumise juures keskendutaks eriti humanitaarsele ja militaarsele
suutlikkusele. Kuna oleme aga näinud, kuidas EL müüb kõrgtehnoloogilist sõjavarustust,
näiteks Mistrali sõjalaev, Venemaale, siis kas keegi on arvestanud sellega, et Venemaa peab
sellised demokraatlikud revolutsioonid alles läbi tegema.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Tõsiasja, et referendumil hääletas Lõuna-Sudaan
lahkulöömise poolt, oli ette näha. Ette oli näha ka seda, et see ei lahenda kaugeltki veel
piirkonna probleeme. Kõigepealt on lõunapiirkond endiselt ebastabiilne ning peab end
esmalt iseseisva riigina tõestama. See võib juhtuda enne ettenähtud kuupäeva juulis, sest
25% pindala ja 20% elanikkonna kaotus ei taba Põhja-Sudaani kaugeltki mitte nii rängalt
kui loobumine märkimisväärsest osast naftatuludest. Seepärast peab EL uut riiki aitama,
et säilitada riigi iseseisvus ja kaitsta tema suveräänsust, sest arenguabil Lõuna-Sudaanile
võib olla oluline osa ka Euroopa edaspidises naftatarnes. EL peaks seepärast õppima Hiinalt,
eriti kuna Beijing seostab arenguabi nutikalt toorainete tarnega. Nii saavad mõlemad pooled
Hiina mudelist kasu. Unustada ei tohi ka ebaseadusliku Euroopasse rände probleemi. Niisiis
tuleb Lõuna-Sudaani valitsusega sõlmida kokkulepe, mis käsitleb nende Lõuna-Sudaani
kodanike tagasivõtmist, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liitu tulnud. Seejärel peame
tähelepanelikult jälgima, kas Lõuna-Sudaan on tegelikult valmis seda kokkulepet täitma.

17. Euroopa järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamine (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa
järelevalveasutuste tippjuhtide ametisse nimetamise kohta.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – Lugupeetud juhataja! Soovin tänada volinikku ja
lugupeetud parlamendiliikmeid – oma kalleid endisi kolleege – võimaluse eest avaldada
nõukogu nimel arvamust Euroopa uute järelevalveasutuste (ESA) eesistujate ja
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tegevdirektorite ametisse nimetamise protsessi ning põhimõtete kohta, mis peaksid suunama
nende asutuste ülesannete täitmist.

ESA määrustes, mille me vähem kui kolme kuu eest vastu võtsime, ei anta nõukogule
järelevalveasutuste eesistujate ja tegevdirektorite ametisse nimetamisel konkreetset rolli –
see ülesanne on asjaomasel järelevalvenõukogul.

Seega nimetab ESA määruste kohaselt iga ESA eesistuja ametisse järelevalvenõukogu. Peale
selle antakse ESA määrustes kaalukas roll Euroopa Parlamendile, kes saab võimaluse esitada
pärast järelevalvenõukogu otsust nende tippjuhtide ametisse nimetamise kohta vastuväiteid
ja kõrvaldada eesistuja ametist.

Milline osa on siis selles stsenaariumis nõukogul? Nõukogu kui kaasseadusandja on
saavutanud Euroopa Parlamendiga kokkuleppe lisada nendesse määrustesse sätted, mille
eesmärk on tagada, et iga ESA järelevalvenõukogu liikmed – juhatus –, eesistuja ja
tegevdirektor on kohustatud näitama vaid liidu huvides tegutsemise nimel üles täielikku
sõltumatust, mis pakub neile ka kaitset.

Ma ei hakka tsiteerima täielikult nende määruste sätteid, eriti artikleid 42, 46, 49 ja 52,
kuid nende mõte on selge: järelevalvenõukogu hääleõigusega liikmed, eesistuja ja
tegevdirektor ei küsi ega võta vastu juhiseid ELi institutsioonidelt ja asutustelt, liikmesriikide
valitsustelt ega muudelt avaliku või erasektori asutustelt ning need omakorda ei püüa
eesistujat või tegevdirektorit nende ülesannete täitmisel mõjutada.

ESA määruste suhtes kohaldatakse ELi institutsioonide vastu võetud personalieeskirju.
Need määrused sisaldavad ka mitmeid põhisätteid, mille eesmärk on tagada, et iga asutuse
eesistuja ja tegevdirektor valitaks kõige objektiivsemal viisil, vaid määruste artiklites 48
ja 51 sätestatud kriteeriumide alusel.

Tegevdirektori ametile eriomaseid juhtimiskogemusi kõrvale jättes juhin tähelepanu sellele,
et mõlemas nimetatud artiklis arvestatakse kriteeriumidena „pädevust, oskusi ning teadmisi
finantseerimisasutuste ja finantsturgude kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja
-regulatsiooni valdkonnas”.

Mis puudutab rahastamist, siis nõukogu on seadnud määruste vastuvõtmisel Euroopa
järelevalveasutustele suured eesmärgid. Olen kindel, et Euroopa Parlament tegi sama. Nüüd
jääb nendel kahel eelarvepädeval institutsioonil üle tagada, et need eesmärgid kajastuksid
komisjoni eelarveettepaneku põhjal igal aastal asjakohastes rahalistes vahendites.

Eesistujariik peab tähtsaks ka seda, et kõik liikmesriigid täidaksid nende uute asutuste ees
oma kohustusi. Nõukogu kui kaasseadusandja jaoks on väga oluline, et kõiki määruste
sätteid rakendataks täielikult ja õigesti. Loodetavasti tagab Euroopa Komisjon, kes vastutab
aluslepingute täitmise järelevalve eest, et seda tõepoolest tehakse.

Nagu austatud parlamendiliikmed teavad, antakse põhjenduses 55 komisjonile ühtlasi
ülesanne koostada kandidaatidest nimekiri, et suunata iga asutuse esimese eesistuja valimise
protsessi. Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid selles stardiprotseduuris kokku nende
määruste vastuvõtmisel.

Loodetavasti saavad eesistujad nüüd tööle asuda. On ülitähtis, et uued asutused hakkaksid
tegutsema ja saaksid hoo sisse võimalikult ruttu. Need asutused on oluline osa ELi
reageeringust finantskriisi põhjustatud katsumustele. Me ei saa lubada endale ootamist.
Olen veendunud, et saan loota Euroopa Parlamendi täielikule toetusele, et tagada nende
uute asutuste tõrgeteta asutamine ja juhtimine.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu hea koostöö tulemusel on Euroopa Liidul uhiuus
järelevalveasutuste struktuur. Meie ühine vastutus on tagada, et Euroopa järelevalveasutused
asuksid oma ülesandeid täitma nii ruttu kui võimalik.

Euroopa Parlamenti väärtustava eesistujariigi esindajana olen võtnud põhjalikult nõuks
töötada võimalikult heas kooskõlas Euroopa Parlamendiga. Ma loodan, et mul õnnestub
teha koostööd parlamendiga, kes on ustav partner.

Michel Barnier,    komisjoni liige. – (FR) Austatud juhataja, lugupeetud minister, austatud
parlamendiliikmed! Euroopa Liidul on olnud finantssektoris alates 1. jaanuarist uus
järelevalvesüsteem.

Koos turgude reguleerimise ja finantsasutuste põhjaliku reformiga suurendatakse selle
süsteemiga liidu finantsstabiilsust ning avardatakse usutavasti ka finantssektori võimalusi
ja laotakse sellele kindel vundament, mis on meie riikides väga tähtis.

Tahaksin avaldada kõigepealt tunnustust Euroopa Parlamendile põhirolli eest, mida ta on
selles protsessis aastaid mänginud. See et meil on finantssektoris tõhusam järelevalvesüsteem
ja et me võtame selle valdkonna kriisist õppust, on suuresti Euroopa Parlamendi teene.

Nende kolme uue Euroopa järelevalveasutuse eesistujate ja tegevdirektorite ametisse
nimetamisega jõuame lähipäevil nende asutuste ülesehitamise lõppfaasi. Head kolleegid!
See ametisse nimetamine toimus täielikult läbipaistvalt ning täielikus kooskõlas nii nende
määrustega, millega need asutused loodi, kui ka muude eeskirjadega, mis kehtivad liidu
reguleerivate ametite juhtide ametisse nimetamisel.

Kuuele ametikohale, millest ma äsja rääkisin, laekus ligikaudu 275 avaldust. Neid kaaluti
hoolikalt ja objektiivselt. Eri sidusrühmadele, Euroopa Parlamendile, järelevalvenõukogule
ja komisjonile endale määratud rollidest peeti kinni piinliku täpsusega. Tulevikus jätkame
selle protsessi läbipaistvuse ja korraliku kavandamise tagamist, et Euroopa Parlamendi
majandus- ja rahanduskomisjon saaks täita oma väga tähtsat osa võimalikult tulemuslikult.

Euroopa Parlament on esitanud nendele asutustele suuri nõudmisi ja teeb seda ka edaspidi.
Minu arvates on see õige. Parlament esitab nõudmisi, mis on mulle arusaadavad. Sarnaselt
parlamendile on ka komisjon seisukohal, et nende asutuste eesistujate ja tegevdirektorite
valimisel tuleb arvestada pädevust, kogemusi, iseseisvust, pühendumist Euroopale ning
teadmisi finantsjärelevalve ja -regulatsiooni valdkonnas. Head kolleegid! Sellises vaimus
on seni toimunud saadud taotluste seast valikute tegemine, mis on praegu veel pooleli.

Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu otsustasid nende asutuste loomist käsitlevate määruste
artiklis 68, et eesistujate ja tegevdirektorite suhtes kohaldatakse liidu institutsioonides
kehtivaid personalieeskirju, on komisjon taganud, et seda tõepoolest tehakse ja et ka selles
valdkonnas järgitakse – nagu mujalgi – asjaomaseid määrusi.

Head kolleegid! Olete väljendand oma muret nende asutuste tippjuhtide palkade ja vanuse
ülempiiri pärast. Sel puhul oleme kaalunud võimalikult suure paindlikkuse saavutamiseks
kõiki võimalusi ja selle küsimuse võib vajaduse korral uuesti vaatluse alla võtta nende
asutuste toimimise läbivaatamisel, mis on kavandatud 2013. aasta lõpuks.

Toetan ka Euroopa Parlamendi kavatsust saavutada järelevalveasutuste juhtkonnas
optimaalne sooline tasakaal. Eelvaliku menetluse käigus kohaldas komisjon registreeritud
taotluste põhjal jõuliselt võrdsete võimaluste põhimõtet. Sel teemal tuleb märkida, et
tegevdirektorite ametisse nimetamise viimasel etapil, mis on praegu käsil ega ole veel
lõppenud, võitlevad selle ametikoha pärast kaks väga võimekat naisterahvast.
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Olen Euroopa Parlamendiga täielikult nõus, et vajame tugevaid astutusi, mis ei sõltu
poliitilistest ega muudest vahelesegamistest. Eesistujad, tegevdirektorid ja eri nõukogude
hääleõigusega liikmed peavad olema täiesti sõltumatud ja tegutsema üksnes liidu huvides.
Euroopa Parlament ja nõukogu on sõnastanud selle põhimõtte nende asutuste loomist
käsitlevates määrustes, eriti artiklites 42, 46, 49 ja 52, millele viitas äsja minister Győri.

Komisjon täidab Euroopa Liidu seaduste täitmise järelevalve eest vastutajana täielikult oma
kohustusi, et tagada nende artiklite täpne järgimine. Soovin lisada, et komisjon on esindatud
nende asutuste juhtorganites ning seega jälgib ta loomulikult valvsalt, et iga langetatava
otsuse puhul oleks tagatud liidu huvide arvessevõtmine.

Mis puudutab järelevalvenõukogu koosseisu, siis komisjon on juba toonitanud, kui
õiguslikult vajalik ja poliitiliselt tähtis on tagada, et need nõukogud koosneksid pädevate
riigiasutuste juhtidest. Olen saatnud nendele asutustele isiklikult kirja, et selgitada selle
küsimuse tahke, mis vajavad selgitamist. Mõned riigiastutused on pärast seda oma esindajad
välja vahetanud. Teised peavad seda alles tegema. Võite olla kindlad, et komisjon kontrollib
seda küsimust väga tähelepanelikult ja järeleandmatult.

Järelevalveasutuste nõukogude koosseisu puhul tuleb võtta täielikult arvesse teie ja ka
seadusandja soove üldiselt. Kannan isiklikult hoolt selle eest, et pädevate asutuste juhid on
vastavalt nende asutuste loomist käsitlevate määruste artiklile 40 ka tegelikult vähemalt –
ja ma kordan –, vähemalt kaks korda aastas kohal.

Lõpetuseks, head kolleegid, soovin öelda, et toetan Euroopa Parlamendi kavatsust tagada
nendele asutustele vajalikud rahalised vahendid ja inimressursid, mis võimaldavad neil
täita oma ülesandeid korralikult. Eelarvepädevad institutsioonid võivad arvestada komisjoni
tehnilise abiga, et tagada ühelt poolt nendele asutustele määratud ülesannete ja teiselt poolt
loomulikult nende ülesannete täitmiseks neile eraldatud vahendite sidusus.

Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Praegu on oluline, et järelevalveasutuste eesistujate
ja tegevdirektorite ametisse nimetamise menetlus edukalt lõpetataks. Need asutused peavad
tööle asuma. Võin teile kinnitada, et saan pidevalt tõendeid nende uute asutuste vajalikkuse
kohta, kuivõrd ma konsulteerin nendega praegu peaaegu iga päev.

Ülesanded, mida need asutused peavad koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga
täitma, on erakordselt tähtsad. Me tahtsime, et nad oleksid alates 1. jaanuarist täiesti
töövalmis. Nüüd peab igaüks meist vastavalt oma konkreetsele rollile võimaldama neil
täita oma ülesannet ilma tõrgeteta ja heades tingimustes. Selleks vajavad nad teie
institutsiooni täielikku toetust.

Soovin siinkohal kinnitada, et komisjon tagab omalt poolt seadusandja kavatsuse täieliku
arvessevõtmise ja nende asutuste töötamise üksnes Euroopa Liidu huvides.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Jean-Paul Gauzès,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud minister,
volinik! Tänane arutelu ei ole juriidiline, see on tõeliselt poliitiline arutelu. See arutelu
puudutab Euroopa finantsvaldkonna reguleerimist tulevikus. Selles kulmineerub üks osa
tööst, mille on teinud Euroopa Parlament koos nõukoguga komisjoni juhtimisel. Seepärast
soovin väljendada end selgelt.
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Meie jaoks ei ole küsimus sukeldumises mingisse revolutsiooni ja vaid lõbu pärast oma
musklite demonstreerimises. See tähendab tagamist, et nõukogu ja parlamendi kokkulepete
meelsusest peetaks tõepoolest kinni. See ei ole õppetund seadustest. Dokumentidel pole
tähtsust. Me teame neid dokumente. Oluline on viis, kuidas neid dokumente jõustatakse.
Siinkohal tahaksin tänada volinikku selge sõnavõtu eest!

Me ei ole kunagi kahelnud komisjonis. Voliniku täna lausutud sõnad vastavad täielikult
Euroopa Parlamendi soovidele. Räägime siinkohal poliitilisest sõnumist: need institutsioonid
on asutatud, mistõttu peame andma neile nõuetekohaseks toimimiseks konkreetsed
vahendid.

Ent viis, kuidas isikud, kes soovivad õõnestada Euroopa järelevalvet ja vältida
finantsvaldkonna reguleerimist Euroopa tasandil, on neid sätteid mitmes liikmesriigis
tegelikult rakendanud, ei tekita minu arvates meis mitte lihtsalt teatavat ebalust, vaid äratab
lausa kahtlusi. Just selle vastu võtame avalikult sõna, sest usume, et kui meie kahtlustel
peaks alust olema, oleme järelevalve teemal peetud läbirääkimistel petta saanud.
Läbirääkimised olid pikad ja keerulised. Kompromisse tegid kõik. Eesistujariik Belgia tegi
hiilgavat tööd ja volinik andis läbirääkimistele erakordse hoo. Võimalik, et seisame praegu
silmitsi institutsioonidega, millel puudub tõhus võim ametisse nimetatud töötajate madala
staatuse pärast või põhjusel, et liikmesriigid ei valinud parimaid, ning võib-olla ka seepärast,
et palgad ei olnud ihaldusväärsed.

Igal juhul vajab Euroopa Parlament täna konkreetset vastust. Lugupeetud minister, pean
ütlema, et vaatamata soojadele tunnetele, mida kunagine teiega samas pingis, samas
fraktsioonis ja samas parlamendikomisjonis viibimine minus tekitab, jääb kirjast, mida
ma olen näinud ja mis – tuleb tunnistada – on vaid esialgne versioon, väheks.

Edastan teile Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni seisukoha. See on
lihtne. Ütlete nõukogu nimel, et toetate täielikult voliniku äsja väljendatud mõtteid. Võin
öelda, et nendest sõnadest meile piisaks. Voliniku väited on täpsed. Neis käsitletakse inim-
ja finantsressurssidega seotud probleeme. Peate ütlema oma kirjas: „Me nõustume peaaegu
kõigega, mida volinik ütles”. Austatud minister, see on väga tähtis.

Nõustume peaaegu kõigega, mida volinik tänaõhtusel täiskogu istungil ütles.

Udo Bullmann,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Austatud juhataja, head kolleegid! Miks me
siin oleme? Michel Barnier’ sõnul oleme siin seepärast, et Euroopa Parlamendil on
õnnestunud asutada Euroopa järelevalveasutused, mis on oma nime väärilised. See ei olnud
ette nähtud nõukogu kavas. See ei olnud ette nähtud liikmesriikide kavas. Ka komisjon
kahtles, kui kauaks meil tegelikult jätkub selle uue institutsiooni asutamisel jaksu. Nõukogu
saab aru – tal ei jää muud üle – ja komisjon saab samuti aru – ehk isegi omal algatusel –,
mille pärast me muretseme.

Euroopa Parlament – ja selle avalduse taga on usutavasti kõik fraktsioonid, mitte üksnes
sotsiaaldemokraadid – ei luba mängida riikidel mänge, millega õõnestatakse nende uute
järelevalveasutuste volitusi. Just see on loomulikult põhjus, miks meile pakub huvi töötajate
ametisse nimetamine. Meil on selles küsimuses oma õigused – meiega tuleb nõu pidada.

On paar asja, mis annavad meile tegelikult põhjust muretsemiseks. Saame nimekirju, mille
puhul me tegelikult ei suuda öelda, kas on kohaldatud sookriteeriumi. Meile esitatakse
ettepanekuid kandidaatide kohta, kelle seast me ei leia kedagi – ja ütlen seda täie austusega
asjassepuutuvate isikute vastu –, kes meie arvates ei saaks tööga hakkama. Tegemist on
selgelt tublide inimestega, kes on oma ametis juba näidanud, et nad oskavad teha oma tööd
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hästi, kuid inimesed, kelle nimed on meile esitatud, ei ole need isikud, kes suudaksid oma
varasemas ametis omandatud mis tahes autoriteedile tuginedes liikmesriikide
järelevalveasutustele öelda, milline on konflikti korral nende roll. Euroopa järelevalvega
kaob riikliku järelevalve tähtsus. See üllatab ja häirib meid ning see peab meid tegutsema
panema.

Need menetlused ei ole rahuldavad. Ma küsin endalt, miks me ei võiks näiteks rakendada
seda käsitlusviisi, mida kasutame Euroopa Pettusevastase Ameti vastutavate isikutega, kelle
puhul teid loomulikult huvitab Euroopa Parlamendi arvamus. Miks me ei võiks seda teha?
Meil on tegevdirektorite puhul jäänud veel üks võimalus. Te saate veel näidata, et Euroopa
Parlamendi arvamus läheb teile korda. Teil on veel üks võimalus. Lugupeetud nõukogu
eesistuja ja endine kolleeg Győri ning austatud volinik Barnier, kutsun teid mõlemat üles
seda võimalust kasutama! Teil on võimalik arvesse võtta Euroopa Parlamendi vastuväiteid.
Te saate öelda meile väga selgelt, kuidas soovite meiega tulevikus koostööd teha. Te saate
öelda meile väga selgelt, milliseid 2013. aasta reformi eesmärke te toetate ja kuidas kavatsete
tagada nendele institutsioonidele vahendid. Teil on ka võimalus väljendada väga selgelt,
kas olete huvitatud meie arvamusest nende töötajate kohta, kes ei ole veel ametisse
nimetatud. Seetõttu palun teilt tõsimeeli koostada Euroopa huvides kiiresti need eeskirjad.

Sylvie Goulard,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Austatud juhataja, lugupeetud minister,
austatud volinik! Tänan teid, et olete täna õhtul meiega! Teame väga hästi, et ajaga oli kitsas,
mistõttu tänan teid veelgi rohkem meile vastamise eest! On tähtis vaadelda meie
motivatsiooni selgelt perspektiivis, nagu seda on teinud kaasparlamendiliikmed.

Meid innustab kuid kestnud ühine võitlus selle nimel, et oleks olemas n-ö ajad enne kriisi
ja pärast kriisi, et sellel siseturul, mis on hõlbustanud finantsteenuste ja pangandustegevuse
laienemist – ja me pooldame täielikult kogu selles sektoris toimuvat piirülest tööd – viidaks
kooskõlla ühised eeskirjad ja järelevalve. Ausalt öeldes sai meile läbirääkimiste ajal tänu
komisjonile väga selgeks, et oleme üks nuhtlus. Nägime liigagi selgelt, et oli liikmesriike,
kes oleksid tahtnud säilitada järelevalve üle kontrolli ja kes ei olnud huvitatud sellest, et
keegi oma nina nende asjadesse topib.

Enikő Győri, väidate meile, et nõukogul ei ole nende ametnike ametisse nimetamisel õigust
sõna sekka öelda, mis on juriidiliselt korrektne, ent mõned liikmesriigid on äraootaval
seisukohal. Lisaks juhtis volinik tähelepanu sellele, et tema osakonnad pidid paluma mõnel
liikmesriigil saata kandideerima väljapaistvad isikud. Seega teeb Euroopa Parlament oma
tööd, püüdes tagada sõltumatuse, vahendid ja otsuse edasi liikuda.

Oleme loomulikult teadlikud oma kohustustest. Oleme huvitatud nende asutuste
töölehakkamisest rohkem kui keegi teine, sest oleme aidanud nende tekkimisele isiklikult
kaasa. Meil ei ole mingit soovi nende tegutsemise algust edasi lükata – mõtlen siinkohal
näiteks nii olulistele pankade stressitestidele. Ent selge on see – sellele on ka tähelepanu
juhitud –, et me soovime aega, et lasta sel küsimusel veidi settida ja mõtiskleda põhjalikult
selle üle, mida te meile siin üksteise järel ütlesite, ning me langetame otsuse puhta
südametunnistusega.

Soovin tänada Michel Barnier’d paari väga selge avalduse eest ja teie, Enikő Győri, palun
ärge olge naiivne! Kaalul on palju.

Sven Giegold,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, head kolleegid!
Minu arvates on küsimus selles, kuidas kasutada kõige paremini seadusega ette nähtud
võimalusi, et tagada ka tegelikult Euroopas tugev finantsjärelevalve. Meil on kahtlusi selle
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suhtes, kas neid võimalusi ikka kasutatakse nendes institutsioonides nii hästi kui võimalik.
Näeme menetluses puudujääke. Euroopa Parlamendile ei ole seni näidatud kandidaatide
esialgset nimekirja, vaid üksnes lõpptulemust. Oleks väga lihtne saata meile nüüd
kandidaatide nimekiri tegevdirektorite ametisse nimetamise jaoks. Meil jääb ametikohtade
täitmisel selgelt puudu soolisest võrdõiguslikkusest ja teatavate menetluse ajal toimunud
vahejuhtumite tõttu on meil kahtlusi, kas liikmesriigid ikka täidavad selle institutsiooni
ametikohti Euroopa huvisid arvesse võttes.

See ja ka teised meie kirja punktid annavad meile õiguse esitada põhiküsimuse. Selle kõrval
on loomulikult ka küsimus nende isikute sobivusest ja sel puhul tuleb iga inimest hinnata
eraldi, lähtudes tema oskustest. Näeme siin kaht suurt probleemi. Kuulamistel avastasime,
et üks kandidaatidest jättis tähelepanuta tõsiasja, et tegemist on Euroopa institutsiooniga,
ja rääkis selle asemel hoopis järelevalveasutuste võrgustikust ning isegi siis, kui tema
eksimusele juhiti tähelepanu, ei olnud ta valmis end parandama.

Meile ei antud ühtki selget vastust, kui küsisime, kas nad on valmis muutma läbipaistvaks
kõik oma lobitöökontaktid finantssektoriga. Saatsime kirja kõigile kolmele kandidaadile
ja mis meisse puutub, siis hääletuse tulemus sõltub sellest, kas me saame sellele kirjale selge
ja põhjaliku vastuse.

Kay Swinburne,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Fraktsiooni ECR rõõmustab
võimalus arutleda täna õhtul siin istungisaalis nende küsimuste üle.

Tahaksin selgelt välja öelda, et meie fraktsiooni arvates on kõik kolm ESA
eesistujakandidaati, keda majandus- ja rahanduskomisjon eile esitles, nende tähtsate rollide
etendamiseks igati oskuslikud ja pädevad.

Minu tänaõhtused märkused puudutavad vaid menetlust, mida on sellesse punkti jõudmiseks
järgitud. Seetõttu oleks mul palve seada tulevaste valikumenetluste eesmärgiks värvata
võimalikult mitmekülgsed kandidaadid, et tagada selliste asutuste tippjuhtide seas iseseisev
mõtlemine ja uut liiki mitmekesisus. Seepärast peavad nende ametikohtade palgaastmed
olema eeldatava kogemustepagasi väärilised. Iga hinna eest tuleks vältida ebavajalikke
vanusepiiranguid ja kõiki kriteeriumeid, mis ei ole seotud tehniliste oskuste ja pädevusega.

Selle menetluse puhul ja Euroopa Parlamendi jaoks läbipaistvuse saavutamise nimel saame
tegutseda sel korral varasemast pisut tõhusamalt. Loodetavasti võetakse seda tulevikus
arvesse.

Marta Andreasen,    fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud juhataja! Minu arvates ei ole nende
asutuste juhtide ametikohade järele mingit vajadust, sest ma leian, et ei ole mingit vajadust
ka nende asutuste endi järele. Kas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve nimeline loodav
järelevalveasutus kujutab endast mingit edasiminekut võrrelduna olemasolevate
järelevalveasutustega? Minu arvates põhjustame selle asutuse loomisega vaid segaduse
küsimuses, kes mille eest vastutab.

Kas see järelevalveasutus hakkab koostama eeskirju, mis sobivad maailma suurimale
finantspiirkonnale? Ma kahtlen selles. Arvan, et pigem võetakse kasutusele ja sunnitakse
London Cityle peale turuvastaselt meelestatud rahvahulga turtsakad teooriad. Viimaste
aastate finantstegevuse põhjustatud probleemid olid tingitud sellest, et need, kelle ülesanne
oli seadusi jõustada, rebisid seaduseraamatud tükkideks või eirasid neid.

Ei ole mingit kindlust, et need asutused on võimelised millekski enamaks. Pealegi on meile
esitletud iga ametikoha jaoks vaid üht kandidaati, mis on täiesti ebademokraatlik samm.
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Samamoodi käituti loomulikult ka komisjoni presidendi, ülejäänud volinike ja kõrge
esindaja ametisse nimetamisel. Võiksin tuua veel palju näiteid. Julgustan teid kõiki hääletama
nende ja ka kõikide teiste kandidaatide vastu!

Michel Barnier,    komisjoni liige. – (FR) Lugupeetud juhataja! Teen lühidalt, sest olen
väljendanud end juba nii siiralt ja selgelt kui võimalik. Olen kaalunud oma avalduses
hoolikalt iga sõna, mis leiavad kinnitust kirjas, millele ma olen koos asepresident Šefčovičiga
alla kirjutanud, nii et kõik on ülimalt selge.

Vastusena teie sõnavõttudele, mille eest ma tänan teid, soovin lihtsalt peatuda kolmel
teemal.

Esimene neist puudutab nende asutuste eesistujate sõltumatust ja volitusi. Olen väga rahul
ja see ei üllata mind, et Euroopa Parlament on võtnud komisjoni toetusel tõsiselt nõuks
kaitsta seda sõltumatust ja neid volitusi ning tagada, et neisse suhtutaks alati lugupidavalt.
Tulevikku silmas pidades on see ülioluline, võttes arvesse neid asutusi ees ootavate
ülesannete arvukust ja tõsidust. Eespool tõstatati reitinguagentuuride ja stressitestide
küsimus. Just nende küsimuste jaoks vajamegi neid asutusi ja nende usaldusväärsust. See
on esimene mõte, mida soovisin avaldada ning millega Euroopa Parlament ja loomulikult
komisjon – ning ma loodan ja usun, et ka nõukogu – saavad nõustuda.

Teine teema on valikumenetlus. Head kolleegid! Mul on meeles kolmepoolsetel
läbirääkimistel peetud arvukad arutelud, kus vahetati mõtteid selle menetluse üle ja jõuti
lõpuks kaasseadusandjate seas kokkuleppele. See on selline, nagu see on, ja kahtlemata on
sel oma puudujäägid. Mina isiklikult tõin selle parandamiseks sisse randevuu klausli. Mul
ei ole mingit põhjust arvata – ja ma ütlen seda teile kätt südamele pannes –, et see menetlus
ei ole võimaldanud välja valida häid kandidaate. Mul ei ole mingit põhjust kahelda valitud
kandidaatide motiivides. Pärast nimekirjade saamist ja kohtumist iga kandidaadiga eraldi
võtsin ma isiklikult vastutuse ja panin paika järjekorra vastavalt enda meelest kõige
kasulikumatele ja usaldusväärsematele kriteeriumidele. Nende heade kandidaatide leidmisel
võtsime siiski aluseks meile esitatud nimekirjad ja 275 taotlust, mille olime saanud
liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt. Meil on randevuu klausel, et parandada neid
menetlusi – seda on kahtlemata võimalik teha. Tahaksin aga tõepoolest toonitada, et mul
ei ole mingit põhjust öelda ega mõelda, et me ei ole valinud välja häid kandidaate, kes on
võimelised olema oma ülesannete kõrgusel.

On ka kolmas küsimus, mille paljud teist on tõstatanud, ja see on nende asutuste
esinduslikkus. Komisjon kannab alati hoolt selle eest, et see esinduslikkus oleks võimalikult
suur ja täielikus vastavuses eeskirjadega. Tahaksin avaldada siirast tänu Euroopa
Parlamendile toetuse eest selles üliolulises küsimuses, mis on ka üks usaldusväärsuse
allikaid.

Austatud juhataja, head kolleegid! Seda tahtsingi öelda, enne kui laseme sel teemal veidi
settida, nagu ütles üks varasem sõnavõtja. Tahtsin seda öelda seepärast, et kinnitada kõigi
volinike nimel isiklikult vajadust olla nende asutuste edu tagamiseks valvsad. Sellega loodaks
tõeline Euroopa järelevalve, mis ei asendaks liikmesriikide järelevalveasutusi, vaid paneks
need tõhusamalt koostööd tegema ja jätaks neile omaenda volitused, et lahendada
probleeme ja seista silmitsi ohtudega, mis on praegu selgelt riigiülesed.

Vajasime neid kolme radariekraani, neid kolme Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
täiendavat asutust ja nüüd meil need suuresti tänu teile ka on. Head kolleegid! Nüüd peavad
kõik sujuvalt tööle hakkama, sest ausalt öeldes olen märganud, et turud arenevad väga
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kiiresti, märksa kiiremini kui meie sel demokraatiaajastul, ja need asutusedki peavad
tegutsema väga kiiresti.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – Austatud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed!
Lubage mul alustuseks vastata ühele küsimusele, mis kerkis sel arutelul väga sageli esile:
kas nõukogu oleks nõus määruses sätestatud ametisse nimetamise menetluse läbi vaatama?

Minu teada on samas põhjenduses öeldud järgmiste eesistujate ametisse nimetamise kohta,
et komisjoni kandidaatide nimekirja koostamise vajadus tuleks läbi vaadata koostatavas
aruandes.

Tean ka seda, et selle määruse artikli 81 kohaselt saadab komisjon hiljemalt 2. jaanuariks
2014. aastal ning pärast seda iga kolme aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule
aruande. See annab meile võimaluse parandada määrust õigel ajal, võttes aluseks praktilised
kogemused. Selles vaimus jään ootama meie institutsioonide edasiviivat dialoogi, et sillutada
tee tulevaste hinnangute tarvis.

nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja! Voliniku ja minu sõnavõtu puhul sai määravaks
meie pädevus. Saime majanduskomisjoni esimehe kirja ja me mõlemad püüdsime vastata
küsimustele, lähtudes oma pädevusest. Püüdsin teid veenda, et sõltumatuse kindlustamiseks
on olemas tagatised ning et eelarve koostamisel on nõukogu ja Euroopa Parlamendi kui
kahe rahaliselt vastutava institutsiooni ülesanne tagada, et need asutused oleksid
tegutsemisvalmis. Seega tundub mulle, et ülesanded ja kohustused on kõikide
institutsioonide vahel selgelt ja üheselt ära jaotatud.

Kiri, mille saatis täna ECOFINi eesistuja minister György Matolcsy vastusena ECONi esimehe
tänahommikusele kirjale, koostati just selle vaimus ja ma usun, et koos komisjoni
arvamusega jääte selle vastusega rahule. Nõukogu ja eesistujariik toetavad seda täielikult.
See oli Jean-Paul Gauzès’ küsimus, millele komisjon vastas oma pädevusvaldkonna raames.
Seetõttu loodan, et pärast seda ei takista Euroopa Parlamenti enam mitte miski toetamast
homme kandidaate ja järelevalveasutused saavad lõpuks ometi oma tööga pihta hakata.

Juhataja.  – Arutelu kokkuvõtteks on esitatud vastavalt kodukorra artiklile 120 kolm
resolutsiooni ettepanekut (3) .

Arutelu on lõppenud. Hääletus toimub homme kell 11.30.

Kirjalik avaldus (kodukorra artikkel 149)

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Parlament on aidanud Euroopa uute
finantsjärelevalveasutuste loomisele oluliselt kaasa. Seepärast tahab parlament rõhutada
täna õhtul oma osatähtust ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles tõotama, et nad tagavad
nende asutuste sõltumatu tegutsemise ning kannavad hoolt vajalike töötajate ja vahendite
eest. See kehtib ükskõik kelle ametisse nimetamise puhul. ESA eesistujakandidaadid on
osutunud pädevateks ja professionaalseteks ning ma olen kindel, et nad suudavad täita
oma ülesandeid erapooletult ja rohkem kui rahuldavalt. Kandidaatide toetamine on minu
arvates ülivajalik, et need asutused saaksid võimalikult kiiresti tööle asuda – lahendamist
ootavaid probleeme on palju ja need vajavad viivitamatut tähelepanu. Just see nõue ajendas
meid looma järelevalveasutused. Peame seda homsel hääletusel meeles pidama.

(3) Vt protokoll
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18. Banaanikaubanduslepingud – Nõukogu määruse (EÜ) nr 1964/2005 (banaanide
tariifimäärade kohta) kehtetuks tunnistamine – Banaanikaubanduslepingud (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu järgmistel teemadel:

– Francesca Balzani rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel esitatud soovitus, mis
käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Brasiilia, Colombia, Costa Rica,
Ecuadori, Guatemala, Hondurase, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Peruu ja Venezuela vahelise
Genfi banaanikaubanduslepingu ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise
banaanikaubanduslepingu sõlmimise kohta (07782/2010 – C7-0148/2010 –
2010/0057(NLE)) (A7-0002/2011);

– Francesca Balzani rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel esitatud raport ettepaneku
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade kohta (COM(2010)0096 –
C7-0074/2010 – 2010/0056(COD)) (A7-0003/2011);

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid nõukogule Genfi banaanikaubanduslepingu
sõlmimise kohta rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel Vital Moreira ja Francesca
Balzani (O-000012/2011 – B7-0007/2011); ning

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid Euroopa Komisjonile Genfi
banaanikaubanduslepingu sõlmimise kohta rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel
Vital Moreira ja Francesca Balzani (O-000013/2011 – B7-0008/2011).

Francesca Balzani,    raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa
Parlamendil paluti avaldada arvamust kahe lepingu kohta, mis on sõlmitud Ameerika
Ühendriikide ja 11 Ladina-Ameerika riigiga ja mille abil lahendati pikka aega kestnud
keeruline vaidlus. Selles vaidluses seadis Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) kahtluse
alla ELi tegevuse ning veelgi olulisem on see, et ta tegi seda edukalt.

Tegemist on väga keerulise küsimusega, sest vaidluste aluseks oli mittediskrimineerimise
põhimõte rahvusvahelises kaubanduses ning ELi süüdistati selle põhimõtte rikkumises,
nimelt seati kahtluse alla banaaniimpordi korraldus liidus. Põhjus seisneb selles, et meil
on kahetasandiline süsteem – kohaldame Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna
riikidele (AKV riigid) ning ülejäänud riikidele eri poliitikat. See süsteem võimaldab AKV
riikidel tuua seda toodet ELi turule tollimaksuvabalt, kuid teistel riikidel tuleb maksta
tollimaksu 176 eurot tonni kohta.

See leping tasakaalustab olukorra ning veelgi olulisem on see, et see võimaldab AKV riikidel,
mis on praegu väga tundlikus arenguetapis, eksportida tooteid ELi tollimaksuvabalt. Samal
ajal tuleb teistel lepingu allkirjastanud riikidel maksta banaanide ELi eksportimisel
tollimaksu, kuid seda vähendatakse järk-järgult perioodil 2011–2017 praeguselt määralt,
mis on 176 eurot tonni kohta, 114 eurole tonni kohta.

Lisaks asjaolule, et sellest tulenevalt hakkab EL viimaks täitma taas oma WTO liikme
kohustusi ning saab teataval määral taastada oma usaldusväärsuse, sealhulgas
institutsioonina, on kõige olulisem see, et need lepingud võimaldavad võtta arvesse
tundlikus arenguetapis olevaid AKV riike, sest lepingutes on sätestatud vahendid nende
rahaliseks toetamiseks. Need vahendid võimaldavad nimetatud riikidel investeerida tootmise
mitmekesistamisse ning aitavad seega loodetavasti edendada nende majandust. Praegu on
need meetmed, mille suurus on 190 miljonit eurot, ette nähtud kuni 2013. aastani.
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Minu arvates tehti nende lepingutega edusamm, sest peale selle, et nendega lõpetatakse
vaidlus, milles EL oli kaotaja, mis mõjutas liitu nii majanduslikus ja distsiplinaarses mõttes
kui ka vähendas selle kui institutsiooni usaldusväärsust, nagu ma juba ütlesin, aitasid nad
ka leida tasakaalustatud lahenduse, milles võetakse arvesse nii AKV riikide kui ka Euroopa
äärepoolseimate piirkondade tootjate vajadusi, keda ei tohi kindlasti jätta ohjeldamatu
konkurentsi meelevalda.

Seega teen ettepaneku, et Euroopa Parlament toetaks neid lepinguid, kuid nõuaks samal
ajal ka, et nõukogu ja komisjon võtaks endale kindlad kohustused. Kõigepealt tuleks neil
korraldada esimesel võimalusel hindamine selle kohta, millist mõju avaldavad need lepingud
praegusest kuni 2020. aastani – seega üsna pika perioodi vältel – AKV riikidele ja Euroopa
äärepoolseimate piirkondade tootjatele, kelle majandustegevus on tihedalt seotud
banaanidega. Teiseks tuleks parlamendil nõuda, et talle esitataks 18 kuud enne AKV riikidele
kaasnevate finantsmeetmete võtmise lõppu nende mõjuhinnang. Sellega tagataks, et need
riigid saaksid vajaduse korral lisaabi ja toetust, et neid ei jäetaks üksi selles olukorras ja et
neil aidataks teataval määral võidelda niisuguste halbade tagajärgede vastu, mis võivad
kaasneda nende lepingute jõustumisega ELis hindade kohandamise tõttu ja seega ka teistest
riikidest pärit banaanide konkurentsivõimelisuse muutumise tõttu, ning nende tagajärgede
suhtes meetmeid võtta ja neid leevendada.

Seepärast olen seisukohal, et vastuolulise probleemi lahendamise kaudu aitab see leping
leida kindlasti väljapääsu, milles võetakse arvesse nimetatud nõrgemate riikide vajadusi,
mis on – nagu ma juba ütlesin – olnud alati meie põhimure, sealjuures ka meie pika arutelu
ajal rahvusvahelise kaubanduse komisjonis. Loodan, et nad leiavad ulatuslikku toetust ja
et kaasnevad meetmed on soodne lahendus, eriti mis puudutab järelevalvet ja kohustusi,
mida Euroopa Parlament komisjonilt ja nõukogult palub, et lepingute ja toetusmeetmete
mõju käsitleda ning tulevikus neid vajaduse korral laiendada.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud Francesca Balzani,
parlamendiliikmed! Soovin tänada teid nõukogu eesistujariigile ja nõukogule antud
võimaluse eest rääkida sel teemal, mis on oluline nii rahvusvahelise kaubanduse kui ka
solidaarsuse ja arengu seisukohalt.

Loodan, et saan vastata Vital Moreira esitatud küsimusele ning samuti kahtlustele ja
muredele, mille Francesca Balzani esile tõi. Kui lubate, siis jätkan nüüd ungari keeles.

(HU) Mis puudutab ELi ja AKV riikide banaanitootjate elatist, siis nõukogu on teadlik
banaanitootmise sotsiaalsest ja majanduslikust tähtsusest ELi banaanitootmispiirkondade
jaoks. Määruse projektis nähakse ette, et banaanisektori kaasnevate meetmete programmi
hinnatakse 18 kuud enne programmi lõppu. Austatud parlamendiliikmed! Nagu teate, on
selle hindamisaruande koostamine ja sellest tulenevad ettepanekud Euroopa Komisjoni,
mitte nõukogu pädevuses, kuid olen kindel, et volinik Cioloş räägib sellest täpsemalt. Sama
kehtib ka mõjuhindamise kohta, millele viidati suuliselt vastatavas küsimuses.

AKV riike hõlmava banaanisektori kaasnevate meetmete võtmine eeldab ELi teatavate
välissuhete vahendeid käsitlevate õigusaktide muutmist. Abi saavate riikide huvides loodab
nõukogu Euroopa Parlamendi viljakandvale koostööle, et lahendada institutsioonilised
küsimused, mis takistavad praegu vajalike sätete vastuvõtmist.

Mis puudutab banaanisektori kaasnevate meetmete raames eraldatud vahendite jaotamist
abi saavate riikide vahel, väljendas nõukogu oma esimesel lugemisel vastu võetud seisukohas
toetust banaanisektori kaasnevaid meetmeid käsitlevale määruse eelnõule, milles on
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määratud kindlaks jaotuse aluseks olevad ühemõttelised näitajad ja kriteeriumid. Need
näitajad on järgmised: ELiga banaanikaubanduse maht, banaaniekspordi tähtsus asjaomase
AKV riigi majanduse jaoks ning riigi arengutase.

Mis puudutab POSEI programmi, siis 24. septembril 2010. aastal esitas komisjon Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles sätestatakse konkreetsed
põllumajandusmeetmed ELi äärepoolseimate piirkondade jaoks. Seda ettepanekut uurivad
praegu nõukogu ettevalmistavad organid. Mis puudutab banaanidele kohaldatavaid
tollimakse, mida käsitletakse Euroopa Komisjoni ning Colombia, Peruu ja Kesk-Ameerika
riikide vahel sõlmitavate vabakaubanduslepingute raames, siis soovin rõhutada, et nõukogu
ei ole veel nende lepingute kohta seisukohta kujundanud ning seega ei saa ma teile praegu
nõukogu ametlikku seisukohta teatavaks teha.

EL alustas läbirääkimisi kogu Andide Ühendusega, et sõlmida piirkondadevaheline
assotsieerimisleping. Kõnelused peatati 2008. aasta juunis, sest Andide piirkonna riigid ei
nõustunud kaubandust käsitleva peatüki eesmärkide ja sisuga. Uued läbirääkimised algasid
2009. aasta jaanuaris Andide piirkonna riikide, nimelt Colombia, Ecuadori ja Peruu
valmisolekul saavutada mitmepoolne vabakaubandusleping. Ecuador loobus osalemisest
2009. aasta juulis ning kõnelused jätkusid Peruu ja Colombiaga. Euroopa Komisjoni lõpetas
läbirääkimised Peruu ja Colombiaga 1. märtsil 2010. aastal.

Nende kahe riigiga sõlmitud mitmepoolse lepinguga võivad ühineda ka teised Andide
Ühenduse liikmed, sealhulgas Ecuador. Viimastel kuudel on Ecuador andnud ka ametlikult
mõista, et on valmis jätkama läbirääkimisi, et ühineda mitmepoolse lepinguga. Nõukogul
on selle otsuse üle hea meel. Kui läbirääkimised Ecuadoriga jätkuvad, peavad selle turu
avamisega seotud kohustused olema samaväärsed nende kohustustega, mille võtsid endale
lepinguga Colombia ja Peruu.

Lõpetuseks palun seepärast austatud parlamendiliikmetel anda nõusolek
banaanikaubanduslepingu sõlmimiseks ning hääletada homme ettepaneku poolt tunnistada
kehtetuks määrus banaanide tariifimäärade kohta. Loodan teie koostööle ja soovin tänada
tähelepanu eest!

Dacian Cioloş,    komisjoni liige. − (FR) Lugupeetud juhataja, austatud minister, Francesca
Balzani, austatud parlamendiliikmed! Kõigepealt on mul hea meel märkida, et raportöör
toetas komisjoni banaane käsitleva ettepaneku põhipunkte ja üldmõtet. Peale selle andis
ta sissejuhatuses väga hea ülevaate läbirääkimiste ja lepingute sõlmimise kontekstist.

Komisjon toetab tingimusteta raportööri soovituse projektis ja raporti projektis esitatud
järeldusi selle teema kohta. See on tõsi, et Genfi 2009. aasta lepingud banaanikaubanduse
kohta on väga olulised ning Francesca Balzani tõi väga hästi esile, mis see nii on. Soovin
juhtida tähelepanu ka sellele, et need lepingud aitavad lahendada selle vastuolulise küsimuse.
Need aitavad kaasa ka Doha voorule ning vajalike tingimuste loomisele stabiilse Euroopa
banaanituru jaoks, mis on tulevaste aastate suhtes prognoositav.

Soovin tulla tagasi mõne kõige olulisema punkti juurde, mida raportöör ja Euroopa
Parlamendi liikmed oma suuliselt või kirjalikult vastatavates küsimustes esile on toonud
ning mida on käsitletud paketti kuuluvas resolutsiooni ettepanekus.

Mis puudutab ELi tootjatele antud toetust, siis tean hästi, milline on banaanitoomise sisuline
sotsiomajanduslik roll asjaomastes ELi piirkondades – eriti äärepoolseimates piirkondades
–, ning samuti probleeme nende piirkondade banaanitootmise majandusliku elujõulisusega.
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2010. aasta septembris esitatud POSEI süsteemi
viimases aruandes selgitab komisjon Genfi lepingute tagajärgi ning toob esile asjaolu, et
neid tagajärgi on juba arvesse võetud banaanidele kohaldatava süsteemi 2006. aasta
reformis.

Selleks et kaitsta järjest liberaalsema majanduse taustal ELi tootjaid, suurendati
banaanisektori vahendeid eelarves märkimisväärselt. Sellel ajal korraldatud mõjuhindamises
võeti arvesse asjaolu, et tariifid olid vähenenud rohkem, kui kokku lepiti.

Sellele vaatamata näitas komisjon, et on valmis jälgima hoolikalt lepingute mõju turule
ning vajaduse korral võtma meetmeid nende mõju leevendamiseks.

Mis puudutab küsimust banaanitootjate seisundi parandamise kohta sektoris, siis soovin
rõhutada kõigepealt, et see küsimus ei puuduta mitte ainult banaanisektorit, vaid kogu
põllumajanduslikku toidutööstust. Need tootmissektori probleemid, nimelt need, mis on
seotud läbirääkimisvõime ja lisaväärtuse jagunemisega kogu toidutarneahelas, mõjutavad
ka teisi sektoreid. Et käsitleda seda veel ühise põllumajanduspoliitika reformi raames, esitab
komisjon ettepanekud, kuidas tugevdada tootjaorganisatsioone, nende rolli sektoris ja
läbirääkimisvõimet.

Peale selle lõi komisjon põllumajandusliku toidutööstuse kõrgetasemelise rühma, kuhu
kuuluvad paljud volinikud, kes saavad esitada ettepanekuid kooskõlas nende põhimõtetega,
sest põllumajandusvoliniku vastutusala ja volitused on piiratud, kuid nendes rühmades
osaleb veel neli volinikku, kes neid kõrgetasemelisi rühmi, õigemini kõrgetasemelist rühma
tegevuskava ja ettepanekutega juhivad. Komisjon esitab järgmiste kuude ja aastate jooksul
lahendused, et püüda leida vastused toidutarneahela läbipaistvust ja läbirääkimisvõimet
puudutavatele küsimustele Seega võib see olla kasulik ka sektori banaanitootjatele.

Mis puudutab banaanisektori kaasnevate meetmete finantsvahendite jaotamist, siis nagu
teate, kiitis Euroopa Parlament 21. oktoobril heaks määruse eelnõu, milles kehtestatakse
banaanisektori kaasnevad meetmed ning milles nähakse ette nende vahendite jaotamise
tingimused. Seega on need kriteeriumid, mida palusite, juba kehtestatud ning – veelgi enam
– selle paketi tulemused ja jaotamine on samuti juba kindlaks määratud.

Selle teema suhtes on komisjon teinud tihedalt ja tulemuslikku koostööd Euroopa
Parlamendiga ning me saavutasime seda punkti puudutava sisu suhtes hea kompromissi.
Euroopa Parlament on kiitnud heaks ka määruse eelnõu, millega tahetakse anda toetust
AKV riikidele. Selles on määratud kindlaks ka kriteeriumid mitmesugustele abi saavatele
riikidele vahendite eraldamiseks ning lisaks sellele nähakse ette turutingimuste hindamine
nendes riikides 18 kuud enne programmi lõppu, mida te samuti palusite. See hindamine
näitab meile, kas kohanemisprotsess läheb edukalt või tuleb meil võib-olla töötada välja
muud meetmed.

Mis puudutab selle mõju hindamist, kuidas mõjutavad lepingud arenguriikide ja Euroopa
äärepoolseimate piirkondade banaanitootjaid kuni 2020. aastani, siis olen valmis kaaluma
sellise analüüsi tegemist, kui see osutub vajalikuks. Peame aga olema realistlikud uuringu
ulatuse suhtes, sest see on suunatud paljudele banaane tootvatele riikidele kogu maailmas
– ja paljudele riikidele, kus banaanid on põhitoiduaine –, ning selle pärast on raske niisugust
uuringut korraldada ja sellest järeldusi teha. Sellele vaatamata olen valmis korraldama
niisugust uuringut või kasutama ELi või välisuuringute andmeid, mis komisjonis juba
kasutuses on. Nagu ma juba ütlesin, korraldame 18 kuud enne programmi lõppu hindamise
banaanisektori kaasnevate meetmete mõju kohta AKV riikidele.
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Mis puudutab vabakaubanduslepingu läbirääkimisi teatavate Ladina-Ameerika riikidega,
eriti Ecuadoriga, siis kahtlemata teatatakse teile, et vabakaubanduslepingu tehnilise tasandi
läbirääkimised Colombia ja Peruu ning Kesk-Ameerika riikidega on lõpetatud. Colombia
ja Peruuga sõlmitud lepingut saab kohaldada ka teistele Andide Ühenduse liikmesriikidele,
sealhulgas Ecuadorile, kui see soovib neid läbirääkimisi jätkata. Ecuador esitas muu seas
ametliku taotluse jätkata vabakaubanduslepingu läbirääkimisi ning Ecuadori valitsus ja
komisjon uurivad praegu võimalust kõnelusi uuesti alustada ning seega ka võimalust
saavutada kokkulepe võetavate meetmete suhtes.

Need olid mõned märkused, mille tahtsin teie raporti ja tõstatatud küsimustega esitada.
Rääkisin üsna kaua, kuid tahtsin vastata kõigepealt küsimustele, millele ma vastata sain.

Charles Goerens,    arengukomisjoni arvamuse koostaja. − (FR) Lugupeetud juhataja!
Rahvusvahelise õiguse üks põhimõte on mittediskrimineerimise põhimõte. See on väga
hea. Teoreetiliselt on see üheselt mõistetav. Tegelikkus on aga veidi teistsugune.

AKV riigid ei maksa tollimakse, kui nad banaane ELi ekspordivad. Tegemist on lepinguga
– saavutatud kokkuleppega – ning see leping nimetatud asjaolu ei muuda. Mitte-AKV
riikide makstavat tollimaksu aga vähendati seniselt 176 eurolt tonni kohta 141 euroni
tonni kohta. Tollimaksude vähendamine 35 eurot muudab ka konkurentsi olukorda. AKV
riikide senine üsna ulatuslik kaitse väheneb tulevikus. Komisjon sõlmis selle lepingu ELi
nimel. Minu kui arvamuse koostaja jaoks seisneb küsimus selles, kas ta oleks saanud
tegutseda muudmoodi. Minu vastus on selge: ei oleks. Kui ta oleks tegutsenud muudmoodi
ega oleks alustanud läbirääkimisi, oleks need küsimused lahendanud WTO vaidluste
lahendamise organ. Tõenäoliselt ma ei eksi, kui ütlen, et tulemused oleksid olnud kahtlemata
teistsugused, kui need, mis saavutati arutlusel olevate läbirääkimiste käigus. Kas see siis
tähendab, et lõpp hea, kõik hea? Kindlasti mitte.

Olen selle lepingu arvamuse koostaja ning ka banaanisektori kaasnevate meetmete raporti
raportöör ja tutvustan raportit homme teisel lugemisel. Esitan selle teema kohta järgmised
tähelepanekud.

Esiteks on banaanisektori vahendeid eelarves suurendatud märkimisväärselt. Nagu volinik
meile just meelde tuletas, on see väga hea, ning ma jagan seda seisukohta. Sellega vastatakse
ka kolleeg De Sarnez’ küsimusele, sest ta on väga mures ülemeredepartemangude ja
äärepoolseimate piirkondade banaanitootjate pärast uue olukorra tõttu.

Teiseks muretseb kolleeg De Sarnez selle pärast – ma jagan tema seisukohta ning seda on
mainitud ka meie arengukomisjonis –, et tollimaks ei alane mitte ainult 114 euroni, vaid
komisjon peab praegu läbirääkimisi muude lepingute üle, millega langeks maksumäär
kõvasti alla 114 euro. Räägitakse koguni 75 euro suurusest määrast. Seepärast peame
kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega jälgima ka seda suundumust, mis on väga
murettekitav.

Ja kolmandaks, mis puudutab banaanisektori kaasnevaid meetmeid, millest räägin täpsemalt
homme hommikul, siis minu arvates on Euroopa Parlamendil – ja ma tänan volinikku selle
eest, et ta seda punkti rõhutas – õnnestunud algatada mõned uued meetmed, pidades silmas
eriti mõjuhindamist, mis tehakse 18 kuud enne programmi lõppu. See võimaldab meil
vaadata 2013. aastast ka veidi kaugemale, sest ma ei arva, et banaanisektori probleem
laheneb 2013. aastaks.

Laima Liucija Andrikienė,    fraktsiooni PPE nimel. – Lugupeetud juhataja! Kutsun fraktsiooni
PPE nimel Euroopa Parlamenti üles andma sellele väga tähtsale lepingule rohelise tule.
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Oleme seisukohal, et see aitab kaasa Doha vooru läbirääkimistele ning hoogustab meie
kahepoolse vabakaubanduslepingu läbirääkimisi Mercosuri riikidega.

Meil on hea meel üleilmse banaanikaubanduse üldise liberaliseerimise suundumuse üle,
mida näitavad nii WTO praegune leping kui ka kahepoolsed lepingud Kesk-Ameerika ja
Andide piirkonna riikidega ning võimalik, et ühel päeval ka lepingud Mercosuri riikidega.

Resolutsiooni ettepanek on tasakaalustatud – ja ma kiidan selle eest meie raportööri –, eriti
seepärast, et võtsime arvesse nii AKV riikides asuvate partnerite kui ka Euroopa kohalike
banaanitootjate huve.

Olen veendunud, et kui liigume üleilmse banaanikaubanduse suurema liberaliseerimise
poole, peaksime tagama, et me ei hävita tööstusi või sektoreid, mis on traditsiooniliselt
täitnud mõnes Euroopa piirkonnas, näiteks Kanaari saartel, Guadeloupe’is, Martinique’il,
Madeiral, Assooridel ja mujal, tähtsat majanduslikku ja ühiskondlikku osa.

Viimaseks loodame, et komisjon arvestab neid asjaolusid ning võtab meetmeid, et
kohandada ELi tootjatele POSEI raames ettenähtud toetuspaketti ning astub vajaduse korral
muid samme, et tagada, et üleilmse banaanikaubanduse liberaliseerimise taustal on ELi
tootjatel võimalik püsida konkurentsivõimelisena ning edendada oma traditsioonilist
tegevust. Hea võimaluse annavad selleks arutelud ELi järgmise finantsperspektiivi üle.

Kriton Arsenis,    fraktsiooni S&D nimel. – (EL) Lugupeetud juhataja! Me kõik teame, mida
tähendab banaanivabariik. See on riik, kus suured banaanitoomisettevõtted koostavad ja
kukutavad valitsusi vastavalt nende vajadusele. Kui valitsus tekitab neile ebamugavusi,
püüdes kehtestada oma minimaalseid õigusi või suurendada põhipalka, kasutavad nad
tema vastu isegi riigipööret.

Nendes riikides toodavad banaane jätkuvalt samad ettevõtted. Metsade hävitamine ja
keskkonna kahjustamine, halvad töötingimused ja ELis keelatud taimekaitsevahendite
kasutamine on neil igapäevane nähtus. Samal ajal on nende rahvusvaheliste ettevõtete
tõttu banaanid, mida me sööme, 99% ühest ja samast sordist, ehkki banaaniliike on mitu
tuhat, ning seda banaaniliiki ohustab monokultuuri kasvatamise tõttu üks eriline haigus.

AKV riikide toetusmeetmed on väga olulised ning nende vähendamine avaldab suurt mõju
nimetatud riikide tootjatele. Need väga vaesed riigid vajavad meie abi. EL on üleilmselt
kõige suurem ja kasulikum banaaniturg. Lähiaastatel näeme, kuidas need suured
rahvusvahelised kontsernid saavutavad väiksemate tootjate väljatõrjumisega täieliku
kontrolli ELi turu üle ning see on tõepoolest probleem, millele meil tuleb tähelepanu
pöörata. Komisjon peab olema valmis tagama, et ELi konkurentsiõigusaktidest rangelt
kinni peetaks, et saaksime hoida ära olukorra, kus suured rahvusvahelised kontsernid
kuritarvitavad turgu valitsevat seisundit ja avaldavad hindadele kõigepealt kunstlikult
survet, et väiketootjad välja tõrjuda, ning seejärel sõlmivad kartellikokkulepped ja tõstavad
hindu nii, et banaanid muutuvad Euroopa tarbijale liiga kalliks.

Catherine Grèze,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! Mis puudutab
banaanisektorit käsitlevate kaubanduslepingute heakskiitmist, siis Roheliste / Euroopa
Vabaliidu fraktsioon annab vastuhääle.

Nende lepingutega tahetakse avada banaaniturgu, tugevdades suurte USA rahvusvaheliste
kontsernide valitsevat seisundit, kusjuures nad kontrollivad juba niigi üle 80%
maailmaturust. Kui me niisugused lepingud heaks kiidame, tegutseme eeskätt AKV riikide,
äärepoolseimate piirkondade ning Ecuadori huvide vastaselt. Rõhutan veel kord, et
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kannatavad just väiketootjad. Rahvusvahelise kaubanduse eeskirjad tuleb kiiremas korras
ja põhjalikult läbi vaadata, et tagada kõigi jaoks toiduga isevarustamine ning kohaliku
tootmise areng.

Finantsmeetmetest, mille Euroopa Komisjon nende tootjate toetamiseks välja pakkus, ei
piisa. ELil tuleb küll tagada nende lepingute mõjuhindamise korraldamine, kuid samal ajal
ka muuta oma õigusakte, et edendada jätkusuutlikku tootmist ja säästvat majandust.

Elie Hoarau,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! Minu arvates ei ole
need lepingud head. Need näitavad, kuidas väikesed banaanitootjad AKV riikides ja
äärepoolseimates piirkondades on võetud 2009. aastal sõlmitud Genfi lepingute ja praegu
toimuvate Doha vooru läbirääkimistega pantvangi. Need lepingud ja läbirääkimised on
korraldatud WTO soovil ja nõudmisel.

See on tõsi, et AKV riikide ja äärepoolseimate piirkondade väiketootjate saatus ei loe kuigi
palju võrreldes kaalul olevate jõuliste huvidega – mitte ainult Ladina-Ameerika suurte
kontsernide, vaid ka ELi huvidega.

Banaanituru ja suhkruturu reform väljendavad üldiselt mõlemad pidurdamatut üleminekut
suurele üleilmsele turule, millega hävitatakse kahjuks kõige nõrgemad ja kaitsetumad
osalejad. Lugupeetud juhataja! Ka väljapakutud hüvitusmeetmetest ei piisa selleks, et hoida
ära väiketootjaid ähvardav laostumine, ning need ei aita ka AKV riikidel, mis on maailma
ühed vaeseimad riigid, tõeliselt areneda.

Tegelikult sunnitakse meid neid lepinguid allkirjastama Doha vooru läbirääkimiste
päästmiseks. Oleks, et meie juhte sunnitaks vaid näitama üles samasugust tahet, et päästa
üleilmsed lepingud, millega tahetakse kaitsta keskkonda ning parandada ja ühtlustada
töötajate õigusi ja elatustaset! Kui see nii oleks, kahtleksid inimesed üleilmastumise headuses
palju vähem kui praegu.

David Campbell Bannerman,    fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud juhataja! Banaanidega
seonduv kujutab endast lahingut, nimelt ELi algatatud kaubanduslahing Ameerikaga, mis
on kestnud 16 aastat ja mis nüüd tähelepanuväärselt kaotati.

WTO määras ELile peaaegu 200 miljoni USA dollari suuruse trahvi ning sundis teda
loobuma ebaseaduslikest tariifidest – ja seda kõike kaitse pärast, mis on ELis kesksel kohal,
praegusel juhul Prantsusmaa kolooniate kaitsmise pärast. Lubage mul öelda, et see banaan,
mille ma täna Euroopa Parlamendi toidukauplusest ostsin, on ebaseaduslik. See ei vasta
oma pikkuse, paksuse ja kuju poolest banaane käsitlevatele ELi eeskirjadele. Mis toimub?

Arvestades niisugust mõttetut protektsionismi ja rumalaid eeskirju nagu see, võib küsida,
et kas EL on aru kaotanud?

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Lugupeetud juhataja! Aastakümneid on EL järginud
protektsionistlikku kaubanduspoliitikat ning see kehtib muu hulgas ka banaanidele. Meie
tollimaksu eesmärk on mitte lubada Ladina-Ameerika banaane meie turule ning samal ajal
toetame ka eksportivaid riike, kes ei ole konkurentsivõimelised.

Enamik selles toetusest, mis on ligikaudu 300 miljonit eurot aastas, läheb ELi
äärepoolseimatele piirkondadele – tegemist on selge protektsionismiga, mille pärast WTO
on ELile pidanud mitmel korral etteheiteid tegema. EL püüab iga hinna eest näidata ennast
rahvusvahelise õiguse ja vabakaubanduse kaitsjana ning on alati valmis teisi manitsema ja
teiste suunas sõrme viibutama.
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Kui aga tegemist on ELiga, siis eelistame silma kinni pigistada. Kõik on lubatud seni, kuni
tulutut banaanitööstust niisugustel saartel nagu Prantsuse Guajaana, Assoorid ja Kanaari
saared kaitstakse. Me näime liialt varmalt leppivat sellega, et Euroopa maksumaksjatel
tuleb maksta igal aastal miljonitesse eurodesse ulatuvaid summasid niisuguste kasutute
toetuste eest. Käes on viimane hetk, et kaotaksime niisuguse halva ELi korralduse ning et
EL lõpetaks niisugused majanduslikult tulutud toetused.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Soovin kogu lugupidamise
juures öelda kolleeg Campbell Bannermanile, et see banaan ei ole pärit Kanaari saartelt.

Head kolleegid! Ma räägin siin täiskogu istungil banaanidest ning minu arvates on hea, et
seda teemat siin arutatakse. See on hea selle pärast, et oluline on tuua esile vajadus kaitsta
ELi banaanitootjaid, sealhulgas neid, kes asuvad Kanaari saartel. Olen niisugusel seisukohal
selle pärast, et minu arvates ei ole banaanikaubandust käsitleva Genfi lepinguga seonduv
ELi tootjatele hea uudis. Arutame täna resolutsiooni mõnd punkti, mis ei ole põllumajanduse
ja ELi banaanitootjate kaitsmise seisukohalt täiesti rahuldavad.

Ma tean aga, et selle ettepaneku tegi rahvusvahelise kaubanduse komisjon, kelle kriteeriumid
on mitme küsimuse puhul minu põhimõtetest erinevad. Seepärast analüüsin ettepaneku
häid, mitte halbu külgi.

Hea on see, et sellega lõpetatakse WTOs palju aastaid kestnud vaidlus ja taastatakse rahu
sektoris, mis vajab eeskätt kindlustunnet ja stabiilsust tuleviku suhtes. ELi tootjad asuvad
äärepoolseimates piirkondades, millel on suuri raskusi banaanide tootmise või vähemasti
kvaliteetsete banaanide tootmisega ning kus banaanide tootmine ei sarnane mitte millegi
poolest – ei kulude, tööjõu, keskkonna ega taimekaitsemeetmete poolest – kolmandate
riikide tootmisele.

Põllumajanduse seisukohast on tähtis rõhutada, et see leping kahjustab ELi tootjaid. Me
näeme, kuidas tariife järsult kärbitakse – 176 eurolt tonni kohta 114 eurole tonni kohta
ning Colombia ja Peruu puhul 75 tonnile euro kohta.

Lugupeetud volinik! Võin seepärast teile kogu austuse juures öelda, et see ei ole usutav, et
POSEI 2006. aasta finantskavas nähti ette tariifide vähendamine, sest see ei ole tõsi. Volinik
ütles, et see kehtestati Genfi lepinguga, kuid pidagem meeles, tegemist on 114 euro suuruse
tariifiga. Mitte mingil juhul ei oleks saanud 2006. aastal kehtestada tariifide alanemist
75 euroni, mida nähakse ette nende lepingutega.

Seepärast usun, et tuleb korraldada vajalik hindamine ning see annab kinnitust, et lepingu
finantskava tuleb ilmtingimata muuta, sest komisjon on näinud tariifide rakendamisel
muu hulgas seda, et ka tariif 176 eurot tonni kohta oli liiga madal. ELi tootjad ei palu seega
midagi, mis ei oleks täielikult õigustatud, ning meil, Euroopa Parlamendi liikmetel, nagu
ka komisjonil, on kohustus neid kaitsta.

Catherine Stihler (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Ma soovin rääkida banaanide õiglasest
kaubandusest. Kariibi mere vaeseimatest riikidest pärit banaanitootjate toetamine on
otsustava tähtsusega. Ehkki banaane eksportivatele Aafrika ja Kariibi mere piirkonna
riikidele on eraldatud 200 miljonit eurot, tuleb meil seda küsimust siiski käsitleda.

Kõik, kes näevad, kuidas koheldakse selle sektori töötajaid, eriti kuidas kohtlevad neid
suured rahvusvahelised kontsernid, tunneksid tülgastust. Seepärast ongi banaanide õiglane
kaubandus nii oluline – eriti väiksemate tootjate jaoks, aga ka selleks, et tagada töötajate
parem kohtlemine.
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Banaanid on Šotimaal inimeste lemmikpuuvili ning seda arvestades soovivad minu valijad
teada, et see, mida nad söövad, on toodetud kõrgeimate standardite kohaselt ja ülihoolikalt.
Ma julgustan kolleege, et nad püüaksid osta vaid õiglase kaubanduse raames toodetud
banaane ning kui neid kaupluses ei ole, siis kaebust esitama.

Nagu me täna oleme näinud, tekitab banaanikaubanduse poliitika palju vaidlusi. Meil tuleb
tegutseda selle nimel, et aidata maailma kõige kaitsetumate riikide töötajaid.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Euroopa tootjate
jaoks on kahepoolsed kaubanduslepingud tihti ebasoodsad ning impordieeskirjade
liberaliseerimine on neile halvasti mõjunud.

Nende lepingutega, mille üle me homme hääletame, vähendatakse Ladina-Ameerikast
imporditud banaanidele kohaldatavat tollimaksu. Need lepingud on küll aidanud lahendada
kümme aastat kestnud konflikti, kuid võivad samas panna Euroopa banaanitootjad raskesse
olukorda. On ilmselge, et tariifide alandamine, mille suhtes lepiti kokku Ladina-Ameerika
riikidega, ning AKV riikide toetusprogramm ja banaanisektori kaasnevate meetmete
programm ohustavad tõsiselt Euroopa tootjate konkurentsivõimet.

Seni on meie banaanitootjaid toetatud rahaliselt POSEI raames, kuid viimane seda
programmi käsitlev reform, mis toimus 2006. aastal, ei ole nende lepingutega kooskõlas.
Seepärast on minu arvates oluline paluda nõukogul määrata kindlaks asjakohased
mehhanismid ja vahendid, mille abil aidata rahuldada Euroopa tootjate rahalisi vajadusi.
Niimoodi on võimalik parandada nende olukorda ning ühtlasi hüvitada neile lepingute ja
tollimaksude alandamise tagajärjel tekkinud kahju.

Ma ei usu, et meil oleks võimalik leida vahendeid, mille abil rahuldada Euroopa
banaanitootjate vajadusi aasta kaupa. Usun, et meil tuleb leida stabiilne, pikaajaline lahendus,
mille abil hüvitada turu laienemisest ja avanemise tagajärjel tekkinud kahju.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! ELi ja Ladina-Ameerika
banaanitootjate vaidlused on kestnud palju aastaid ning nüüd on banaanikaubandust
käsitleva lepinguga astutud oluline samm. Toetan seda lepingut, sest sellega lõpetatakse
ka vaidlus WTOs.

ELi ja Ladina-Ameerika banaanitootjate järeleandmiste taustal ei tohi aga unustada AKV
riikide üldist olukorda. Abi, mida EL annab AKV riikidele, tuleb hoolikalt jälgida ning
vajaduse korral ka suurendada. Euroopa Parlamendi nõutud mõjuhindamine on sel puhul
tähtis ning seda tuleb selgelt esile tuua. Vaatamata kogu antavale abile, mis on kahtlemata
sisulise tähtsusega, ei tohi ELi eelarves summasid ümber jaotada. Liiga sageli jaotatakse
mõne konkreetse valdkonna jaoks ettenähtud summad ümber ja kasutatakse teistel
eesmärkidel. Niisugune tegutsemisviis peab lõppema ja seda nii praeguse Euroopa
Arengufondiga seotud juhtumi puhul kui ka teiste fondide, sealhulgas põllumajandusfondi
puhul, mida praegu sageli arutatakse. EL peab pidama meeles oma kohustusi AKV riikide
ja äärepoolseimate piirkondade suhtes ning sellele vastavalt tegutsema.

Kui me vaatame praegu seda lootustandvat lepingut üleilmsest seisukohast lähtuvalt, siis
pean osaliselt silmas Doha vooru läbirääkimisi. Maailma majandusfoorum Davosis näib
olevat andnud teatava tõuke. G20 liikmesriigid soovivad WTO läbirääkimised lõpetada
enne 2012. aastat. Jääb üle vaid oodata ja vaadata, kas sõnad saavad tegelikkuseks. Siiski
näib, et banaanikaubandusleping on aidanud kaasa keeruka Doha vooru lahendamisele.
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Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Mõned nädalad tagasi tegutsesime justkui
arutult mesilaste pärast. Täna sumiseme nagu mesilased banaanide ja eriti esitatud lepingu
ümber.

Nagu te näete, on see kaasa toonud vastuolulise reaktsiooni, ning see ei ole üllatav. Leping
hõlmab kasutegureid, eriti nende tootjate jaoks, kes sellest tulu teenivad, kuid see paneb
ka muretsema selle mõju pärast keskkonnale ja eriti ELi tootjatele.

Arvan, et seda on väga tähtis mõista, sest iga organi, riigi või liidu põhikohustus on
hoolitseda eeskätt oma tootjate eest. Vaid niimoodi saate ulatada üksteisele abikäe. Sama
kehtib ka väljapakutud Mercosuri lahenduse kohta. Paljud EList on seisukohal, et sellega
diskrimineeritakse ELi ja eriti minu kodumaa veiselihatööstust ja et see mõjub riigile
laastavalt. Seega peame olema väga ettevaatlikud. Jah, ulatagem abikäsi, kuid mitte meie
tootjate arvelt!

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Olen seda juba siin
parlamendis öelnud, kuid kordan veel: äärepoolseimad piirkonnad, eriti minu kodupiirkond
Madeira ei ole ei Genfi lepingu ega sellest tulenevate kahepoolsete lepingute sõlmimise
vastu. Me tunnistame kõik nende tähtsust ja ka nende vajalikkust. Teame aga ka seda, et
need lepingud on ühtedele kasulikud, kuid teistele kahjulikud, ning need on kahjulikud
eeskätt äärepoolseimatele piirkondadele, sest mõjuvad neile laastavalt.

Ma ei saa aga nõustuda väitega – mida komisjon täna rõhutas –, et see olukord nähti ette
POSEI läbivaatamisega 2006. aastal ning et seepärast on tootjate olukorra halvenemise
ärahoidmiseks juba meetmeid võetud, sest me teame, et 2006. aastal määrati kindlaks
tariif, mis on 176 eurot tonni kohta, kuid praegu kehtestatakse tariifid, mis on 148, 114
või isegi 75 eurot tonni kohta. Me nõuame hüvitusmeetmete võtmist!

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Kui avame USA rahvusvahelistele
kontsernidele, mis kontrollivad maailma banaanikaubandusest juba niigi üle 80%, ukse
Euroopa turule – või õigemini lööme selle pärani lahti –, toob see kaasa raskeid tagajärgi,
mida isegi need, kes selle poolt hääletavad, ei salga.

See leping mõjutab raskelt Portugali, Hispaania, Kreeka, Küprose ja Prantsusmaa tootjaid,
kes tõid 2008. aastal Euroopa turule 600 000 tonni banaane. Raportöör tunnistab samuti,
et leping ohustab nende püsimajäämist. Sel puhul – lisaks raporti sisule – on väga
murettekitav, et ehkki komisjon tunnistab lepingu mõju, ei paku ta välja ühtegi konkreetset
meedet Euroopa tootjate toetuseks, eriti määruse muutmise ja 2006. aastal vastu võetud
POSEI eelarve raames.

AKV riikide tootjad, kellega ei arvestatud selle lepingu läbirääkimistes ning keda seal ka
kohal ei olnud, kannatavad rängalt selle tagajärgede tõttu ning väljakuulutatud
leevendusmeetmed ei enneta neid tagajärgi. Kõik, kes selle raporti poolt hääletavad,
vastutavad selle tagajärgede eest ning ei ole mõtet tulla siia ning väljendada oma
tagasihoidlikku ja asjakohatut muret komisjonile ja nõukogule esitatavate küsimuste ja
taotluste vormis.

Dacian Cioloş,    komisjoni liige. − (FR) Lugupeetud juhataja! Ma püüan vastata otse mõnele
küsimusele ja tähelepanekule, mida esile on toodud.

Eelkõige rääkisime siin konflikti lahendusest, mis võib olla meile abiks mitmepoolse lepingu
sõlmimisel. Kesk-Ameerika ja mõnede Ladina-Ameerika riikidega sõlmitud kahepoolsete
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lepingute puhul räägime teistsugusest kontekstist, sest ka sellest valdkonnast on EL olnud
väga huvitatud ning soovinud saada selles oma panuse eest vastuteeneid.

Keegi tegi märkuse rahvusvaheliste ettevõtete ja selle kohta, et just nemad saavad kasu
AKV riikidest, ning ka selle kohta, et AKV riikidele ei piisa väljapakutud finantsmeetmetest.
Mõistagi ei saa EL teha otsuseid AKV riikide valitsuste asemel. EL on seisukohal, et esitatud
rahastamispaketiga saab palju ära teha, kui raha kasutatakse otstarbekalt. Ma arvan, et
sama kehtib ka äärepoolseimate piirkondade või vähemasti nende ELi piirkondade kohta,
mis toodavad banaane.

Gabriel Mato Adrover ja Nuno Teixeira võivad teile arve näidata. Kui ma ütlesin, et
2006. aastal tegime peale POSEI rahastamispaketi esitamise ka mõned arvutused – mul
on need arvud siin ka olemas –, siis pidasin silmas seda, et nägime ette maksu vähendamise
176 eurolt 137 eurole 2009. aastal. Ütlesime samuti, et olenevalt Doha vooru
läbirääkimistest, mille tulemusi me ei teadnud, võib maksu määr väheneda 79 euroni tonni
kohta. Just seepärast lisasime POSEI rahastamispaketi 245 miljonile eurole veel 8,4%.
Sellega eraldatakse veel 22 miljonit eurot aastas, mis on ettenähtud just niisuguse mõjuga
toimetulekuks. Seepärast oli mõjuhindamise kohaselt POSEI jaoks 2006. aastal ettenähtud
eelarve tunduvalt suurem kui 2006. aasta tegeliku olukorra järgi vaja oli. Ma ei ütle, et
sellega asi lõppebki või et me ei arvesta vajadust võimaliku lisahüvitise järele. Lubage mul
selgelt välja öelda, et ma olen valmis seda analüüsi tegema. Veelgi enam, kui on vaja –
arvestades POSEI määrust, mida me praegu nõukogu ja teiega arutame –, oleme valmis
kaaluma lisahüvitist. Suur osa vajalikust hüvitisest on aga juba kaetud. Ma tõestan seda
siin mõjuhindamise raames saadud arvude ja arvutustega. Oleme asjaomaste liikmesriikidega
seda palju arutanud ning võin teile öelda, et kui ma midagi ütlen, siis tuginen arvudele.

Kuidas on aga lood rahaga? Rääkisite palju väiketootjatest. Olen seisukohal, et nendes
piirkondades, sealhulgas äärepoolseimates piirkondades, peaksime võib-olla tõesti kaitsma
väiketootjaid rohkem. Kõigepealt olgu öeldud, et POSEI vahendeid tulebki kasutada
peamiselt väiketootjate jaoks. See ei ole mitte alati nii ning võib-olla tuleb meil teataval
ajal, kui me arutame POSEIga seonduvat, kaaluda reformi – kohandada programmi –, et
neid vahendeid kasutataks tõepoolest sektori ümberkorraldamiseks. Kui aga vahendeid,
mis programmile POSEI juba koos eraldatud on, ning ka mis tahes hüvitisi kasutataks
tõepoolest ümberkorraldamise toetamiseks, tuleb meil peale selle hüvitise leida lähiaastate
jooksul väiketootjate jaoks ka muid lahendusi. Te võite rahulikud olla, sest ma olen igati
valmis otsima uusi lahendusi, võimalik, et ka POSEI raames, et neid vahendeid kasutataks
paremini.

Soovin vastata veel David Campbell Bannermanile, kes on selle hüvitise kasulikkuse suhtes
teistsugusel arvamusel. Usun, et äärepoolseimate piirkondade tootjad on ka ELi kodanikud
ja maksumaksjad. Minu arvates on täiesti õige, et meil tuleb toetada neid põhjendatud
vajaduse ulatuses. Mis puudutab banaani, mida te meile näitasite, siis arvan, et kui see ei
vastaks eeskirjadele, mida te meile nimetasite, ei oleks te saanud seda osta. Asjaolu, et saite
selle osta, näitab, et see vastab suuruse ja kuju poolest ELi standarditele.

Seega usun, et olen vastanud põhiküsimustele. Lõpetuseks võin teile kinnitada, et programmi
POSEI käsitlevate arutelude raames olen alati valmis jälgima esitatud arvude põhjal seda,
kuidas kohaldatav hüvitis või ka muud tüüpi hüvitised vastavad nendele provokatsioonidele.
Kokkuvõttes aga arvan, et tegemist on lepinguga, mis – nagu ka raportöör ütles – aitab
meid palju ja lõpetab selle tähendusrikka vaidluse.
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Enikő Győri,    nõukogu eesistuja.  −  (HU) Lugupeetud juhataja, austatud raportöör,
parlamendiliikmed, volinik! Soovin tänada volinikku selle eest, et ta vastas juba mitmele
küsimusele ja murele! Siiski lubage mul käsitleda veel mõnd punkti. Paljud inimesed on
väljendanud muret AKV riikide tulevase olukorra pärast. Banaanisektori kaasnevaid
meetmeid käsitlev ettepanek esitati selleks, et neid aidata ja neile võimalikke halbu tagajärgi
hüvitada ning – nagu me teame – nendele riikidele makstakse aastas umbes 190 miljonit
eurot, et leevendada banaanide tollimaksuvaba importimise korra lõppemise tagajärjel
tekkivat rasket koormat. Peale selle väljendati muret selle pärast, mis juhtub siis, kui
vähendame tollimakse veelgi ja jätkame liberaliseerimist. Ärgem unustagem, et arutame
praegu teemat, mis käsitleb Genfi banaanikaubanduslepingu sõlmimise ja edendamise
küsimust ning Euroopa Parlamendil ja nõukogul on veel võimalus arutada, kas neil on
kavas hiljem toetada täiendavate vabakaubanduslepingute sõlmimist Andide piirkonna ja
Kesk-Ameerika riikidega, kui komisjon on mõistagi asjaomase ettepaneku teinud.

Head kolleegid! Ma usun, et banaanikaubanduslepingu sõlmimisega lõpetatakse
kaubandusvaidlus, mis on kestnud 15 aastat, ning see on kindlasti tervitatav areng. See
tulemus tugevdab ELi positsiooni rahvusvahelistes kaubanduskõnelustes, eriti WTO
käimasolevates Doha vooru läbirääkimistes. Arvan, et meil tuleb pidevalt käsitleda kõiki
neid muresid ja küsimusi, mida te täna solidaarsuse teemal esile tõite ja mis puudutavad
iseäranis kõige vaesemaid riike, ning otsida ühiselt lahendusi, kuid samas kiita siiski heaks
banaanikaubandusleping ning õigusakt, millega muudetakse kehtetuks eelmine kokkulepe.
Seepärast palun Euroopa Parlamendil väljendada homme oma nõusolekut
banaanikaubanduslepingu suhtes.

Francesca Balzani,    autor. – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Arvan, et see arutelu
on olnud väga huvitav ning on toonud esile mõned kartused ja probleemid, mida me ka
rahvusvahelise kaubanduse komisjonis käsitlesime.

Soovin rõhutada olulist asjaolu, nimelt et minu arvates kaldume aeg-ajalt teemast kõrvale.
Need lepingud tähistavad ELi võetud konkreetset kohustust WTO liikmena. Me ei tohi seda
unustada. Nende lepingutega püüab EL lahendada suurt probleemi, mis tal on oluliste
riikidega ja millele tal tuleb lahendus leida, sest ta rikkus mittediskrimineerimise põhimõtet.
Seepärast aitavad need lepingud taastada meie usaldusväärsuse ja asjakohase seisundi WTO
liikmena.

See leping lahendab seega vaidlused ja pinged, mis oleksid kindlasti loonud õhkkonna,
mis oleks olnud kahjulik meie suhetele ka teistes valdkondades. Et tegemist on lõpliku
kokkuleppega, püütakse sellega luua uus tasakaalustatud olukord ning pöörata erilist
tähelepanu – nagu me ütlesime ja nagu on toodud esile ka resolutsioonis – haavatavas
arenguetapis olevatele riikidele.

Kaasnevaid meetmeid jälgitakse edaspidi kindlasti ning minu arvates on see kõige olulisem
punkt. Kaasnevate meetmete võtmine on küll sisulise tähtsusega, kuid veelgi otsustavam
on nende mõju hindamine ja kohustus – mul oli hea meel täna nõukogult ja komisjonilt
kuulda, et nad on selleks valmis – jälgida pidevalt olukorda, kuidas see muutub, ning eriti
valmisolek võtta uusi toetusmeetmeid, kui vaja peaks olema.

POSEI on lisatud resolutsiooni kui tundlik teema, mida tuleb jälgida, et hoida
äärepoolseimate piirkondade puhul POSEI raames eraldatud finantsvahendite ning uue
olukorra tasakaalu, mis on väga habras. Seepärast kontrollitakse lepingute mõju ELi
äärepoolseimatele piirkondadele, kus banaane toodetakse, ning jälgitakse seda hoolikalt.
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Nõukogu esindaja nimetas ka vajadust käsitleda põllumajandusliku toidutööstuse
läbipaistvuse küsimust, mille üle on mul hea meel, sest tegemist on tähtsa teemaga. Me
oleme rääkinud kogu aeg tootjatest, kuid ka banaanide turustamine ELis on väga tähtis
teema.

Seepärast on meil edaspidi vaja teha veel palju. Meil tuleb jälgida nende lepingute mõju,
kaasnevate meetmete rakendamist ning POSEI sobivust ELi tootjate kaitsmiseks. Meil tuleb
kasutada ka muid vahendeid, näiteks läbipaistvust põllumajanduslikus toidutootmises,
ning seega laiendada kontrollimise ulatust, et võtta arvesse ka turustamisahelat, mis avaldab
puuvilja lõpphinnale suurt mõju. Meil tuleb käsitleda tarbijakaitset, mis väärib meie
tähelepanu täpselt sama palju kui kõik teised selle sektoriga kaasnevad huvid. Kõik need
– või vähemasti tarbijakaitse – peavad saama aga alguse praegusest olukorrast ning nende
vaidluste lahendamisest, milles EL pidi tegema USA-le ja teistele Ladina-Ameerika riikidele
järeleandmisi.

Seepärast loodan, et need lepingud võetakse vastu, sest minu arvates loovad nad sisulise
aluse, et tundliku banaanituruga seotud vahendid toimiksid ja tagaksid selge korra, millest
võidavad ka muud valdkonnad, näiteks tarbijakaitse, mis on seotud põllumajandusliku
toidutootmise läbipaistvusega. Need parandavad omakorda banaaniturgu ja ELi tootjate
olukorda, mida ei ole võimalik teha ilma kindla aluseta, mille loob vaidluste lõplik lahendus
WTOs, kuhu EL kuulub.

Juhataja. −   Arutelu kokkuvõtteks on esitatud üks resolutsiooni ettepanek kodukorra
artikli 115 lõike 5 kohaselt. (4)

Arutelu on lõppenud. Hääletus toimub homme kell 11.30.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Nende lepingute sõlmimisega on võimalik
lõpetada üks keerulisemaid ja pikaajalisemaid vaidlusi, milles EL on WTO raames osalenud.
Soovin esile tuua, et kogu läbirääkimiste protsessis juhtisime komisjoni tähelepanu
vajadusele arvestada äärepoolseimate piirkondade banaanitootjate huve ja eripära, eriti
vajadusele suurendada rahastamist POSEI raames, sest üleilmse banaanituru järjest suurema
liberaliseerimise tagajärjel avaldatud surve võib ohustada nende sissetulekut ja toodangu
turustamist. Samuti juhtisime komisjoni tähelepanu vajadusele arvestada AKV riikide
banaanitootjate huve ja eripära. Seepärast on raportööri soovituses esitatud järeldused,
mille kohaselt tuleb muu hulgas võtta arvesse äärepoolseimate piirkondade huve, väga
olulised ning parlament peaks nõustuma lepingutega juhul, kui komisjon ja nõukogu
esitavad talle esimesel võimalusel lepingute mõjuhinnangu banaane tootvatele
arenguriikidele ja äärepoolseimatele piirkondadele, võtavad konkreetseid meetmeid
banaanitootjate turupositsiooni tugevdamiseks ning võtavad meetmeid, et rahastada AKV
riikides banaanitootmist soodustavat programmi.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjalikult. – (RO) 15. detsembril 2009. aastal allkirjastasid
EL, USA ja rühm Ladina-Ameerika riike lepingu, mis käsitleb ELi tariife banaanikaubanduses.
Selle lepinguga lõpetati keeruline vaidlus, mis oli kestnud peaaegu 20 aastat. See näitab
ELi pühendumist sellele valdkonnale ning lisatakse Doha vooru läbirääkimiste
lõpptulemustele. Kahjuks ei saa me seda edu täielikult nautida. Ladina-Ameerika riikide
jaoks heaks kiidetud madalamad tariifimäärad avaldavad tõenäoliselt rühma AKV riikide

(4) Vt protokoll
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majandusele ja ühiskonnale halba mõju, sest nende tootjatel ei ole samasuguseid tehnilisi
vahendeid nagu nende konkurentidel. Seepärast on mul hea meel lepingu finantsabi
programmi üle, mille kohaselt saavad AKV riigid kuni 2013. aastani 190 miljonit eurot
toetust, mille abil edendatakse nende konkurentsivõimet ja mitmekesistatakse tootmist.
Euroopa Komisjonil tuleb aga 2020. aastaks esitada lepingu ja toestusprogrammi mõju
hinnang ning soovitused täiendava finantsabi andmiseks.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    kirjalikult. – (FI) See on suurepärane, et EL saavutas
kokkuleppe Ladina-Ameerika riikide ja USAga banaanivaidluses, mis on olnud kaua aega
väga emotsionaalne küsimus. Parem on sõlmida leping, kui jätkata vaidlemist WTO raames.
Väidetavalt on see leping ja tariifide vähendamine soodne suurtele banaane tootvatele
riikidele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Sellele vaatamata on oluline mõista, et edaspidi
on vaeste AKV riikide huve Ladina-Ameerika riikide huvidega parem võrrelda. Peale selle
kasutab EL suurt abipaketti, et aidata AKV riikidel nende majandust mitmekesistada ning
vähendada nende sõltuvust banaanide ekspordist. Meil jääb üle vaid oodata ja vaadata, kas
sõlmitud leping avaldab Euroopas mõju ka tarbijahindadele. Igal juhul on tegemist
tähendusrikka lepinguga, sest sellega tõestatakse, et EL suudab näidata üles seesmist
järjepidevust ja võtta vastu otsuseid ka ebamugavates olukordades ja raskete läbirääkimiste
tulemusel. Annan lepingule poolthääle.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Genfi banaanikaubandusleping annab hea
võimaluse Ladina-Ameerika tärkava turumajandusega riikidele, kuid muudab ka nende
konkurentsiolukorda AKV riikidega, mille majandusareng oleneb sisuliselt nende
loodusvarade kasutamisest. Seepärast peame seisma hea selle eest, et see uus konkurents
oleks aus. Olen mures ka kahepoolsete lepingute pärast, mille EL sõlmis Peruu ja
Colombiaga, et nad saaksid kasu tollimaksu soodusmäärast, mis on madalam kui Genfi
lepingus kindlaks määratud tariif. Seda arvestades leian, et meil tuleb kiiremas korras võtta
lepingus sisalduvaid banaanisektori kaasnevaid meetmeid, mis võimaldavad AKV riikidel
seda sektorit moderniseerida ja tulla toime üleilmse konkurentsiga. Seepärast kutsun
nõukogu üles avaldama viivitamatult oma seisukoht parlamendi uue ettepaneku kohta, et
AKV riigid saaksid kasutada 2010. aastaks kindlaks määratud meetmeid, ning ma palun
komisjonil tagada, et väljaspool AKV riike asuvad tootjad ja eksportijad ning ka AKV riigid
järgiksid ühesuguseid sotsiaalseid ja keskkonnanõudeid. Kui kõikidele tootjatele luuakse
võrdsed tingimused, siis on see minu arvates endastmõistetav, kuid praegu see nii ei ole.

Véronique Mathieu (PPE),    kirjalikult. – (FR) 2009. aasta detsembris ELi ja WTO vahel
sõlmitud banaanikaubanduslepinguga, mida me täna ratifitseerime, peavad kaasnema
toetusmeetmed meie tootjate jaoks. Ladina-Ameerikast imporditud banaanide ELi
tariifimäärade vähendamine paneb paljud Euroopa piirkonnad, nagu Prantsusmaa
ülemeredepartemangud Guadeloupe ja Martinique, samuti Kreeka, Portugali ja Hispaanias
Kanaari saared raskesse olukorda, sest nad peavad turu avamisega toime tulema. Seepärast
tuleb meil jälgida, millist mõju avaldab finantsabi, millega tahetakse toetada investeerimist
ja majandustegevuse mitmekesistamise meetmeid ning parandada sotsiaalset ja
keskkonnamõju. See mõjuhinnang peaks näitama, kas sellest abist piisab, selleks et
tasakaalustada rahvusvahelise banaanituru uut olukorda.

19. Tuberkuloosivaktsiini algatus (arutelu)

Juhataja. −   Järgmine päevakorrapunkt on arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle, mille
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni nimel on tuberkuloosivaktsiini
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algatuse kohta komisjonile esitanud Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova,
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella,
Bart Staes ja Marina Yannakoudakis (O-0203/2010 – B7-0006/2011).

Charles Goerens  , autor. – (FR) Austatud juhataja! Mul on hea meel toetada üleeuroopalist
projekti, mis on väga kaugelevaatav nii Euroopa Liidu kui ka arenguriikide jaoks ning mille
eesmärk on likvideerida vaktsineerimisprogrammi abil tuberkuloos.

Meenutagem, et 2009. aastal suri tuberkuloosi tõttu üle 1,7 miljoni inimese. Inimelude
mõttes on selle haiguse maksumus umbes 4700 inimest päevas. Lisame sellele iga-aastased
majanduslikud kahjud, mis ainuüksi Aafrika puhul arvatakse moodustavat üle 50 miljardi
USA dollari. Kui me nende teadmiste alusel võtaksime tuberkuloosi kui probleemi, mis on
omane ainult arenguriikidele, siis petaksime end suuresti.

2010. aasta suve Ühendkuningriigi ja Iirimaa haigestumisjuhtumid meenutavad meile, et
see haigus eksisteerib siin, meie riikides, rääkimata hävitustööst, mida seesama haigus
põhjustab meie mandri idaosas, eriti Venemaal ja Moldovas. Tuberkuloosivaktsiini algatuse
eesmärk on luua tõhusad taskukohase hinnaga vaktsiinid, et kaitsta arenguriike. Sel teemal
tahaksin teha järgmised märkused, kui lubate.

Esiteks: tervisel ei ole hinda, kuid tal on maksumus. Kuigi tervishoid peab olema kõigile
kättesaadav, suudavad selle eest maksta peamiselt tööstusriigid. Seetõttu on vaja kulusid
laiemalt jaotada. On selge, et põhjapoolsemates piirkondades, s.t tööstusriikides, peavad
patsiendid maksma kõrget hinda, vastasel juhul kuivavad teadusuuringuteks mõeldud
rahastamisallikad küllalt kiiresti kokku. Arvestades aga, et lõunapoolsete riikide rahaline
osalus on kui mitte olematu, siis vähemalt üksnes sümboolne, on meie solidaarsus
hädavajalik, et seda puudujääki katta.

Teiseks: tuberkuloosivaktsiini algatus sisaldub ka ELi 2020. aasta strateegias. See on hea
näide sellest, mida võime saavutada, kui paneme tervishoiuprioriteedid aegsasti paika.

Minu kolmas ja viimane märkus on see, et eeltoodu ei välista suurte institutsionaalsete
laenuandjate, sealhulgas eelkõige Maailmapank, täiendavat või lisarahastamist. Muidugi
peaksid sellele algatusele kaasa aitama ka teised riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid,
Kanada ja mitmed areneva majandusega riigid, mida tuberkuloosi probleem puudutab kas
otseselt nende elanikkonnale avaldatava mõjuna või kaudselt rahvusvahelise solidaarsuse
läbi. Pean konkreetselt silmas avaliku ja erasektori partnerluse mudelit.

See uus lähenemisviis võib olla kasulik tingimusel, et solidaarsus piirdub nendega, kellel
on kehtestatud nii meditsiinilised kui ka finantsnõuded. Vastasel juhul kaitstaks ainult heal
järjel riikide elanikke.

Dacian Cioloş,    komisjoni liige. – (FR) Tuberkuloosivaktsiini algatus loodi 2008. aastal
seitsmenda raamprogrammi alusel ja tervishoiu koostööprogrammi toel avaliku ja erasektori
partnerluse vormis, et võtta selle tähtsa valdkonna tarbeks kasutusele täiendavaid vahendeid.

Praegusel ajal on suurem osa hiljuti välja töötatud uue vaktsiini kandidaatidest veel
prekliinilises arendusetapis või kliiniliste uuringute alguses. Väga oluline on rõhutada
asjaolu, et meil ei ole kliinilisi andmeid, mis võimaldaksid väita, et mõni väljatöötamisel
olev vaktsiin võiks osutuda tõhusamaks kui praegu kasutatav vaktsiin Bacillus
Calmette-Guérin (BCG).

Turule toomiseks peavad uued vaktsiinid, mida praegu välja töötatakse, olema tõhusamad
kui BCG või seda parema vaktsiinina asendama. Tõsiasi on, et need vajalikud andmed meil
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esialgu puuduvad. Tuberkuloosivaktsiini algatust ei tohiks käsitleda eraldiseisvalt teistest
kliiniliste uuringute toetamise algatustest.

Et tulla toime kitsaskohtadega ravimite kliinilise arendamise valdkonnas, on artikli 185
alusel esimese algatusena loodud Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus
(EDCTP), mille raames 14 liikmesriiki, 2 assotsieerunud riiki ja komisjon on kohustunud
ühiselt eraldama 400 miljonit eurot, kusjuures 200 miljonit eurot annab Euroopa Liit
eesmärgiga edendada AIDSi ning näiteks malaaria ja tuberkuloosi ravimite väljatöötamise
2. või 3. etapi kliinilisi uuringuid Sahara-taguses Aafrikas. Programmi raames on kavas
lõpetada kõik pooleliolevad uuringud, sealhulgas kaheksa tuberkuloosivaktsiini uuringut,
2015. aastaks. See võimalus on niisiis juba olemas ja see toimib. Lisaks on komisjon väga
huvitatud nn ärimudelist, mida avaliku ja erasektori partnerlused on arendanud, sealhulgas
tuberkuloosivaktsiini algatuse raames kavandatud mudelist.

Tuberkuloosivaktsiini algatuse raames on kavandatud mudel, millest tulevikus võib saada
kasulik vahend. See eeldab aga äriprojekti põhjalikku analüüsi ja riskide hindamist. Seega,
kuigi tuberkuloosivaktsiini algatusele on tagatud märkimisväärne rahaline toetus, ei ole
selle edu kindel. Seda põhjusel, et puudub piisav teave, mis võimaldaks otsustada, kas
praegu uuritav vaktsiin annab edaspidi tulemusi.

Komisjon kavatseb jätkata neid sisemisi arutelusid ja analüüsida ka finantsasutusi hõlmavat
mudelit, aidates nii kaasa sellise kontseptsiooni väljatöötamisele, mis moodustab osa ELi
2020. aasta strateegia praktilisest rakendamisest. Seda võimalust võiks niisiis hinnata sellest
seisukohast.

Maria Da Graça Carvalho  , fraktsiooni PPE nimel. – (PT) Austatud juhataja ja volinik!
Ülemaailmne tuberkuloosi haigestumus on edusammudele vaatamata endiselt murettekitav.
Tuberkuloosi kasvava resistentsuse ja teadusuuringute ebapiisavuse tõttu sureb sellesse
haigusesse tänapäeval peaaegu kaks miljonit inimest aastas.

Väljendame selles resolutsioonis rahulolu ELi algatustega tuberkuloosi vastu võitlemiseks,
kuid nõuame, et selle haiguse vastu uute vaktsiinivormide väljatöötamiseks tehtaks rohkem
teadusuuringuid. Vaktsiinid on rahvatervise meede, mis kaitseb eurooplasi kõige tõhusamalt
nakkushaiguste eest, kuid tervishoid peab jõudma ka arenguriikidesse, et aidata pikendada
eluiga ja võidelda vaesuse vastu.

Nagu ma ütlesin, on tehtud mõned edusammud ja me oleme õigel teel, kuid EL peab
kahekordistama oma jõupingutusi, nõudma tegevuse paremat kooskõlastamist ja Euroopa
teadusuuringute kaasamist võitlusse vaesusega kaasnevate haiguste vastu. Ainult nii
õnnestub meil leevendada mitmes arenguriigis valitsevat traagilist olukorda.

Tahaksin komisjonilt küsida, kuidas ta kavatseb jälgida selles valdkonnas tehtavaid
teadusuuringuid, neid uuringuid tõhustada ja võtta uuringute tulemuste põhjal meetmeid,
mis on inimestele kasulikud, pidades silmas Euroopa 2020. aasta strateegiat?

Michael Cashman  , fraktsiooni S&D nimel. – Lugupeetud juhataja, alati on hea näha teid
istungit juhatamas, kui arutame teiste inimeste raske olukorraga seotud teemasid. Ma tean,
et jagate meie muret.

Tahan ühineda kolleeg Goerensi sõnadega ja juhtida komisjoni tähelepanu veel mõnele
asjale. On täiesti õige, et tuberkuloos on suur terviseprobleem kogu maailmas. Teadaolevalt
on tuberkuloos surma põhjustajana nakkushaiguste seas teisel kohal. Nagu me kuulsime,
sureb igal aastal selle haiguse tõttu 1,6–2 miljonit inimest. ELi rahastamine on aidanud
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kaasa mitmete uuenduslike vaktsiinikandidaatide väljatöötamise alustamisele, võimaldades
– nagu komisjon ütles – teha potentsiaalsete vaktsiinide kliinilisi uuringuid esimestes
etappides, s.t etappides 1 ja 2A.

Probleem on aga selles, et kahjuks eraldatakse praeguste rahastamismehhanismide,
sealhulgas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse raames väga vähe
raha ülikulukatele kliinilistele uuringutele hilisemates etappides (etappides 2B ja 3), mis
on vajalikud vaktsiini ohutuse tõendamiseks. Meil on vaktsiinid, kuid lubade väljaandmiseks
on vaja tõendada nende ohutust ja tõhusust.

Mul on hea meel komisjoni esindaja sõnade üle, et rahastamist on kavas suurendada, kuid
kas Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlusele mõeldud eelarvelisi eraldisi
käsitlevad eeskirjad võimaldavad rahastada kliiniliste uuringute keskuste arendamist ja
ehitamist ning muu hulgas epidemioloogilisi uuringuid? Kas komisjon kaalub teisi
mehhanisme uute uuenduslike vaktsiinide kliiniliste uuringute hilisemate etappide
rahastamiseks, et tegeleda tähelepanuta jäänud haigustega, nagu seda on tuberkuloos?

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Tuberkuloos on tänapäeval endiselt
väga levinud, eriti vaesemates riikides. Üks kolmandik maailma rahvastikust on nakatunud
ja igal aastal sureb tuberkuloosi tõttu 2,5 miljonit inimest. Maailma Terviseorganisatsiooni
hinnangul haigestub ainuüksi Euroopas iga tund 49 inimest ja sureb seitse inimest.
Tuberkuloos on tööstusriikidesse tagasi tulnud, eelkõige HIV/AIDSi põdevate patsientide
teisese haigusena, aga ka rände ja turismi tagajärjel.

Ennetamise, diagnoosimise ja raviga on tõepoolest võimalik selle haiguse levik kontrolli
alla saada. Kuna tuberkuloosibaktereid kannavad ainult inimesed, oleks selle haiguse
likvideerimine täiesti võimalik. Muret teeb siiski ravimiresistentsete bakterite arvu kasv.
On töötatud välja uusi vaktsineerimisviise ja ühe uuringu kohaselt lühendab D-vitamiini
tarvitamine tuberkuloosi raviks kuluvat aega. Mil määral on komisjon oma tegevust selles
valdkonnas intensiivsitanud?

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Neli aastat enne aastatuhande
arengueesmärkide saavutamise tähtpäeva on kogu maailmas diagnoositud uute
tuberkuloosijuhtumite arv endiselt murettekitav. Tuberkuloos on ravitav haigus.
Arenguriikides, eriti Aasias ja Sahara-taguses Aafrikas on tuberkuloos paraku endiselt väga
suur probleem. Viimaste hinnangute kohaselt on tuberkuloosi nakatunud umbes
kaks miljardit inimest ehk teisisõnu üks kolmandik maailma elanikkonnast. Statistiliselt
väljendudes areneb tuberkuloos välja igal kümnendal neist. Tuberkuloosi haigestumise
oht on eriti suur maailma vaeseimates piirkondades, sest vilets toit ja kehvad elutingimused
ning stress loovad selle haiguse arengule soodsa keskkonna. Tõhusa ravi saamise võimalused
on paljudes riikides piiratud; samuti ei koordineerita AIDSi ja tuberkuloosi ravi. See on
tingitud asjaolust, et arenguriikide valitsused ei eralda tervishoiule piisavalt raha. Lisaks on
maapiirkondades vähe tervishoiutöötajaid ning puuduvad vahendid selliste haiguste raviks.
Piiratud rahaliste vahenditega riikides on tagajärjed kõige rängemad seega maapiirkondades.
Kui arenenud riigid kulutavad riiklikule tervishoiule umbes 5% SKPst, siis arenguriikides
on see näitaja poole väiksem. Seetõttu on vaesematel riikidel ilma välisabita võimatu
suurendada kulutusi tervishoiule, nagu märkis ka kolleeg Goerens. Pealegi ei ole tuberkuloos
üksnes meditsiiniprobleem, vaid ka sotsiaalne ja majanduslik probleem, kuna põhjustab
tootlikkuse langust. Sellel haigusel on majanduslikud tagajärjed. Kõik see tähendab, et
peaksime otsustavalt reageerima ja tõepoolest tegema kõik endast oleneva, et tagada
vaktsiinide laialdasem kättesaadavus.
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Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Austatud juhataja, lugupeetud volinik ja kolleegid!
Tervishoid on üks küsimustest, mis meil vaesuse vastu suunatud võitluses on veel
lahendamata. Aastatuhande deklaratsioonis seadsime eesmärgiks esiteks vähendada laste
suremust, teiseks parandada emade tervist ning kolmandaks võidelda AIDSi, malaaria ja
paljude teiste haigustega, sealhulgas tuberkuloosiga.

Kõik me siin teame aga, et just nende eesmärkide saavutamiseks on seni tehtud kõige vähem
edusamme. Me peame võtma meetmeid: peame suurendama arenguriikide
tervishoiuprogrammidele eraldatavaid vahendeid. Juurdepääs tasuta tervishoiusüsteemidele
peaks selles valdkonnas olema Euroopa Liidu lõppeesmärk.

Minu arvates tuleks toetada ülemaailmseid algatusi, näiteks vertikaalseid fonde, et aidata
kaasa võitlusele AIDSi, malaaria ja tuberkuloosiga. Lugupeetud volinik, lisaks on aga vaja
toetada riike poliitiliselt ja majanduslikult, et neil oleks võimalik töötada välja toimivad
tervishoiusüsteemid. Olen veendunud, et see aitaks parimal moel kaasa omanikutunde
tekkimisele ja võimaldaks kõige ebasoodsamas olukorras olevatel elanikkonna rühmadel
saada juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Lugupeetud juhataja! Tuberkuloos, nagu ka malaaria ja
AIDS, on üks suurtest pandeemiatest, mis niidavad arenguriikide, eelkõige Aafrika ja Aasia
riikide elanikkonda. Selle otsene tagajärg on nende riikide halvenev majanduslik ja sotsiaalne
olukord.

Ent ka Euroopa riikidel ei ole õnnestunud toime tulla tuberkuloosi haigestumise juhtude
suure arvuga. Seda haigust ei saa pidada lihtsalt meditsiiniliseks ja farmatseutiliseks
probleemiks ega inimkäitumisega seotud probleemiks. See hõlmab ka niisuguseid küsimusi
nagu inimareng, terviklikkus ja õiglus, mis eeldavad ülemaailmset lähenemisviisi.
Arenguriikides tuberkuloosi põdevad inimesed on ka ebaõigluse ohvrid, sest ravi, mida
nad saavad, on ebapiisav ja see ei ole arenenud riikidega võrreldes sama kvaliteediga.

Vajame täiendavaid uuringuid ning pidevalt arendatavaid uusi ravimeid ja vaktsiine, mis
suudaksid reageerida uutele komplikatsioonidele ja eri patogeenide resistentsetele tüvedele.
Lisaks tahaksin juhtida teie tähelepanu neile lihtsatele kangelastele, kes võitlevad
tuberkuloosiga, võimaldades haigeid jätkuvalt ravida, seista vastu korraga nii tuberkuloosi
kui ka AIDSi nakatumisest tulenevatele raskustele ning aidata kõikidel riikidel saavutada
aastatuhande eesmärgid. Peame toetama arenguriikide tervishoiutöötajaid.
Tervishoiutöötajad lahkuvad jõukamatesse riikidesse, sest nende kodumaal kärbitakse
tervishoiueelarveid.

Ma toetan tuberkuloosivaktsiini algatust, kuid selle haiguse likvideerimiseks on vajalik
ülemaailmne lähenemisviis. Ainuüksi teadusuuringute ja farmaatsiatööstuse toetamisest
ei piisa, sest lisaks kõigele muule kulub kaua aega, enne kui teadusuuringud vilja kannavad.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Austatud juhataja! Tahaksin rõhutada, et tuberkuloos
ei ole veel kaugeltki likvideeritud; teame, et igal aastal sureb peaaegu kaks miljonit inimest
selle raske haiguse tõttu.

Minu arvates on hea, et oleme sellest teadlikud, ja ma olen rahul komisjoni algatusega,
kuna me ei räägi ainult AIDSi pandeemiast, vaid ka tuberkuloosist, mis nõuab miljoneid
elusid.

Olen nõus, et uute vaktsiinide väljatöötamiseks on vaja eraldada rohkem vahendeid. Nagu
komisjon aga äsja märkis, ei ole meil veel neid uusi vaktsiine, sest uuringud on veel
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prekliinilistes etappides ja me alles katsetame nende tõhusust inimeste puhul. Tahaksin
teha üleskutse – ma kohe lõpetan, austatud juhataja – täiendavate rahaliste vahendite
leidmiseks.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Kuna igal aastal sureb
tuberkuloosi tõttu 1,6–2 miljonit inimest, on see haigus maailmas nakkushaiguste seas
üks kahest peamisest surmapõhjusest. Seega on kogu maailma avalike
tervishoiuorganisatsioonide kasvav mure põhjendatud.

Nüüd mil meditsiinis saavutatakse suurepäraseid edusamme, peame tunnistama, et on aeg
traditsiooniline tuberkuloosivaktsiin BCG asendada uue, nüüdisaegsema ja märksa tõhusama
vaktsiiniga. Selleks on aga vaja ühelt poolt eraldada heldemalt ELi rahalisi vahendeid
teadusuuringute lõpetamiseks selles valdkonnas ja teiselt poolt leida muid
rahastamisvõimalusi, analüüsides tuberkuloosivaktsiini algatuse raames kavandatud mudelit
alternatiivsete ja uuenduslike rahastamismeetodite leidmiseks.

Finantstagatiste andmine võib muuta selle mudeli Euroopa äriringkondade jaoks
atraktiivsemaks; see omakorda kindlustaks nende kaasatuse ja vajaliku rahalise toetuse.

Seán Kelly (PPE).   – Austatud juhataja! Tuberkuloos või TB, nagu seda minu kodumaal
nimetati, laastas Iirimaad veidi üle poole sajandi tagasi, tappes palju inimesi, nii noori kui
ka vanu.

Riigi jõukuse kasvades tuberkuloos kadus ja vaktsineerimine lõpetati 36 aastaks. Nagu
autor märkis, on tuberkuloos viimastel aastatel naasnud. Alles eelmisel aastal nakatus minu
valimisringkonnas üks kooli- ja üks lasteaialaps.

Mujal maailmas on see probleem veelgi suurem – nakatunud on kaks miljardit ja iga
20 sekundi järel sureb üks inimene. Seega seisab meil ees suur töö, kui tahame saavutada
seatud eesmärgi ja selle haiguse 2050. aastaks likvideerida.

Selles aitavad meid teadusuuringud ja selles valdkonnas väärib Euroopa Liit suurt tunnustust,
sest kuigi üldiselt jääme USAst ja Jaapanist teadustöös maha, kuulub meile juhtpositsioon
selles valdkonnas: 60% teadusuuringutest tehakse ELis, kusjuures vaktsiini on arendanud
eelkõige Taani asutused ja teadlased.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Neli aastat enne aastatuhande
arengueesmärkide saavutamise tähtaega lõpetab tuberkuloos igal aastal kahe miljoni
inimese elu. Tuberkuloos on ere näide ebavõrdsusest, mis maailmas valitseb. Ärgem
unustagem, et tegemist on haigusega, mis ei ole tööstusriikides laialt levinud!

Tuberkuloosi ja teiste haiguste probleemi saab lahendada ainult siis, kui kvaliteetsed riiklikud
tervishoiuteenused, sealhulgas esmatasandi arstiabi, on kättesaadavad kogu elanikkonnale.
Siin on oluline roll arengukoostööl ja abipoliitikal, mis peavad loomulikult hõlmama
vaktsineerimisprogrammide toetamist. Siiski on vaja teha rohkemgi. Me peame lõplikult
loobuma mehhanismidest, näiteks võlgade ja nende teenindamise mehhanismidest, mis
viivad arenguriikidest raha välja ning mille tõttu säilib nende riikide mahajäämus, sõltuvus,
alistatus ja vaesus.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Tuberkuloosi
haigestumise juhtude arv ja tuberkuloosiga seotud surmajuhtumite arv on Ungaris viimastel
aastatel hirmuäratava kiirusega kasvanud. See on muu hulgas riikihävitava liberaalse
mõtlemise tagajärg. Viitan siinkohal Ungari 2006. aasta häbiväärsele tervishoiuseadusele,
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mis põhines haiglate sulgemisel ja kasumile orienteeritud tervishoiuteenustel. Selle haiguse
arengus on oluline tegur vaesus, sealhulgas kodutute suurenenud arv, ja tervishoiusüsteem,
kus juurdepääs teenustele on järjest kehvem. Minu arvates on vaja tugevdada
tervishoiuteenuste ravivat ja ennetavat rolli, laiendada sõeluuringuid ning mitte üksnes
parandada vaktsineerimise kvaliteeti, vaid teha vaktsineerimine ka kõigile kättesaadavaks.
Nende sammude tulemuseks võib pikas plaanis olla tervem riik, tervem Euroopa ja
ühiskond.

Dacian Cioloş  , komisjoni liige. − (FR) Lugupeetud juhataja, püüan vastata mõnele tõstatatud
küsimusele.

Esiteks peame tõhustama teadustööd, nagu ütlesin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus.
Komisjon otsib võimalusi oma tuberkuloosiprogrammide rahastamise suurendamiseks.
Üks võimalus oleks eraldada rohkem raha Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute
partnerlusele, millest teile rääkisin. Praegu moodustavad vastava programmi vahendid
400 miljonit eurot, millest komisjon eraldab 200 miljonit eurot. Komisjon kaalub ka
võimalust luua näiteks sama partnerluse teine programm. Lisaks pean rõhutama, nagu ma
olen juba öelnud ka härra Tănăsescule, et komisjon eraldab juba praegu märkimisväärselt
palju raha tuberkuloosiga seotud teadusuuringutele. Ma võin teile isegi numbri öelda:
programmile on juba eraldatud 65 miljonit eurot. Selge on aga, et sellest ei piisa ning uurida
tuleb ka avaliku ja erasektori partnerluse võimalust.

Mis puudutab kliiniliste uuringute etapis olevate võimalike vaktsiinide rahastamist, siis
tuleb kaaluda veel tõhususe küsimust. Nagu ma ütlesin, ei anna meie käsutuses olev teave
mingit kindlust, et suures ulatuses rahaliste vahendite eraldamine võiks viia positiivsete
tulemusteni. Praegu on veel üks uurimissuund vitamiinid, kuid üks asi, mida peame vältima,
on resistentsuse tekkimine. See on ilmselt veel üks võimalus, mida tuleb uurida, kuid peame
seda ohtu silmas pidama.

Räägime nüüd üldisemalt tervishoiusüsteemidest Euroopa Liidus ja arenguriikides. Euroopa
Liidus on tervishoid üks eesmärkidest, mida komisjon püüab liikmesriikides edendada
mitmesuguste programmide, sealhulgas Euroopa 2020. aasta strateegia kaudu. Teisisõnu
edendab komisjon tervishoidu investeerimist. Komisjon – täpsemalt üks komisjoni liikmete
rühm – tegeleb teadusuuringute valdkonnas ühe teadus- ja innovatsioonialgatuse raames
selle teemaga, et ergutada liikmesriikides innovatsiooni eesmärgiga tõhustada tervishoiu
teadustööd paralleelselt rahvastiku vananemisega seotud küsimustega.

Mis puudutab arenguriike, siis Euroopa Liit teeb tervishoiuvaldkonnas palju ära juba
arengufondi abil. See on teema, millele komisjon pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu ka
edaspidi.

Loodan, et mul õnnestus teie küsimustele komisjoni nimel mõnel määral vastata. Võin
teile veel vaid kinnitada, et teadusuuringud on komisjoni jaoks jätkuvalt väga tähtsad.

Juhataja. −   Arutelu lõpetuseks ütlen, et olen kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel saanud
neli resolutsiooni ettepanekut (5) .

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme kell 11.30.

(5) Vt protokoll
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Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Joanna Senyszyn (S&D)  , kirjalikult. – (PL) AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee
delegatsiooni liikmena pooldan seda, et tuberkuloosivaktsiini väljatöötamiseks tehtavate
ELi teadusuuringute tulemused tehakse arenguriikidele kättesaadavaks ja et neid riike
aidatakse tuberkuloosi põdevate inimeste ravimise rahastamisel. Tuberkuloos on HIVi ja
malaaria kõrval üks kolmest kõige sagedamini esinevast nakkushaigusest.
Tuberkuloosibakteriga on nakatunud üks kolmandik maailma elanikkonnast; igal aastal
diagnoositakse tuberkuloos kaheksal miljonil inimesel ja see haigus tapab 2,6–2,9 miljonit
inimest. Üle 95% juhtudest haigestutakse arenguriikides. Iga sekund nõuab
tuberkuloosibakter uue ohvri. Umbes 10% nakatunutest areneb haigus välja ja kui haigust
ei ravita, võib see lõppeda surmaga. Enamik haigusjuhtudest diagnoositakse Indias, Hiinas,
Indoneesias, Lõuna-Aafrikas, Nigeerias, Bangladeshis ja Etioopias. Aasias ja Aafrikas on
tuberkuloos 100–120 inimesel 100 000 inimese kohta. Juurdepääs tõhusale ravile on
paljudes riikides piiratud. Tuberkuloos on suur majanduslik probleem. Sellest haigusest
tulenev tööjõu tootlikkuse langus kogu maailmas läheb igal aastal maksma 13 miljardit
USA dollarit. Tuberkuloosi likvideerimine on üks aastatuhande arengueesmärke, mille EL
tahab saavutada 2015. aastaks. Meil on ainult neli aastat jäänud. Tuberkuloos on praegu
täiesti ravitav haigus. Me vajame terviklikke programme, mis on suunatud tuberkuloosi
ennetamisele ja ravile. Võimalikult kiiresti tuleks käivitada teavituskampaania tuberkuloosi
ning selle vältimise ja ravimise viiside kohta; samuti tuleks algatada
vaktsineerimisprogramm.

Lívia Járóka (PPE)  , kirjalikult. – Inimkonna ajaloo vältel on tuberkuloos on tapnud rohkem
inimesi kui ükski teine haigus. See väga nakkav õhu kaudu leviv bakter võib nakatada
10–15 järgmist inimest enne, kui sümptomeid tähele pannakse.

Ülerahvastatud eluasemed, slummistumine ja nõuetekohase hügieeni puudumine on
tuberkuloosi puhul alati olnud suured riskitegurid. Seega on tuberkuloosi kujul tegemist
haigusega, mis on väga tihedalt seotud vaesusega ja sellest osaliselt tingitud.

Vaatamata Maailma Terviseorganisatsiooni ja riikide ametiasutuste jõupingutustele sureb
igal aastal tuberkuloosi tõttu 1,5 miljonit inimest ja see arv kasvab jätkuvalt. Toetan
tuberkuloosivaktsiini algatust kogu südamest ja loodan siiralt, et sellega suudetakse
Euroopas ja kogu maailmas abivajajateni toimetada rohkem vaktsiine.

Tuleb aga ka rõhutada, et võitlus tuberkuloosiga peab käima käsikäes võitlusega vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. On vaja määratleda ohustatud elanikkonnarühmad ning teha
kindlaks ja kõrvaldada takistused, mille tõttu tuberkuloosi ennetamine, diagnoosimine ja
ravi ei ole neile rühmadele kättesaadav.

Samuti oleks kasulik muuta tuberkuloosiga seotud teenuste ülesehitust, et paremini vastata
kohalikele vajadustele ja likvideerida laialt levinud diskrimineerimine tervishoiusüsteemides.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)  , kirjalikult. – (LT) Me peame tuberkuloosi vastu võitlema, sest
sellesse haigusse sureb maailmas igal aastal ligi kaks miljonit inimest ja peaaegu kolmandik
maailma elanikkonnast kannab tuberkuloosinakkust. Tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule,
et tuberkuloos on tundlik rahvatervise probleem ja maailmas nakkushaiguste seas sageduselt
teine surmapõhjus. Tuberkuloos on tihedalt seotud sotsiaalsete ja majanduslike
probleemidega, näiteks vaesuse, töötuse, alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSiga, kuid
on tingitud ka vaeste riikide puudulikest tervishoiusüsteemidest ja hilinenud
diagnoosimisest. Seetõttu on mul hea meel tuberkuloosivaktsiini algatuse mudeli
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väljatöötamise üle, sest teadusuuringute ja muu töö tulemustest saavad kasu tuberkuloosi
põdevad patsiendid kogu maailmas. Lisaks aitab see projekt kaasa Euroopa 2020. aasta
strateegia eesmärkide saavutamisele ja 2015. aastaks aastatuhande arengueesmärkideni
jõudmisele. Tahaksin rõhutada, et tuberkuloosi vastu võitlemiseks puuduvad piisavad
rahalised vahendid ja seetõttu on Euroopa Liidu rahastamine uute potentsiaalsete
tuberkuloosivaktsiinide paketi väljatöötamiseks väga oluline. Loodan, et võimalikult kiiresti
tehakse edusamme praeguste potentsiaalsete Euroopa tuberkuloosivaktsiinide litsentsimisel
ja et need vaktsiinid muutuvad kättesaadavaks inimestele, kes neid kõige rohkem vajavad.
Lisaks sellele on oluline leida võimalusi muude rahastamismehhanismide rakendamiseks,
et teostada uute tuberkuloosivaktsiinide kliiniliste uuringute viimased etapid.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)  , kirjalikult. – (PL) Tahaksin meie arutelu puhul
esile tuua, et 21. sajandi algul tapab tuberkuloos üle maailma igal aastal ligikaudu
kolm miljonit inimest. Statistika kohaselt on tuberkuloosi nakatunud üks kolmandik
maailma elanikkonnast. See on murettekitav probleem. Peame tagama, et võitluses selle
haigusega kasutatakse põhiliste vahenditena üksnes parimaid ja kõige uuenduslikumaid
vaktsiine. Peame püüdma tõhustada rahvusvahelisi meetmeid ja kaaluma vaktsiinide
rahastamist, eriti arenguriikide puhul. Lisaks on vaja intensiivset meediakampaaniat, et
teavitada ühiskonda sellest probleemist, nakatumisviisidest ja selle haiguse vältimise
võimalustest, sest paljude inimeste arvates on tuberkuloos haigus, mis meid tänapäeval
enam ei mõjuta. Tänan teid!

Artur Zasada (PPE)  , kirjalikult. – (PL) Mulle teevad muret suulise küsimuse esitajate
järeldused; viis aastat enne aastatuhande arengueesmärkide saavutamise tähtaega on
maailmas tuberkuloosi haigestumus veidi vähenenud. Mulle teadaolevate andmete kohaselt
tunnistab üle 73% Kesk- ja Ida-Euroopa arstidest, et neil ei ole piisavalt teadmisi tuberkuloosi
diagnoosimiseks ja ravimiseks. Arstide üldise arvamuse kohaselt on olukord märksa hullem:
75% arstidest usub, et tuberkuloosi haigestumise juhtude arv kasvab. Mis võib olla ametliku
statistika ja arstide tähelepanekute sellise lahknevuse põhjuseks? Tuberkuloosi haigestumise
juhtude kohta andmete kogumise süsteem on aegunud ja tervishoiuasutused jätavad oma
sellekohased kohustused sageli täitmata. Tuleb rõhutada, et põhirelvad võitluses selle
haigusega on endiselt ennetamine, teavitamine ja hügieeninõuete järgimine, mis võimaldab
nakatumist vältida. Olen küsimuse esitajatega ühel meelel selles, et üks lahendusi sellele
probleemile võib olla vaktsineerimisprogramm, millega samal ajal korraldatakse laiaulatuslik
vaktsineerimiskampaania.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjalikult. – (RO) Vaatamata teatavatele edusammudele
on tuberkuloos kogu maailmas endiselt üks peamisi surmapõhjusi, eriti arenguriikides,
tappes igal aastal peaaegu kaks miljonit inimest. Rumeenias valitsev olukord väärib samuti
märkimist, sest Rumeenias registreeritakse 110 haigestumisjuhtu 100 000 elaniku kohta,
samas kui Euroopa keskmine näitaja on 39 juhtu 100 000 elaniku kohta.

Juurdepääs tervishoiule on universaalne õigus, mistõttu ei peaks me muretsema ainult
rahaliste kulude pärast. Tööstus- ja arenguriikide vahel püsib jätkuvalt vahe. Peame ilmutama
solidaarsust ja toetama kõikvõimalike meetoditega tuberkuloosi peatamise programmi,
mille algatas Maailma Terviseorganisatsioon.

Euroopa kohus on otsida toimivaid, uuenduslikke meetodeid teadusuuringute
rahastamiseks, et võidelda tuberkuloosi ja teiste nakkushaigustega. Tuberkuloosivaktsiini
algatus kui organisatsioon, mida toetab Euroopa Liit, pakub praegusele olukorrale lahendust,
töötades välja mõistliku hinnaga vaktsiine, mida saab struktureeritud
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vaktsineerimisprogrammi kaudu elanike seas kasutada. Tuberkuloosivaktsiini algatuse
kaasamine ELi 2020. aasta strateegiasse võib olla lahendus, mis võimaldab Euroopal
suurendada strateegilist sõltumatust võitluses tuberkuloosiga ja tugevdada Euroopa
positsiooni juhtiva uuendajana.

20. Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

Juhataja. −   Järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel
teemadel vastavalt kodukorra artiklile 150.

Theodoros Skylakakis (PPE).   – (EL) Austatud juhataja, kõigepealt paar sõna Egiptuse
kohta. Välisteenistus peab eelseisvatel rasketel aegadel väga aktiivselt tegutsema, et kaitsta
Egiptuses olevaid Euroopa kodanikke, Egiptuse vähemuste õigusi ja neid vähemusi
esindavaid ajaloolisi institutsioone, näiteks Kreeka õigeusu patriarhaati Aleksandrias.

Tulen nüüd oma põhiteema ehk jäätmete juurde. Kuigi meil on kõrgetasemeline
õigusraamistik, on peaaegu kõigis liikmesriikides probleeme rikkumistega. Paljud
liikmesriigid teatavad jäätmekriisidest ja mõnes sektoris, näiteks jäätmete piiriülese
transpordi sektoris, toimuvad ühenduse õiguse massilised rikkumised. Samal ajal ei osale
liikmesriigid käimasolevates jõupingutustes nii tõhusalt, kui peaksid. Selle taga on poliitilised
põhjused, teada-tuntud poliitika, mida iseloomustab mitte-minu-õuel-põhimõte.

Seega peab komisjon pakkuma välja uusi lisameetmeid, milleks võiks olla näiteks Euroopa
Keskkonnaagentuuri kohustuste laiendamine ja Euroopa Liidu missioonid liikmesriikidesse,
et kontrollida nende esitatud teavet. Komisjon peab sellele teemale 2012. aastaks tehtavate
ettepanekute kontekstis mõtlema.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Tahaksin juhtida tähelepanu
Rumeenias valitsevale olukorrale praeguse valitsuse õigusriigi põhimõtete jultunud
rikkumistega. Tuntud opositsiooniliikme Constantin Nicolescu vahistamine, millest teatati
enne kohtuistungi algust ja mis toimus ilma kindlate tõenditeta, näitab praeguse valitsuse
ebademokraatlikku tegutsemisviisi. See poliitiliselt motiveeritud vahistamine ning valitsuse
antisotsiaalsete meetmete kaudu väljenduv põlgus tavakodanike suhtes toob tänavatele
inimesed, keda on alandatud ja mõistetud elama vaesuses. Et vaigistada rahulolematust
kuritahtlike ja ebademokraatlike meetmete pärast, on valitsus korraldatud massirahutuste
mahasurumiseks varustuse ostmise kümne miljoni euro eest.

Kõik see maalib selge pildi poliitilisest diktatuurist ja annab ettekujutuse sellest, mis juhtub
tulevikus, kui need euroopalike väärtushinnangutega vastuolus olevad sammud jäävad
karistuseta. Me ei protesteeri õigusemõistmise, vaid poliitilise võimu kuritarvitamise vastu.
Euroopa Liit nõuab demokraatia austamist sellistes riikides nagu Tuneesia ja Egiptus, kuid
seda tuleb rangelt järgida ka liikmesriikides.

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Bulgaaria
tubakakasvatajate lahendamata probleemid viisid riigi teatavates piirkondades pingete
eskaleerumise ja protestideni, milles osales üle 10 000 inimese. Oma deklaratsioonis
väljendasid nad mittenõustumist poliitikaga, mis on nende üliraske rahalise olukorra
põhjuseks ja mis on seotud tubakatoodangu eest tehtavate riiklike lisamaksete peatamisega
2010. aasta saagi puhul.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigist kasvatatakse tubakat 17 liikmesriigis ja nende riikide
valitsused maksavad tubakakasvatajatele toetust. Selgub, et Bulgaaria on ainus liikmesriik,
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kus viivitatakse tubakatoodangu eest tehtavate lisamaksete riikliku süsteemi rakendamisega,
mis on õigusaktide alusel vastu võetud ja millest on teatatud komisjonile. Selle süsteemi
raames on nähtud ette Bulgaaria tubakakasvatajate toetamine summas 76 miljonit eurot.
Selle summa maksmisega praegu viivitataksegi. Selle abi eraldamisega viivitamise tõttu on
sajad pered sunnitud nälgima või riigist lahkuma ning see ohustab rahu riigis.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Täna kiitis Euroopa
Parlament märkimisväärse üksmeele õhkkonnas ühehäälselt heaks parlamendi presidendi
Jerzy Buzeki üleskutse, et Euroopa Liit tunnistaks ametlikult genotsiidi romade vastu, kes
olid Teise maailmasõja ajal natside ohvrid. Nagu ta ütles, on romad väga kaua olnud kõige
represseeritum vähemus.

Kelle poole me siin aga pöördume? Kes hakkab rakendama poliitikat, milles me ühiselt
kokku lepime? Komisjon tellis 2008. aasta juulis raporti romade suhtes rakendatava poliitika
kohta 18 riigis. See raport on komisjoni valduses olnud alates juunist. Esitasin selle kohta
küsimuse, sest minu arvates ei ole nii väärtusliku raporti avaldamisega viivitamine kuidagi
põhjendatud. Selle raporti avaldamiseks on tehtud üleskutse ka rahvusvahelisel tasandil.
Volinik Reding vastas minu küsimusele ja lubas raporti avaldada 2010. aasta detsembri
lõpuks. Nüüd on juba 2011. aasta veebruar ja raportit ei ole siiani avaldatud. Ma tahaksin
väga teada, miks see nii on.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Olen Euroopa Parlamendis toimunud
arutelude käigus palju kordi väljendanud oma arvamust ELi poliitika kohta
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise valdkonnas. Tegemist on poliitikaga, mida
Euroopa Parlament ja komisjon väga jõuliselt toetavad. Olen aga juhtinud tähelepanu
asjaolule, et see poliitika tekitab ka väga negatiivseid majanduslikke muutusi. Paljudes
sektorites on selle poliitika tulemuseks tööstusettevõtete ümberpaiknemine väljapoole
Euroopa Liitu.

Kahjuks ei ole komisjon seda kuulda võtnud, kuigi paljud minu kaasparlamendiliikmed
on rõhutanud süsinikdioksiidi heitkoguste järsu vähendamise negatiivseid tagajärgi. Seetõttu
oleme hiljuti taas teada saanud suurte tööstusettevõtete kavatsustest viia tootmine Saksmaalt
ja Poolast endise Nõukogude Liidu riikidesse või koguni Aafrikasse või Lõuna-Ameerikasse.
Selline areng nõuab konkreetseid meetmeid komisjonilt, kes endiselt ei suuda kaugemale
tulevikku vaadata.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja, nagu lubati Kodanike Agoraal,
mille Euroopa Parlament eelmisel nädalal korraldas, tahaksin teile vahendada seda
nördimust, mida meile väljendasid mitmesugused ühiskondlikud organisatsioonid, kes
liitusid meiega aruteludes, mille käigus käsitleti majandus- ja finantskriisi ning selle raskeid
tagajärgi: suurenenud tööpuudust, sotsiaalset ebavõrdsust ja vaesust, mis eksisteerib
vaatamata sellele, et 2010. aasta oli kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu
võitlemise Euroopa aastaks.

Agoraal tehti üleskutse, et Euroopa Parlamendi tegevus ja töö peaksid kajastama vaesuse
vastu võitlevate organisatsioonide õigustatud pahameelt, mis on seotud kriisi sotsiaalsete
tagajärgede ning vaesuse keerulisuse ja ulatusega.

Ärakasutamise, vaesuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse arvukate silmatorkavate
näidete ning mitmesuguste ettepanekute, nõudmiste ja soovituste seas tahaksin rõhutada
neid, mis osutavad rollile, mida Euroopa Parlament peaks etendama selle olukorra
taunimisel. Euroopa Parlament peaks looma töörühma, mille ülesanne on jälgida kriisi
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tagajärgi sotsiaalvaldkonnas ning meetmeid, mida nõukogu ja komisjon võtavad Euroopa
Parlamendi otsuste – näiteks miinimumsissetulekut puudutava otsuse – alusel...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Schengeni hindamise töörühm
on võtnud vastu kõik hindamisaruanded Rumeenia kohta. Töörühma järelduste kohaselt
täidab Rumeenia kõiki Schengeni acquis’ nõudeid. Paraku keeldub nõukogu edastamast
neid raporteid Euroopa Parlamendile, takistades nii Euroopa Parlamendi menetlusi. Euroopa
Parlamendi liikmed ei saa hääletada, teadmata nende aruannete sisu. Kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjon nõudis neid dokumente ning Rumeenia tegi ettepaneku
nende dokumentide avalikustamiseks. Nõukogu aga viivitab otsuse tegemisega ilma mõjuva
põhjuseta.

Ma arvan, et selles olukorras on Rumeenial õigus esitada Euroopa Parlamendile kõik
aruanded Rumeenia ühinemise kohta Schengeni alaga. Need aruanded on ainsad
kriteeriumid, mille alusel saab ühinemise üle otsustada. Nõue kasutada muid lisakriteeriume
ei ole kooskõlas Euroopa Liidu asutamislepingutega; see ei ole euroopalik lähenemisviis
ega põhine tõsistel argumentidel. Rumeenia on täitnud oma õigusliku kohustuse valmistuda
liidu välispiiri kaitsmiseks ja peab ELi institutsioonidelt saama asjakohase vastuse.

Rovana Plumb (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Tahaksin teatada, et viimase 20 aasta
jooksul ei ole demokraatia Rumeenias kunagi tundunud olevat nii suure surve all kui
praegu. Me andsime juba teada esindajatekoja presidendist, kes tegi olulise pensioniseaduse
hääletusega sohki. Hiljutine juhtum, mis puudutas sotsiaaldemokraat Constantin Nicolescut,
kes on Rumeenia Argeşi maavolikogu esimees, tõestab veel kord, et Rumeeniat valitseva
partei kasutatavad meetodid ohustavad karmilt kodanike põhiõigusi ja -vabadusi.

Kõik valitsuse võetud meetmed näitavad, et Rumeenia Liberaaldemokraatlik Erakond on
sõjas kogu Rumeenia rahvaga. Me ei saa lubada Euroopa Liidu demokraatlikul liikmesriigil
käituda ebademokraatlikult, vahistades meelevaldselt inimesi ja kasutades isikliku
kättemaksu eesmärgil riiklikke institutsioone. Me peame üheskoos kaitsma oma õigusi,
vabadusi ja demokraatiat.

Marian Harkin (ALDE).   – Lugupeetud juhataja! Iirimaalt pärit Euroopa Parlamendi
liikmena palun Euroopa Liidul õiglaselt tegeleda Iirimaa võimatult raske rahalise olukorraga.

Jah, me peame võtma vastutuse oma paljude vigade eest, kuid meie ei tegutsenud üksi.
Paljudest riikidest voolasid Iiri pankadesse kasiino-tüüpi investeeringud. Need varisesid
kokku nagu kaardimajakesed ja Iiri maksumaksjate õlul lasub talumatu koorem.

Me maksame intressi karistusliku määraga 5,8% ja meie tagasimaksevõime, milles on ELiga
kokku lepitud neljaaastases kokkuhoiukavas, rajaneb majanduskasvul, kuid see
majanduskasv ei ole võimalik. Miks? Tööpuudus kasvab, kuigi väljaränne on plahvatuslikult
suurenenud. Ettevõtted lähevad pankrotti ja meie rahvamajanduse kogutoodang on
vähenenud neljandat aastat järjest.

Ja kui EKP suunab Iiri pankadesse eesuksest 132 miljardit eurot, siis samade pankade
tagaukse kaudu voolas 2010. aastal välja 110 miljardit eurot, sealhulgas 2010. aasta
detsembris 40 miljardit eurot.

Olukord on kiiresti muutumas väljakannatamatuks ja selleks, et Euroopa oleks osa
lahendusest, nagu ütles president Barroso, on kohe praegu vaja võtta tõsiseid meetmeid.
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Diane Dodds (NI).   – Lugupeetud juhataja! Alles eelmisel nädalal paigaldasid dissidentlikud
vabariiklastest terroristid minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal Belfasti põhjaosas olevas
Antrim Roadi piirkonnas kaks plahvatavat pommi. Vaid tänu jumalale ei pea me täna
rääkima paljudest inimohvritest. Sajad inimesed evakueeriti oma kodudest, et julgeolekujõud
saaksid lahendada piirkonnas tekkinud ohuolukorra.

See nurjatud rünnak oli suunatud politseinikele; tegemist oli viimase juhtumiga rünnakute
seerias, mil on püütud mõrvata Põhja-Iirimaal teenistuses olevaid politseiametnikke.

Need rünnakud ei jõua Ühendkuningriigis uudistesaadetesse, rääkimata kogu Euroopast,
kuid meenutavad, et ehkki Põhja-Iirimaal on olukorra parandamiseks tehtud suuri
edusamme, on meie seas ikka veel neid, kes tahavad liikuda tagasi.

Enne jõule kohtus president Barroso Põhja-Iirimaa peaministri Peter Robinsoniga ja kinnitas
pühendumist oma töörühmale. Ma olen töörühma tööga rahul, nagu ka rahu tagamise
rahastamiseks Euroopa Parlamendis tehtud ettevalmistustööga.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! Oleme kuulnud palju nurinat ja pahameelt
Ungari kui eesistujariigi aadressil. Huvitav on märkida, et ükski neist kaebustest ei ole olnud
seotud nõukogu eesistuja tegevusprogrammiga. Oli neid, kes tegid märkusi meediaseaduse
kohta. Komisjon on oma vastuväited juba sõnastanud ja Ungari valitsus on ilmutanud
valmisolekut seadust muuta.

Mul tekkis küsimus, miks samasugust rahvusvahelist huvi ei ole näidatud üles
riigikeeleseaduse suhtes, mis Slovakkias siiani kehtib ja mille alusel võib jätkuvalt inimesi
trahvida emakeele kasutamise eest. Miks need inimesed, kes olid väga mures põhiõiguste
kasutamise pärast meediaseaduse puhul, ei väljendanud muret, kui kahtluse alla seati
Slovakkia ungari vähemuse üks kõige iseenesestmõistetavamaid inimõigusi? Oli ka neid,
keda häiris hiigelsuur vaip nõukogu hoones, millel on kujutatud 160 aasta taguse Ungari
kaart. See kaart sümboliseerib seda, et saame ehitada tugevat Euroopat teadmiste abil ning
tuginedes austusele meie ühise ajaloo ja rahvuslike väärtuste suhtes.

Catherine Stihler (S&D).   – Lugupeetud juhataja! 14. veebruaril, valentinipäeval,
tähistatakse esmakordselt Euroopa epilepsiapäeva. Teadaolevalt kannatas pühakuks
kuulutatud Valentin ka ise epilepsia all.

Euroopas põeb praegu kuus miljonit inimest epilepsiat. Šotimaal on selliseid inimesi
ligikaudu 39 000, kuid ainult 20 000 šotlasel on see haigus diagnoositud ja nad hoiavad
seda ravimitega kontrolli all. See tähendab, et 19 000 elab igapäevaselt krampide kordumise
hirmus. Kui see arv ekstrapoleerida kogu Euroopa Liidule, selgub, et niisuguse hirmuga
elab miljoneid inimesi.

Me peame 14. veebruaril suurendama teadlikkust epilepsiast. Peame ka püüdma saada
seda haigust põdevad inimesed korralikult diagnoositud ja kutsuma liikmesriike üles
valmistama ette rohkem neurolooge, kelle eriala on epilepsia. 15. veebruaril toimub Euroopa
Parlamendis mitmeid üritusi ja ma kutsun kolleege neil osalema. Kohale tuleb palju teie
valijaid.

Tahaksin ka kasutada võimalust tervitada Joanne Hilli, kes on epilepsiale spetsialiseerunud
meditsiiniõde, ja Fiona Nicholsoni, kes on Šotimaa epilepsiakeskuse teenindusjuht.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Palun lubage mul
pühendada mulle eraldatud aeg Székely ungarlastele. Hiljuti teatas Rumeenia president
paraku taas, et ei toeta Székely ungarlaste territoriaalset autonoomiat. Mul oleks hea meel,
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kui saaksime asjad siin Euroopa Parlamendis ükskord lõplikult selgeks teha ja kinnitada,
et Székely ungarlastel on õigus territoriaalsele autonoomiale. Küsimus ei ole Traian Băsescu
heas tahtes: Székely rahval on autonoomiale õigus. Tahaksin kõigile meelde tuletada, et
autonoomia on rahvusvaheliselt tunnustatud siduv õigus ja kaksikmoraal, mida Euroopa
Liit kasutab, öeldes, et mõnel rahval on õigus autonoomiale, teistel aga mitte, ei ole
vastuvõetav. Baskidel ja katalaanidel on autonoomiale õigus, kuid Székely ungarlastel ei
ole. Selle loogika põhjal pean absoluutse veendumusega ütlema, et need, kes ei toeta Székely
rahva autonoomiapürgimusi, ei ole eurooplased.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Lugupeetud juhataja! Tahaksin rõhutada, et vabadus – vabadus
reisida, vabadus kaupu vahetada ja vabadus töötada – on Euroopa Ühenduse üks
põhieesmärke. Meil ei ole vabadust töötada, sest meil puudub kvalifikatsioonide vastastikune
tunnustamine.

Täna kuulsin ühest Itaalias töötanud arstist, kellel kulus Iirimaal töötamiseks loa saamiseks
üheksa kuud. See on täiesti mõistusevastane. Peaksime uurima süsteemi UPMC Ameerika
Ühendriikides; see on meile kasulik eeskuju. Iseäranis juhul, kui me soovime meditsiinilisi
e-teenuseid, peame kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise paika saama. Vastasel
juhul ei ole võimalik edu saavutada.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Pidev võimu
kuritarvitamine nende poolt, kes Rumeeniat praegu valitsevad, on paisanud selle riigi kõige
süngemasse aega pärast 1989. aastat. Kuigi Rumeenial on demokraatlik põhiseadus,
rikutakse selle artikleid sageli jultunult. Kui teoreetiliselt on riigis võimud vastavalt
demokraatlikele põhimõtetele lahutatud, siis tegelikkuses kuulub kogu võim Rumeenias
ühele inimesele, president Traian Băsescule, kes annab oma korraldusi vastavalt suvale ja
kuritarvitab võimu iga päev – kõike seda selleks, et püüda hävitada opositsiooni ja
lämmatada kõik hääled, mis tahavad pakkuda toimivat alternatiivi katastroofilisele
Băsescu-Boci administratsioonile.

Euroopa Liidu institutsioonid ja teiste liikmesriikide esindajad ei tohiks suhtuda ükskõikselt
Rumeenia kui Euroopa Liidu liikmesriigi saatusesse, vaid võtma selles küsimuses seisukohta.
Palun ärge laske end petta seosetutest selgitustest ja kohati piinlikest vabandustest, mida
pakuvad Rumeenia valitsejad või inimesed, kes neid avalikult toetavad kas siis hirmu või
isiklike väiklaste huvide tõttu! Nende teod annavad piisavalt selge pildi minu kodumaal
valitsevast kurvast olukorrast neile, kes seda näha tahavad.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Olen otsustanud president Buzekile
regulaarselt meenutada demokraatia olukorda Rumeenias. Ta on külastanud Rumeenia
parlamenti ning toetanud Boci valitsust ja Traian Băsescut. Ma tahan Jerzy Buzekile öelda,
et Rumeenia parlamendil ei ole mingit võimu, sest kõik seadused võtab vastu ja jõustab
valitsus. Ka Rumeenia valitsusel ei ole mingit võimu, sest see on Traian Băsescu, kes ministrid
ametisse nimetab ja neid noomib ning kes teatab oluliste meetmete võtmisest. Rumeenias
pannakse ka süütuid inimesi 30 päevaks vanglasse ja pärast seda ajavahemikku peavad
nad astuma kohtu ette.

Palusin president Buzekilt ametlikku seisukohta ning sain vastuse Liberaaldemokraatliku
Erakonna ja Traian Băsescu’ pressiteate kaudu. Nõuan ja jään ootama ametlikku seisukohta
president Buzekilt!

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Lugupeetud juhataja! Miks võtab Euroopa Parlament
teie arvates resolutsioone vastu? Aga selleks, et neid rakendataks. Tundub siiski, et Läti
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valitsus ei kavatsegi rakendada 11. märtsi 2004. aasta resolutsiooni. Selles resolutsioonis
öeldakse selgelt, et inimestele, kes on Läti alalised elanikud, tuleb anda õigus hääletada
kohalikel valimistel. Küsimusele, millal hakkab Läti seda resolutsiooni rakendama, saame
ilmselt vastuseks: „Kad pūcei aste ziedēs” (läti keeles). Vene keeles öeldaks „Kogda rak na gore
svistnet” ja inglise keeles „When pigs fly”. Sellele küsimus taandubki – kas hakkavad sead
lendama või peame ühiselt lõpetama 335 000 Lätis elava inimese diskrimineerimise.

Tänan teid!

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Oleme praegusel ajal tunnistajaks
sündmustele, mis muudavad ajaloo kulgu Põhja-Aafrikas ja mujal. Diktatuurid ei saa kusagil
maailmas pikalt püsima jääda. Tahaksin siiski juhtida teie tähelepanu asjaolule, et tekkida
võivad diktatuuri uued vormid – isegi demokraatlikuks peetavas Euroopa Liidu liikmesriigis,
nimelt Rumeenias. Õigusriigi põhimõtete järgi tuleb isikut pidada süütuks, kuni kohtunikud
ta süüdi mõistavad, ja kui ta ei kujuta ohtu ühiskonnale, siis peab ta kohtu ette astuma vaba
kodanikuna.

Need universaalsed õiguspõhimõtted ei kehti enam Rumeenias, kus võimul on president
Băsescu ja Liberaaldemokraatlik Erakond. Selge tõend selle kohta, et Rumeenias vahistatakse
inimesi poliitilistel motiividel, on president Băsescu avaldus, mille ta tegi Strasbourgis viis
tundi enne Constantin Nicolescu vahistamist. Ta ütles (ma tsiteerin): „Vahistatud on oluline
opositsiooniliige” (tsitaadi lõpp), kuigi Constantin Nicolescu ei olnud veel kohtusse jõudnud.
Millist veel selgemat tõendusmaterjali on vaja näitamaks, et president Băsescu otsustab,
keda ja millal vahistatakse?

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Ka mina jagan oma kolleegide tundeid,
kes on juhtinud tähelepanu poliitilise opositsiooni tagakiusamisele Rumeenias, mille puhul
valitsus, kes paneb ilmselgelt toime aina rohkem autoritaarseid kuritarvitusi, kasutab
juriidilisi hoobasid. Rumeenia valitsus, kelle populaarsusreiting on vabalanguses pärast
ülimalt karmide kokkuhoiumeetmete kehtestamist, mis avaldavad elatustasemele väga
suurt mõju, tugineb võimul püsimiseks aina vägivaldsematele ebademokraatlikele
meetoditele.

Nagu mu kolleegid ütlesid, on kodanike otse valitud tuntud opositsiooniliikme
põhjendamatu ja jõhker vahistamine kõige värskem ja murettekitav näide
opositsioonirühmituste vastu suunatud ähvarduste ja tagakiusamiste seeriast. Samal ajal
röövivad riigieelarvet valitsuse poliitilised toetajad, kelle kaootilised meetmed süvendavad
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi ning suurendavad murettekitaval määral sotsiaalseid
pingeid. Seetõttu protestime ühiselt ka rünnakute vastu, millega püütakse hirmutada
opositsioonipoliitikuid ja ametiühinguid. Ma leian, et ELi institutsioonid peavad võtma
seisukoha demokraatlike õiguste jultunud rikkumiste suhtes Rumeenias.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Austatud juhataja! Tahaksin teie kõigiga jagada
suure rahulolu põhjust. Hispaanias allkirjastasid valitsus, ametiühingujuhid ja
äriringkondade juhid hiljuti ulatusliku sotsiaalse ja majandusliku pakti. See kokkulepe
näitab, et Hispaania on riik, mis suudab ühendada jõud, et lahendada oma probleemid,
täita oma kohustusi ja tugevdada heaoluriiki. Head kolleegid! Praeguse ülemaailmse kriisi
ajal on see pakt ainulaadne näide sellest, kuidas ühiskond tervikuna võtab vastutuse ja
sõlmib kokkuleppe, et saavutada parem tulevik ja ehitada üles tugev Hispaania, mis on
aina olulisemat rolli etendava liidu liikmesriik.

Juhataja.   – Sellega on päevakorrapunkti käsitlus lõppenud.
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21. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

22. Istungi lõpp

(Istung katkestati kell 23.25.)
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