
KOLMAPÄEV, 11. MAI 2011

ISTUNGI JUHATAJA: JERZY BUZEK
president

1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.05.)

Juhataja.   – Kallid parlamendiliikmed! Vabandan viivituse pärast. President Barroso,
volinik Lewandowski ja fraktsioonide juhtide vahel oli ülipõnev ja huvitav mõttevahetus,
mille tõttu jäime mõne minuti hiljaks. Nüüd seisab meil ees väga tähtis arutelu ja ma kutsun
teid selles osalema.

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

3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)

4. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika peamised
aspektid ja põhilised valikud (ELi lepingu artikkel 36) – Olukord Süürias ja Ashrafi
laagris ning kopti kristlaste kogukonna olukord Egiptuses – Nõukogu aastaaruanne
Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide
ja põhivalikute kohta 2009. aastal – Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast
Lissaboni lepingu jõustumist – EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll
mitmepoolsetes organisatsioonides (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu järgmistel teemadel:

– komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika peamiste aspektide
ja põhiliste valikute kohta (ELi lepingu artikkel 36) (2010/2986(RSP)),

– komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
olukorra kohta Süürias ja Ashrafi laagris ning kopti kristlaste kogukonna olukorra kohta
Egiptuses (2011/2690(RSP)),

– väliskomisjoni nimel Gabriele Albertini koostatud raport, mis käsitleb nõukogu
aastaaruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste
aspektide ja põhivalikute kohta 2009. aastal ning mis esitatakse Euroopa Parlamendile
vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II osa G jao punktile 43
(2010/2124(INI)) (A7-0168/2011),

– väliskomisjoni nimel Roberto Gualtieri koostatud raport, mis käsitleb ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika arengut pärast Lissaboni lepingu jõustumist (2010/2299(INI))
(A7-0166/2011),

väliskomisjoni nimel María Muñiz De Urquiza koostatud raport, mis käsitleb ELi kui
ülemaailmset osalejat ja tema rolli mitmepoolsetes organisatsioonides (2010/2298(INI))
(A7-0181/2011).

Enne kui alustame, tahaksin öelda paar sõna. Esmaspäeval tähistasime Euroopa päeva –
see on Euroopa Liidule pühendatud päev. Praegu on meil Euroopa Liidus vaieldamatult
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kõige rohkem vaja ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Oleme silmitsi ajalooliste
probleemidega, millest vaid üks on tarvidus saada üle Euroopasse toodud kriisist. Peame
tulevikus selliseks olukorraks valmis olema ja lahendama nii Euroopas kui ka väljaspool
seda esinevaid kriisiga seotud küsimusi.

Samuti näeme ägenevaid korratusi Süürias, Bahreinis ja Jeemenis ning uusi rahutusi
Tuneesias ja Egiptuses. Me ei tohiks unustada oma idanaabreid – õigupoolest tegime vaid
mõni päev tagasi algust Euronestiga. Meil on ühine Euroopa diplomaatia, mis peab olema
tõhus vahend väljaspool Euroopa Liitu tegutsemiseks, sest tänapäeval ei ole võimalik
lahendada probleeme Euroopa Liidu sees, kui me ei asu tõsiselt lahendama probleeme
väljaspool seda. Euroopa Liidul peab peale majandusliku jõu olema ka suurem poliitiline
mõjuvõim.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
– Austatud juhataja! Tegemist on esimesega kolmest sõnavõtust, millega täna hommikul
auväärt parlamendiliikmete ees esinen. Niisiis soovin esitada kõigepealt oma arusaama
probleemidest, millega me silmitsi oleme. Samuti püüan käsitleda mõningaid üksikasju
seoses küsimustega, mille lugupeetud parlamendiliikmed on arutelule lisanud, sest tean,
kui tähtsaks te neid peate. Lubage mul alustada.

Riikides, keda nimetame oma naabriteks, puhuvad tormituuled – Araabia kevad, muutuste
tuuled – ükskõik, milliseid kujundeid me kasutame. Keegi meist Euroopa Parlamendis ei
tea, kus ja millega see lõpeb. Püüdlused on suured ja ootused on kõrged seoses sellega, et
need revolutsioonid on väärt valatud verd, vapustusi ja hirmu ning majanduskaost selles
maailma osas, mis on niigi aastakümneid tõsiste majandusprobleemidega maadelnud.

Põhja-Aafrikas ja araabia maades toimuvad ülestõusud tekitavad Euroopale suuri probleeme,
aga ka võimalusi, mida me ei tohi mingil juhul käest lasta. Meie tegevus peab tuginema
kahele põhimõttele. Esimene puudutab seda, et meie Euroopas teame, kui pikk ja valulik
võib olla teekond vabadusse. Meie enda teekond 20. sajandi liberaalse demokraatiani oli
väga aeglane. Euroopa Liit ise sündis konfliktide järel, mis meenutavad meile, kui
hirmuäratav võib elu demokraatia kokkuvarisemise korral olla. Kui lisada sellele veel
Euroopa suurriikide keeruline ajalugu, ongi paslik olla teatud mõttes alandlik, isegi siis,
kui kinnitame, et demokraatia on inimkonna arengu vajalik alustala.

Teiseks taandub demokraatia muidugi häältele ja valimistele, kuid samuti millelegi palju
enamale. Oleme Euroopas läbi raskuste õppinud seda, et meil on vaja süvademokraatiat:
õigusriigi põhimõtte järgimist, sõnavabadust, inimõiguste austamist ning sõltumatut
kohtusüsteemi ja erapooletut juhtimist. Selleks on tarvis jõustatavaid omandiõigusi ja vabu
ametiühinguid ning see ei tähenda ainult muutusi valitsustes, vaid ka õigete institutsioonide
ja õige suhtumise loomist. Kui süvademokraatia ei juurdu, ei jää pikemas plaanis püsima
ka pindmine demokraatia – demokraatia, mis püsib pinnal tänu sellele, et inimesed saavad
valimispäeval vabalt hääletada ja valitsust valida.

Kuid kindlust seoses sellega, kuhu mingi riik välja jõuab, ei ole, ning samuti ei ole kiiret
kindla tähtajaga või lühiajalist lahendust, mis loob maailma, mida nii paljud inimesed näha
soovivad. Vahepeal heidab oma varju usuline sallimatus – vaadake viimase aja sündmusi
Egiptuses –, mis oleks justkui ettekääne mängida sel ebakindlal ajal hirmudega ja põhjustada
hävingut. Usu- ja veendumusvabadus on üldised inimõigused, mida tuleb kaitsta igal pool.
Me peame hukka mõistma kõik, kes püüavad kasutada usulisi veendumusi
rõhumisvahendina, ja toetama neid, kes pooldavad sallivust – olgu see siis Süürias,
Pakistanis, Egiptuses või mujal.
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Ka Euroopa peab tegema valikuid. Mis puudutab meie naabreid, siis peame olema valmis
pistma rinda katsumustega, kui seda meilt palutakse. Ma võin teha sadu avaldusi ja seda
ma teengi. Ma taunin, mõistan hukka, tõukan tagant ja nõuan, kuid meil tuleb ka tegutseda
ja seda eri viisidel.

Lubage mul mainida sanktsioone. Me kehtestame sanktsioone režiimide suhtes, kes
kohtlevad oma kodanike elusid väärtusetutena ning seetõttu saavad inimesed surma politsei
või julgeolekuteenistuste käe läbi, mida need režiimid juhivad. Eile rakendati Süüria suhtes
sanktsioonid – relvaembargo, vara külmutamine ja reisikeeld režiimi 13 võtmeisiku puhul
ning Süüriaga sõlmitava assotsieerimislepingu ja tehtava koostöö peatamine. Olgem ausad
ja selgesõnalised, nagu ma olin eile Süüria välisministriga. Süürias toimuvad sündmused
on rahvalik püüdlus demokraatia ja õigusriigi poole – see ei ole mingi välisriigi salasepitsus.
Kui sellest aru ei saada, kaotab režiim oma õiguspärasuse ning võõrandub rahvast ja
rahvusvahelisest üldsusest. Sisemine ja välimine vägivaldne rõhumine ja ähvardused on
sellise ajastu vahendid, mis on ammu möödas. Meile valmistab Euroopa Parlamendis ja
Euroopa Liidus muret inimeste olukord Dar‘ās, kuhu ÜROd ei lasta, Bāniyās, kus jätkub
mahasurumine, ja amāh’s, kuhu on sisenenud tankid. Süürlased ei paindu kunagi tankide
ees. Meie käsime režiimil kurssi muuta ja teha seda kohe.

(Aplaus)

Ütlesin eile Süüria välisminister Muallemile, et te peate kohe võimaldama takistamatu
juurdepääsu humanitaarabile ja meediale. Vaid sellega saab anda sisu teie väidetele
rahumeelsete meeleavalduste toetamise kohta.

Meie idapoolses naaberriigis – Valgevenes – ei õnnestunud president Lukašenkal kasutada
eelmise aasta detsembris toimunud presidendivalimisi selleks, et näidata oma valmisolekut
muutusteks ning avatuma ja demokraatlikuma Euroopa ühiskonna loomiseks. Ta jättis
kasutamata oma võimaluse ning rakendades rahumeelsete meeleavaldajate suhtes vägivalda
ja mitmekordistades poliitvangide arvu näitas ta üles oma põlgust demokraatia ja õigusriigi
suhtes. Kohtusin vangistatute peredega ja tean, et ta ei jätnud meile muud valikut, kui
kehtestada vastuseks jõulisi sanktsioone, mille sihtmärk on need režiimi liikmed, sealhulgas
president Lukašenka ise, kes vastutavad meeleavalduse mahasurumise eest. Samuti tean,
et meil tuleks suurendada oma toetust kodanikuühiskonnale ja inimestevahelistele
sidemetele.

Peale selle tegutseme vahetult Ashrafi laagris. 8. aprillil toimunud sündmused on
kahetsusväärsed ning ma mõistsin ja mõistan need siiani täielikult hukka. Olen
järeleandmata väitnud, et peame ELis reageerima sellele kindlalt ja ühtselt. Kirjutasin Iraagi
välisministrile ja rääkisin temaga taas eile. Ma ei sea küll kahtluse alla Iraagi suveräänsust
kogu tema territooriumil, kuid tal on kohustus kaitsta Ashrafi laagri elanike inimõigusi.

Olen selle vägivalla hukka mõistnud ja nõudnud, et algatataks uurimine, mis peab olema
põhjalik ja sõltumatu ning mis peaks meile juhtunut täpselt selgitama. Kuid nagu auväärt
parlamendiliikmed teavad kirjade põhjal, mis on saadetud mulle isiklikult ning mis on
saadetud mulle ja Euroopa Parlamendile ja muudele institutsioonidele, lihtsat lahendust
ei ole. Pikaajalise lahendusena kaalutakse ÜRO juhtimisel mitut võimalust, kuid kõikidega
kaasnevad raskused. Olen väga tänulik Euroopa Parlamendile tehtud töö eest ja nende
inimeste töö eest, kes on seal piirkonnas käinud. Samuti avaldan tänu saadud toetuse eest.
Meil tuleb käsitleda seda välisasjade nõukogus ja meil tuleb arutada seda ka ÜRO pagulaste
ülemvolinikuga. Meie suursaadik Iraagis saabub täna ja tema teab, kui tähtsaks ma seda
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küsimust pean. Meil tuleb püüda tagada, et leiame siinkohal õige tegevussuuna, kuid
uurimine ja hukkamõist on tõesti vajalikud.

Ka Jeemenis on Pärsia lahe koostöönõukogu esitanud oma ettepanekud ja president Saleh
oli taas kord kõhkleval seisukohal. Rääkisin temaga mõni aeg tagasi. Vestlesime aruteludest,
mida ta pidas opositsiooniga, ning esitatud ettepanekutest. Ütlesin talle, et ta teab, mida
tal oma riigi huvides teha tuleb, ja et ta peaks seda tegema. Kohtumistel Pärsia lahe
riigipeadega sain kokku Bahreini kuningaga. Arutlesime kroonprintsi tehtud algatuse üle
pidada dialoogi ilma eeltingimusteta ning ma innustasin teda seda dialoogi alustama.
Praegune kurss ei ole lahendus. Kohtuasjade arutamisel on Bahreinis vaja õiglast ja
tsiviilõiguslikku kohtupidamist ning surmanuhtluse vältimist kõigi asjaolude korral.

Kõikide nende juhtude puhul on tegemist meiepoolse vahetu osalemisega ning meie
avaldatava surve ja otsekohese suhtumisega. Ärge laske end eksitada: väljendame end täiesti
selgelt ja ka mina väljendan end täiesti arusaadavalt kõikide juhtide puhul, kellega räägin
sellest, mis minu arvates peab juhtuma. Teen seda Euroopa Parlamendi ja 27 liikmesriigi
esindajatest koosneva välisasjade nõukogu toetusel.

Loomulikult tahan ma rääkida Liibüast. Siin on parlamendiliikmeid, kes soovivad, et meil
oleks jõulisem kaitse- ja julgeolekupoliitika. Ütlen neile nii: viimastel nädalatel ja kuudel
oleme näinud, kui kaugele oleme mõneski küsimuses jõudnud, aga ka seda, kui kaugele
on meil veel vaja minna. Tegutsesime koos, et kavandada sõjalist toetust
humanitaarvajaduste täitmiseks: oleme ÜRO palvel valmis toetama inimesi vahenditega
kõikjalt Euroopast. Samamoodi käitusime siis, kui Haitit tabas kohutav maavärin –
abistasime sõjaliste hospitaallaevade ja suurte tõsteseadmetega ning tsiviilisikud ja
sõjaväelased töötasid tol korral külg külje kõrval. Ärge saage valesti aru: tean, et
humanitaarabi on apoliitiline ja et humanitaartöötajaid ei tohi ohtu seada, kuid pidades
silmas esmatähtsat eesmärki säästa elusid, on mõnikord vaid sõjaväel seadmed või inimesed
selle saavutamiseks, et abi osutatakse kiiresti ja tagatakse infrastruktuur ning seepärast
oleme valmis abi andma kohe, kui ÜRO seda soovib.

Meil tuleb selle tegemisel olla kiirem ja nutikam. Olen esimene, kes ütleb ja tunnistab, et
meil on vaja teha palju enamat. Räägin sellest rohkem veidi hiljem.

Parandame oma koostööd NATOga, sest jagame esmakordselt oma operatsioonide
üksikasju, mis moodustab osa meie suhete jätkuvast edendamisest. Eelmisel reedel juhtisin
koos peasekretär Rasmusseniga poliitika- ja julgeolekukomitee ning Põhja-Atlandi Nõukogu
koosolekut meie läbi aegade esimesel Liibüat käsitleval arutelul. Samuti teeme ÜRO
erisaadiku al-Khatibi juhtimisel koostööd Aafrika Liidu ja Aafrika Liidu Komisjoni esimehe
Jean Pingiga, Araabia Liiga ja Amr Moussaga ning muidugi tema ametijärglasega ning
Islami Konverentsi Organisatsiooni ja professor Insanogluga. Aruteludes Ban Ki-mooniga
jõudsime kokkuleppele, et kutsume piirkondlikud organisatsioonid Kairos toimuvale
kohtumisele ning võtame järelmeetmeid pärast kontaktrühma kohtumist Roomas.

Arutame koos, kuidas täita oma osa Liibüa tulevikus, et toetada riiklikku dialoogi, anda
abi seoses põhiseadusega ja valmistada ette valimisi. Olen saatnud Liibüasse kaks missiooni,
et nad kohtuksid Liibüa noorte ja naistega ning aitaksid neil probleeme lahendada. Mu
meeskonna juht ütles mulle, et nad arutlesid esimest korda põhiseaduse üle – sõnade ja
väidete üle, mida nad varem kuulnud ei olnud. Nad rääkisid sellest, kuidas nad ootavad
režiimi lõppemist, nii et väljendugem selgelt: Gaddafi peab võimult lahkuma ja tema režiim
lõppema.
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(Aplaus)

Kavatsen avada Banghāzīs esinduse, et saaksime järgmiseks tegeleda toetusega, millest
oleme rahvaga vestelnud ...

(Aplaus)

... et edendada kodanikuühiskonda, ajutist riiklikku üleminekunõukogu ja Mahmud Jibrili
(olen temaga mitu korda kohtunud), et toetada julgeolekusektori reformi ja arendada seda,
mida inimesed oma sõnul soovivad. Nad soovivad abi hariduse, tervishoiu ja piirijulgeoleku
vallas ning sellist toetust, mida me suudame ja tahame neile anda. Ning kogu tööd, mida
teeme, iseloomustavad läbiva joonena inimõigused.

Peale selle on meil veel uus naabruspoliitika – erineva tasemega püüdlused ja
tulevikukujutlus. Selle keskmes on vastastikune vastutus: EL ja tema naabrid vastutavad
üksteise ees nende lubaduste täitmise eest, mille anname naaberriikidele ja -rahvastele ning
inimestele Euroopas.

Rajame oma edasise tegevuse sellele, millest oleme juba rääkinud – liikuvusele, turulepääsule
ja rahale ehk lihtsalt kirjeldatuna kolmele kriteeriumile. Mõned asjad on nende riikide
tuleviku edendamisel ülitähtsad. Üks näide on noorte liikuvus. Tegemist on noorte
ühiskondadega, kus noored soovivad paremaid võimalusi. Euroopa Parlamendil tuleb
mängida olulist rolli noortele pakutavate võimaluste toetamisel, mille tulemusel saavad
nad Euroopast hüvesid ja teadmisi. Sama kehtib liikmesriikide puhul: vajalikud on
võimalused reisida ja õppida.

Ärimeeste ja -naiste jaoks on tähtis võimalus uurida uusi turge ja müüa oma kaupa ja
teenuseid ning nad sõltuvad meie liikmesriikidest, kellest mõnel on pikaajalised suhted
asjaomaste riikidega, kuid kes peavad nüüd neid võimalusi edendama ja pakkuma.

Turulepääsu puhul teame, et meil tuleb majanduskasvu ja majanduse elavdamise
edendamiseks palju teha. Teile on teada, missugust mõju avaldab see segadus nimetatud
riikide majandusele. Mõni neist riikidest toetub meie piirkonnale kui oma suurimale
eksporditurule ja oma impordiallikale. Kui võimaldame neil riikidel oma turge arendada,
võib see palju muuta, sest seeläbi toetatakse nii turgude avamist kui ka neile juurdepääsu
saamise viise ning tagatakse, et need riigid saavutavad meie taseme ja et neil on head
võimalused. Kõige enam kehtib see väikeettevõtete puhul, kuid meil peab selleks olema
poliitilist tahet. Meil peab olema poliitilist tahet, et võtta enda kohustuseks oma turgude
juurdepääsetavaks muutmine. See on katsumus. See on katsumus kõikides oludes ja eriti
majanduslikult rasketel aegadel, kuid väidan, et see on proovikivi , millega peame toime
tulema, sest kui me seda ei tee, avaldab naaberriikide majanduse läbikukkumine meile
otsest mõju.

Peale selle on küsimus veel rahas või pigem vahendites. Asi ei ole ainult selles, mida saame
teha otsese toetuse andmiseks – kuigi ka see on oluline –, vaid ka selles, mida me saame
mõjutada. Oleme juba korraldanud kogu maailmast ja suurtest finantseerimisasutustest
kokku tulnud kõrgemate ametnike kohtumise, et arutleda, mida oleksime suutelised soovi
korral andma, kuid kooskõlastatult oma naabritega tuleb meil teha rohkem, et toetada
tõhusamalt vahendite kogumist.

Tõenäoliselt ei ole see poliitikaküsimus kusagil tähtsam kui Tuneesias. Peaminister Essebsi
sõnavõtt televisioonis võib küll aidata, sest riigis toimuvad 24. juulil valimised, kuid ta
tunnistas probleemide olemasolu riigis, kus majanduskasv jääb 0–1% vahele. Peame tagama
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toetuse Tuneesiale, tema majandusele ja kodanikuühiskonnale. See ei tähenda, et mõelda
tuleks ainult pikaajalistele plaanidele ja uue strateegia tähtsusele, vaid mõelda tuleks ka
sellele, mida me teeme praegu ja kuidas toetame hetkel eelarveprobleemides vaevlevaid
riike – Egiptust, Tuneesiat ja teisi. Seepärast alustasime arutelusid finantseerimisasutustega,
liikmesriikidega ja nendega, kes soovivad neid riike toetada, sest just praegu, mil
turismisektor on seal kokku varisenud ja majandus korralikult ei toimi, on hädavajalik
aidata neil toime tulla puudujäägiga. Lugupeetud parlamendiliikmed peavad mõistma, et
ühelt poolt on tegemist pakilise probleemiga ja teiselt poolt pikaajalise strateegiaga ning
meil on oma tegevustes mõlemaga vaja arvestada.

Egiptuse kohta nii palju, et olen seal viimaste nädalate jooksul kolm korda käinud ja veetnud
palju aega mitmegi noore eestvedajaga Tahriri väljakult. Peale selle kohtusin ka mõne
naisega. Eelkõige ootavad just naised jõulisemat häält selles, mida neile nende arvates on
Egiptuse tuleviku kohta lubatud. Kohtusin ühe naisega, kellest saab presidendikandidaat
ja kes on otsustanud kindlalt näidata, et naistel tuleb Egiptuses seda osa täita. Olen vestelnud
valitsuse mitme ministriga ja lubage mul tuua näide planeerimisminister Fayza Aboulnaga
tegevusest: ta tahab inimeste jaoks maju ehitada ja tal on võimas tulevikupilt sellest, mida
miljoni maja ehitamine kahekümne aasta jooksul Egiptuse jaoks võiks tähendada.

Meil tuleb võtta need võimsad tulevikupildid, mis on meie koostööpartneritest riikidel, ja
aidata neid ellu viia, lähtudes sellest, mida meil on võimalik pakkuda ja millist toetust anda.
Niisiis tuleb ühendada väljaõpe ja haridus, luua eluasemeprogrammide jaoks infrastruktuur,
tagada väikeettevõtetele kasvuvõimalused ja teha koostööd naiste õigusi edendava
agentuuriga UN Women – mida ma ka teen –, et mõelda, kuidas saaksime rajada
eluasemeprojektide piirkondadesse turvalisemaid kogukondi ning kuidas saaksime koos
töötada selle nimel, et töötada välja palju võimsam ja suursugusem tulevikupilt, mis rajaneb
Egiptuse rahva soovidele. Räägin Egiptuse välisminister al-Arabiga, kes on võtnud oma
kohustuseks teha meiega Lähis-Ida rahuprotsessi raames tihedat koostööd ning soovib
tugevdada juba olemasolevaid meievahelisi sidemeid ja näha meid piirkonna
koostööpartneritena.

Eelseisvatel kuudel ja aastatel on Egiptusel ees palju katsumusi. Meil tuleb toetada neid iga
katsumuse läbimisel ja meil peab olema tahet kasutada nende abistamiseks oma vahendeid,
teadmisi, oskusi ja sidemeid.

Olen alati Euroopa Parlamendis ja mujalgi öelnud, et Euroopa välisteenistus on jõud, mis
ennetab ja lahendab konflikte, nii et lubage mul sõnada, et seepärast on oluline ka meie
roll Serbias ja Kosovos. Sellepärast saab oma osa mängida ka hääl, mille oleme võitnud
endale ÜROs – see on hääl, mis meil nüüd olemas on. See on põhjus, miks peame kaasama
Bosnia juhid, sest siis tõstavad nad pilgu ka kaugemale ja hakkavad peale oma kogukondade
mõtlema ka oma riigi vajadustele ning vaatama tuleviku ja Euroopa Liidu poole.

Sel põhjusel täidame oma osa ka Lähis-Ida rahuprotsessis. Auväärt parlamendiliikmed
teavad hästi, et Lähis-Ida stabiilsuseks on vaja rahu. Piirkonnas on aastakümneid püüeldud
läbirääkimiste teel sõlmitud lepingu poole. Viimastel kuudel oleme toonud nelikusse uut
elujõudu. Korraldasin veebruaris neliku juhtide kohtumise ja neliku saadikute
järelkohtumisel tehti esimest korda pärast neliku asutamist koostööd Iisraeli ja Palestiina
läbirääkijatega.

Tahtsin aprillis korraldada veel ühe juhtide kohtumise ja me koostasime oma seisukoha
põhjal sisuka avalduse. Usun jätkuvalt, et läbirääkimiste teel leitud lahendus on tee edasi

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET6



ning me jätkame oma osalemist ja organiseerime selle kuu lõpupoole veel ühe saadikute
kohtumise.

Ka meie oleme Palestiina riigi ülesehitamist jõuliselt toetanud, nii et kui korraldasime
13. aprillil ajutise koostöökomitee kohtumise, kuulasin kiitust, mida avaldati Salam Fayyadi
tööle ning märkimisväärsetele valitsemise, õigusriigi ja inimõiguste, hariduse, tervishoiu
ja sotsiaalkaitsega seotud saavutustele, millest piisab Maailmapanga hinnangul toimivaks
valitsuseks. Kinnitasin president Abbasi järel Palestiina leppimise tähtsust, sest see on
võimalus ja ühtlasi miski, mida Euroopa on aastaid soovinud.

Praegu on käimas kõige suurem jõupingutus, mis on siiani ühtsuse loomiseks tehtud, ja
see on juba iseenesest kahe riigi lahenduse saavutamise alus. Olen president Abbasi ja
peaminister Fayyadiga ning Egiptuse, Araabia Liiga, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga
olnud tihedas kontaktis. Vägivallatus, riigi ülesehitamise jätkamine ja kehtivate kohustuste
täitmine on ülitähtis. Seda pingutust tuleb hinnata tulemuste põhjal. Leian, et Iisrael peaks
andma üle palestiinlastele võlgu oldava maksutulu, kuid tahan siiski selgesõnaliselt öelda,
et meie seisukoht seoses Hamasiga ei ole muutunud ja Iisraeli julgeolek on meie kõigi jaoks
endiselt suurim mureküsimus.

Samuti tahan mainida, et ma ei pea laevastiku saatmist õigeks reageeringuks Gaza
humanitaarolukorrale. Olen seal kaks korda käinud. Rõhutan ka edaspidi nende inimeste
täbarat olukorda ja palun eelkõige paremat juurdepääsu, et sealne majandus saaks hakata
arenema. Ausalt öeldes on olukord seal kohutav eriti laste puhul. Oleme esitanud Iisraelile
ettepanekuid parema juurdepääsu tagamiseks. Mina tahan näha, et Gaza rahval oleks
tulevik, kuid samuti soovin, et Gazas aastaid vangis olnud Gilad Shalitile antaks võimalus
minna koju oma ema ja isa juurde, kellega olen juba kohtunud.

Euroopa kogemused näitavad meile, et sallivuse, rahu ja õitsengu hädavajalik alustala on
tõeline demokraatia. Põhja-Aafrikas ja araabia riikides ei jõuta selleni kiiresti ega ilma
tagasilöökideta, kuid süvademokraatia rajamine on ainuke viis, kuidas selle sihtkohani
üldse jõuda. Meil on kogemused, et aidata igat riiki, kes palub meilt praegu demokraatia
saavutamisel abi. Seepärast teen ettepaneku toetada demokraatia sihtkapitali, tänu millele
saame ka meie kasutada oma vahendeid eelkõige noortele pakutavate võimaluste
toetamiseks, poliitilises elus osalemiseks, erakondade arengu edendamiseks, võimaluste
tagamiseks inimestele, et nad saaksid teha seda, mida austatud parlamendiliikmed nii
paljudes siin esindatud riikides ise pidid läbi tegema – s.o kujundada poliitilist protsessi
erakondade ja kodanikuühiskonna rajamise kaudu ning luua sügavad traditsioonid, mis
tähendab, et demokraatia õitseb ja areneb.

Neid riike külastades ütlen sageli, et asi ei ole niivõrd valitsuse valimises, kuivõrd õiguses
olla võimeline valitsust laiali saatma. Demokraatia tähendab nii õigust öelda „Head aega!”
kui ka õigust öelda „Tere!” ning tähtis on teadmine, et inimesel on õigus kasutada
valimiskasti üks kord, kaks, kolm või neli korda, et muuta oma valitsust, esitada talle
nõudmisi – see on lausa ülioluline – ja teha saab seda vaid siis, kui demokraatia on
sügavapõhjaline ja õitsev. Seepärast on nii tähtsad ka sündmused, mida oleme näinud
Elevandiluurannikul, kus president Ouattara asus lõpuks ometi oma kohale. Meie roll on
selle protsessi toetamisel olnud märkimisväärne. Seega on rõõmustav näha, et Nigeeria
valimistel läheb hästi ja et Goodluck Jonathan määratakse nüüd nõuetekohaselt ametisse.
On tore, et demokraatia hakkab võimust võtma ning õitsema ja juurduma ning just seda
tulebki meil toetada.
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Muutus ei taga ilmtingimata edu, kuid eduks on muutus hädavajalik. See tähendab, et meil
tuleb tegutseda otsusekindlamalt. Mõne minu kirjeldatud asjaolu puhul on vaja
liikmesriikide tegevust, mõne puhul komisjoni tegevust ja paljude puhul Euroopa
Parlamendi toetust – niisiis peame otsustama, et me kõik täidame oma osa. Kui teeme seda
vaid ajal, mil meedia tähelepanu on suunatud neile riikidele või meile, siis see meil ei
õnnestu. Meil tuleb tegeleda sellega pikka aega ning olla kindlameelsed, öeldes oma
naabritele, et lisaks demokraatia poole suunduva teekonna alustamisele tuleks see neil
kindlasti lõpuni käia.

Koostatud on kolm suurepärast raportit, millest räägin järgmise sõnavõtu ajal, kuid tahan
siiski raportööre tänada. Lõpetan ühe lühikese tsitaadiga, mis pärineb antropoloog
Margaret Meadilt – naiselt, keda ma väga imetlen. Ta ütles: „Ärge kunagi kahelge selles, et
väike rühm mõtlevaid ja pühendunud kodanikke suudab maailma muuta. Õigupoolest on
see ainus asi, milles üldse kindel saab olla.”

Joseph Daul,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja ning asepresident ja kõrge
esindaja Catherine Ashton! Kallid kolleegid! Välispoliitikas on valitsenud rohkem või vähem
rahumeelsed revolutsioonid, mis on toimunud paljudes naabruses asuvates Vahemere
maades. Mõni aeg tagasi oli valdav teema sümboolne sündmus võitluses rahvusvahelise
terrorismi vastu – nimelt bin Ladeni ajastu lõpp.

Milline on selles kõiges Euroopa roll? Kas me oleme olukorraga vabatahtlikult ja aktiivselt
seotud? Jah, kahtlemata oleme. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all ning teatud
Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtide algatusel astutud sammud Liibüas on näidanud, et
Euroopa – või osa sellest – suudab soovi korral rasketel aegadel otsustavalt tegutseda.

Kas see muudab meid põhiliseks rahvusvaheliseks osaliseks, kel on mõju, mis vastab meie
majanduslikule tugevusele? Vastus on selge „ei”. Euroopa on tegelikult ikka veel
kõrvalosatäitja ja parimal juhul nn pöialpoiss poliitika ja geostrateegia valdkonnas,
vaatamata üha suurematele ootustele Euroopa avalikus arvamuses. Euroopa andis Vahemere
piirkonnas stabiilsus- ja arenguabi. Kuid ikkagi nõuab rahvas täiesti õigustatult poliitilist
vabadust ja põgeneb oma kodumaalt, sest seal puudub väljavaade inimväärseks eluks ning
võimalusteks, mida saaksid kasutada nemad ja nende lapsed. Kindlasti on kasu toonud
humanitaarabi, mida oleme viimastel kuudel andnud.

Asepresident ja kõrge esindaja, meil tuleb enamat teha. Kas oleme hakanud nendest
sündmustest midagi õppima? Loodan, et oleme. Halvem on aga see, et viletsate laevadega
meie kallastele saabuvad sisserändajad, kes surevad merel – lubage mul rõhutada, et meil
on surmajuhtumite arvu kohta puudulikud andmed –, võetakse sageli vastu eraldatuse,
pahameele ja suletud piiridega ning mõni riik seab kahtluse alla lausa Schengeni ala, mis
on liikumisvabaduseks hädavajalik.

(Aplaus)

Kas kõik see on Euroopa, Euroopa väärtuste, põhimõtete ja ideaalide vääriline? Mina nii ei
arva ja samal seisukohal on minu fraktsioon – Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon – ning olen kindel, et ka parlamendiliikmete enamus.

Kolleegid, põhjus, miks me täna hommikul liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindajaga kohtume, on selles, et tahame anda Euroopale Lissaboni lepingu kohase hääle
ja näo. Nüüd tuleb meil edasi liikuda ja tegutseda. Sellega kaasneb valikute tegemine ja
neile kindlaks jäämine. Kuid millised on siis Euroopa eelisküsimused? Kas suhted ida- ja
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lõunanaabritega? Või terrorismivastane võitlus? Kas Lähis-Ida konflikti lahendamine? Või
kaubanduspoliitika? Selle kõige üheaegne lahendamine ei ole lihtne ülesanne.

Kes on meie eelistatud partnerid? Kas Ameerika Ühendriigid, tärkava turumajandusega
riigid või keegi muu? Kuidas suudame saavutada parimaid tulemusi? Kas jättes igale
liikmesriigile vabaduse määratleda oma poliitika, mida oleme teinud viimased 60 aastat,
või rääkides ühel kindlal häälel?

Austatud kolleegid! Valitsustevaheline lahendus ei ole enam välisasjade, julgeoleku ja kaitse
vallas õige meetod: selle asemel on meil vaja rohkem Euroopat. Meil tuleb liikuda kaugemale
riikide egodest ja lähemale Euroopa tasandi suuremale tõhususele.

Catherine Ashton, meil saab jõuline välis- ja julgeolekupoliitika olla vaid siis, kui anname
kogu oma toetuse ja energia mõnele konkreetselt määratletud eesmärgile. Kolleegid,
2011. aasta peaks olema Vahemere aasta, terrorismi vastu võitlemise aasta ja lausa Lähis-Ida
konfliktis läbimurde saavutamise aasta. Kui Euroopa suudab saada selles valdkonnas
peamiseks osaliseks, on ta võimeline jätma selja taha nooruses tehtud vead.

Paruness Ashton, lubage mul lõpetada tsitaadiga inimeselt, keda kõik väga hästi teavad,
see on Johannes Paulus II, kes ütles: „Ärge kartke!”. Oleme Euroopa eelarves hoidnud kokku
4 miljardit eurot. Palun tulge välja mõne ettepanekuga selle raha kasutamiseks selle asemel,
et tagastada see liikmesriikidele.

(Aplaus)

Martin Schulz,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! Euroopa Liidus, kus
näeme igas valdkonnas samme taasriigistamise suunas, tuleks Lissaboni lepingut kasutada
vahendina, mille abil saab luua ühenduse uue poliitika: ühise välis-, julgeoleku- ja
kaitsepoliitika.

Tegemist on esimese tähtsa üldise aruteluga, mille kõrge esindajaga peame, ja kui vaatame
tagasi algusaegadesse, siis oli juba tol ajal selge, et teatud valitsused ei soovinud
ametinimetuse „Euroopa Liidu välisminister” kasutamist, mille tõttu valiti lõpuks välja
nimetus „kõrge esindaja”. See on mõistetav, sest maksu- ja sisepoliitika kõrval on sõltumatu
välispoliitika üks riigi suveräänsuse põhiomadusi või lausa selle tunnusjoon. Nimetatud
suveräänsuse ülekandmine riigiülesele institutsioonile on just välis-, julgeoleku- ja
kaitsepoliitika valdkonnas julge, aga ka keeruline samm.

Kuid meil Euroopa Parlamendis tuleb koos kõrge esindajaga esitada hoopis teistsugune
küsimus, mis kõlab nii: milline on Euroopa Liidu kui sõltumatu organi roll rahvusvahelises
poliitikas? Olen viimaste päevade jooksul lugenud kõrge esindaja kohta artikleid, mis
üllatasid mind, sest nendes kritiseeriti tema eemalolekut ja tema meetmete puudulikkust.
See kriitika pärineb inimestelt, kes mõtlevad ainult oma riikliku välispoliitika peale ja
peavad rahvuslikke huvisid esmatähtsaks ning kes võtavad oma partneritega nõu pidamata
vastu ühepoolseid otsuseid, mis viivad lõpuks Euroopa ühendamise asemel selle
lõhestumiseni.

Tuleb vaid heita pilk missioonile Liibüas. Euroopa Liidu rahvusvahelises poliitikas ja
rahvusvahelises kaasatuses ei ole peaaegu kunagi olnud nii selget lõhet kui küsimuses,
kuidas peaksime käituma Liibüaga. Euroopa Liidu suurtes pealinnades on kalduvus pidada
ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat jätkuks oma riigi poliitikale, mida rahastatakse
Euroopa vahenditega. Mida suurem on Auswärtige Amt, Foreign Office või Quai d’Orsay, seda
nähtavam see kalduvus on. Paruness Ashton, te saate kindlasti Euroopa Parlamendi laialdase
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toetuse osaliseks, kui ütlete neile inimestele, et kuigi te austate nende ühepoolseid huve, ei
saa Euroopa ühine välispoliitika samas suunas liikuda. Selle poliitika määratlete kõikides
nõusolekut vajavates valdkondades teie, kõrge esindaja.

Mina pooldan teie kirjeldatud esinduse avamist Liibüas, sest teie kui kõrge esindaja olete
humanitaarses ja poliitilises mõttes usaldusväärne ning sama kehtib Euroopa Liidu enda
ja Euroopa Parlamendi kui sõltumatu organi kohta. Oleme rohkem usaldusväärsed, kui
riigid, kes on pidanud võtma Liibüas sõjalisi meetmeid, kuid kelle relvaeksportijatel olid
ka eelmise aasta sügisel Liibüa kõige tähtsamal relvamessil suurimad stendid.
Kolonel Gaddafi sõjaväele, kes võitleb Liibüa mässulistega, tarnivad relvi peamiselt
Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia ja Belgia. Sellist liiki usaldusväärsust
Euroopa ei vaja.

(Aplaus)

Euroopa vajab n-ö pehme jõuga usaldusväärsusust, mis aitab üles ehitada demokraatiat,
tänu millele avatakse esindus kodanikuühiskonna arengu toetamiseks ja mis ei määratle
rahvusvahelist koostööd Euroopa Liiduga teiste allutamise kaudu liidu ühepoolsetele
diplomaatilistele ja majanduslikele huvidele, vaid edendab selle asemel põhimõtteid, mis
rajanevad võrdsel partnerlusel maailma eri piirkondade vahel. See on minu ettekujutus
Euroopa Liidu välis-, julgeoleku ja kaitsepoliitikast.

Te mainisite kolme kriteeriumi: raha, liikuvus ja turulepääs. Järgmises etapis peaksite lisama
sellele veel kolm kriteeriumi: sidusus, konkreetsus ja ühenduse meetod. Minu arvates leiate
esimese kolme ja järgneva kolme kriteeriumi abil Euroopa Parlamendis partnereid. Meie,
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis, teame, et oleme
teie ja parlamendi vahelise koostööga endiselt algusjärgus ning kahtlemata on valdkondi,
mida on vaja parandada. Seega kordan oma pakkumist usutavasti enamiku
parlamendiliikmete nimel. Kindlasti leiate ühise välis- ja julgeolekupoliitika
tulevikukujutlusele rohkem toetust siin kui 27 välisministri seas, keda ma kõiki austan,
kuid kellel kõigil on üks probleem – nad on eraldiseisvate riikide välisministrid.

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Teie olete seevastu kogu maailmajao diplomaatiline esindaja.

(Aplaus)

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel  .  – Austatud juhataja! Laupäeval toimus mul
Kairos Egiptuse uue peaministri Sharafiga pikk kohtumine. Kohtumise järeldus ja ka minu
järeldus pärast kohtumist, mis leidis aset minu teise Kairo reisi ajal viimase kahe kuu jooksul,
on selline, et meil tuleb anda ulatuslikku abi Põhja-Aafrika riikides toimuvate
revolutsioonide ja eelkõige Egiptuses esinevate muutuste toetuseks, nagu te märkisite.
Peame lõpetama oma väikesed „isalikud” kohandused, millest oleme siiani teada andnud.

Esitan lühidalt ühe võrdluse. Kas te teate, kuid palju raha eraldati USA Marshalli plaani
alusel mitu aastat järjest? Igal aastal 1% SKPst. See teeb rahas 162 miljardit USA dollarit.
Kuid millest räägime meie ja mida lubame Egiptusele? Ühte miljardit. Mitte 162 miljardit,
vaid ühte miljardit. Mitte 2011. ega 2012. aastal, vaid 2013. aastal, mil meil see võimalus
tekib. Minu arvates on see tühine summa. Ma ei oota teilt ega komisjonilt – sest ilmselgelt
räägime me komisjoni rahast – suuri kavasid naabruspoliitika muutmise kohta. Seda peame
tegema tulevikus. Praegu ootan ma aga võimalikult kiiret eelarvetoetuse andmist Egiptusele,
sest aasta lõpuks ei ole neil eelarves enam üldse raha ja see võib tähendada, et Egiptuses
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algab kontrrevolutsioon. Eelarvetoetus või riigivõla kustutamine – see on tee, mida mööda
peame kiiresti edasi liikuma. Sedalaadi teade oleks täna Egiptusele ja egiptlastele kindlasti
abiks.

Minu teine sõnum puudutab Süüriat. Olgem ausad, paruness Ashton. Süürias toimub üks
suur katastroof. See, mis seal aset leiab – mul ei ole muid sõnu selle kirjeldamiseks –, ei ole
midagi muud kui Taevase Rahu väljaku sündmused Araabias. Taevase Rahu väljaku
sündmused Araabias. Tankid ja snaiprid hukkavad inimesi iga päev. Siiani on tapetud
800 isikut ja vangistatud 8000 isikut. Inimesi piinatakse kõige elajalikumal viisil, et saada
teada nende Facebooki paroole ja võitluskaaslaste nimesid Facebookis. Sõjaväe ja
Bashar al-Assadi luureteenistused lasevad maha sõdureid, kes ei soovi oma kaasmaalasi
tulistada. Süürias praegu toimuvate sündmuste alusel on täiesti selge, et Bashar al-Assadi
kirjeldamiseks on vaid üks viis – ta on hetkel kõige jõhkram diktaator maailmas. See on
ilmne analüüs, mille saame täna teha.

(Aplaus)

Mida siis ette võtta? Näen, et siiani on tapetud 800 ja vangistatud 8000 inimest, kellest
mõnda piinatakse iga päev, kuid meie külmutame vara 13 isikul, aga mitte al-Assadil. Minu
arvates on selline suhtumine tasakaalust väljas. Tegelikult on see lausa naeruväärne ning
ei aita avaldada al-Assadi režiimile mingit survet oma kursi muutmiseks. Sellest ei piisa, et
nimekirjas on 13 inimest, nende seas üks al-Assadi vend ja üks tema venna- või õepoeg
või venna- või õetütar. Ei, on sadu inimesi, kes tuleb võimalikult kiiresti nimekirja lisada,
sest nii saab avaldada tõelist survet.

Ma mõistan mingil määral teie suhtumist. Te ütlete, et kui ma jätan al-Assadi nimekirjast
välja, võib-olla aitab see tal hiljem suhtumist muuta. Olgu, kuid öelge see siis tänasel arutelul
selgelt välja. Soovin, et teataksite, et annate al-Assadile mõne päeva aega. Kui ta selle aja
jooksul praegustele sündmustele lõppu ei tee, külmutage kogu vara – mitte ainult 13 isiku
vara, vaid kogu al-Assadi perekonna vara.

(Aplaus)

Ärge kehtestage reisikeeldu vaid 13 isikule, kui tapetud on 800 inimest. Kehtestage see
kogu al-Assadi perekonnale ja teatage sellest, mis on ülitähtis. Nad ootavad seda.

Eile oli meil otsekontakt Süüria rahvaga, kes ütleb, et sanktsioone tuleb karmistada –
vastasel korral ta ei peatu. Teatage, et Euroopa Liit ei loe al-Assadi pereliikmeid iial Süüria
rahva tegelikeks esindajateks ja et nad vastutavad oma kuritegude eest. Tehke seda kohe.
Seda me teilt täna ootamegi. Teie saate aidata kaasa nende Taevase Rahu väljaku sündmuste
lõpetamisele Araabias. See, et me ei mängi mingit rolli, ei ole tõsi: me mängime
hädavajalikku rolli ja Süüria rahvas ootab täna seda selget sõnumit. Nad ootavad seda täna,
mitte homme.

(Aplaus)

Charles Tannock,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Sel aastal on ühise välis-
ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) suurim edusamm olnud kahtlemata Euroopa välisteenistuse
rajamine. Teie, paruness Ashton, olete asepresidendi ja kõrge esindajana sattunud viimasel
ajal selle jõuetu tegutsemise tõttu surve alla. Kuid teie saate tegutseda vaid niivõrd tõhusalt,
kuivõrd liikmesriigid võimaldavad, ja loomulikult ei soovi te kasutada oma
algatuspädevust – see on lähenemisviis, mida mina toetan täielikult. Ühelt poolt soovib
EL kujundada oma üleilmset rolli diplomaatiliselt kaaluka jõuna, kuid teisalt on ÜVJP jaoks
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vaja ühehäälsust, mis tähendab kompromisside tegemist eri liikmesriikide, eriti suurriikide,
huvide säilitamiseks.

Selline omapärane ELi välispoliitika hübriidkäsitlus kaitseb neid meie seast, kes olid kohe
alguses Euroopa välisteenistuse loomise vastu ja uskusid, et ELi üleilmsed püüdlused
õõnestaksid riikide suveräänsust. Paradoksaalselt tundub praegu, et riikide suveräänsus
õõnestab hoopis ELi üleilmseid püüdlusi, nagu nägime hiljuti seoses Liibüas toimunuga.
Minu fraktsioon ECR jätkab sellest hoolimata edasiviivat koostööd Euroopa
välisteenistusega. Soovime talle edu. Loodetavasti hakkab see toimima. Ta peab ennast
sisse seadma. Soovime näha eelarve neutraalsust ja rohkem poliitilist vastutust.

Kuigi asepresident ja kõrge esindaja on määranud ametisse suurepäraseid kõrgeid
ametnikke – olen mõnda neist väliskomisjonis näinud –, pean küsima, miks ta on tegutsenud
nii puudulikult komisjoni salasepitsuse suhtes, mille tagajärjel tundub, et ELi laienemiseks
ja Euroopa naabruspoliitikaks on säilitatud ebaproportsionaalne hulk vahendeid. See lõhe
ei anna ELi maksumaksjatele mingit tulu ega teeni meie välispoliitilisi huve.

Kas ma tohin esitada nüüd mõne konkreetse palve, millest esimene puudutab peatselt teele
saadetavat teist Gaza laevastikku? Kas teie, asepresident ja kõrge esindaja, saate avaldada
Türgile survet selle ohtliku provokatsiooni lõpetamiseks ajal, mil Iisrael on suure pinge ja
surve all Gaza raketirünnaku tõttu ja Iraani sõjalaevade uue läbikäigu tõttu Suessi kanalis?
Kuidas teeb EL koostööd uue ühtse Palestiina omavalitsusega, mille üheks osaks on ELi
keelustatud terroriorganisatsioon Hamas?

Teiseks, kas teie, asepresident ja kõrge esindaja, aitate leida lahenduse Iraagis asuva Ashrafi
laagri sulgemiseks?

Kas mõistate otsekoheselt ja täielikult hukka selle, et Ugandas võeti vastu Bahati
seaduseelnõu, mille alusel lubatakse hukata homoseksuaale?

Lõpetuseks nõustun täielikult Guy Verhofstadtiga: kiidan teid kõikide pingutuste eest, mis
on tehtud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide stabiliseerimiseks ning eelkõige hukkamõistu
eest seoses kristlaste tapmisega Egiptuses. Kuid miks on Süüria president al-Assad jäetud
välja nende isikute nimekirjast, kelle suhtes kohaldatakse ELi sanktsioone – mida rõhutas
ka kolleeg Verhofstadt –, kui tema relvajõud on viimasel ajal jõhkralt mõrvanud süütuid
tsiviilelanikest meeleavaldajaid?

Daniel Cohn-Bendit,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja, kõrge esindaja
ja kolleegid! Soovin teile, kõrge esindaja, esitada täna lihtsalt mõne küsimuse.

Nagu Guy Verhofstadt, tahan kõigepealt Süüria teema puhul teada, mis takistab Euroopat
lisamast president al-Assadi nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse ELi
sanktsioone? Milline riik või millised riigid ei lase praegu Euroopa Liidul võtta vastu seda
ainuvõimalikku otsust? Palun öelge seda meile. Kui takistuseks on Guido Westerwelle, siis
öelge meile, et see on tema: sel viisil saame vähemalt teada, mis kujundab eri liikmesriikide
poliitikat.

Erinevalt Saksamaa välisministrist ei kavatse me ette panna, et president al-Assadi diktatuuri
lahenduseks on president al-Assad. Kui meil palutakse tõepoolest niimoodi mõelda, siis
on see täiesti uskumatu. Ainuke lahendus Süüria jaoks on see, kui president al-Assad loobub
seal võimust. Selline peaks olema ka Euroopa seisukoht. Seega on ilmselge, et
president al-Assad ja kogu tema pere tuleb lisada nimekirja ning seda mitte homme ega
ülehomme, vaid täna. Kui see ei ole võimalik sellepärast, et vaja on ühehäälset otsust, siis
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tuleb teil öelda, mis selle vastuvõtmist takistab. See tuleb avalikult välja öelda, et saaksime
pidada Euroopas korralikku arutelu.

Teiseks, mis takistab Iisraelil tasumast palestiinlasele võlgu oldavaid makse ja miks?
Loomulikult tuleb meil säilitada Iisraelis julgeolek, kuid palestiinlased ei peaks kannatama
Iisraeli julgeoleku säilitamise pärast. See ei saa olla lahendus.

(Aplaus)

Viimane küsimus. Liibüa rannikul hukkus mõni päev tagasi 600 inimest. Selles piirkonnas
oli üks laev. Meile öeldi, et tegemist ei olnud NATO laevaga – et see ei olnud
Charles de Gaulle. Arvatavasti oli see Malta laev. Seega sooviksin teada, mis laev see oli ja
millist teavet selle kohta on? Kes jättis päästmata 600 Liibüa põgenikku? 21. sajandil ei saa
keegi mulle ütlema tulla, et kõnealust laeva ei ole võimalik kindlaks teha. Tegevusetus on
kuritegu, mis seisneb abi andmata jätmises ohtu sattunud inimestele.

Lothar Bisky,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja ja kõrge esindaja!
Käesoleva arutelu käigus ei kuule te ainult kiitust, vaid ka kriitikat. Ausalt öeldes on selge,
et ELi välispoliitika on läbi kukkunud nii mõneski valdkonnas, sealhulgas araabia maade
ja Afganistani puhul, lahenduse leidmisel Palestiina probleemile ja idanaabrite seas
valitsevatele konfliktidele. Mina tahan küsida järgmist: mis on selle põhjus? Kuidas saame
27 erineva riigiga, kes otsuseid teevad, jõuda üksmeelele ELis ning ühises välis- ja
julgeolekupoliitikas?

On ilmselge, et välispoliitika on eraldiseisvate huvide poliitika. Kuid ammu on möödas
aeg, mil lääs sai panna maksma oma huvid, arvestamata seejuures partnerriikide ja nende
rahvastega. EL peab näitama, et ta on avatud huvide kooskõlastamise poliitikale. Põhitegurid,
mis läbikukkumisele kaasa aitasid, on topeltstandardid ja kalduvus mõelda n-ö sõjalises
võtmes. Parlamendiliikmed peaaegu rõõmustasid, kui ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas
Liibüas sõjaliselt sekkuda. Täna aga oleme minu arvates kõik sealsete sündmuste suhtes
nõutud. Mida me teeme Gaza või Dārfūri inimeste heaks? Kuidas saame anda 1,4 miljardile
isikule, kes elavad ühest dollarist päevas, õiguse inimväärseks eluks? Minu fraktsioon on
selle küsimuse pärast eriti suures mures.

Araabia riikides toimuvate revolutsioonidega kaasneb üks tähtis nõudmine, mis on ühine.
Nende käigus nõutakse õiglust ja ausust nii seoses rikkuse jagamisega ühiskonnas kui ka
demokraatliku osalemisega poliitiliste otsuste tegemisel, sealhulgas rahvusvahelistes suhetes.
EL peab sellele nõudmisele reageerima. Selle eesmärgi saavutamiseks peame tegema
koostööd, et töötada välja rahvusvaheline õigus, mitte lihtsalt tõlgendama ja rakendama
seda ühepoolselt.

Bastiaan Belder,    fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Mul
on mõni põletav küsimus Iisraeli ja Palestiina konflikti arengusuundade kohta. Millisele
seisukohale asub Euroopa Liit oma liikmesriikide – Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa –
kaudu ÜRO Julgeolekunõukogus septembris seoses Palestiina omavalitsuse ühepoolsete
jõupingutustega kuulutada välja Palestiina riik ja siinkohal tuleks märkida, et ta tahab teha
seda eraldi Iisraeli rahuprotsessist?

See küsimus, kõrge esindaja, on märksa pakilisem pärast seda, kui Fatah ja Hamas taastasid
eelmisel nädalal Palestiina ühtsuse, eirates samas täielikult osaliste, sealhulgas Euroopa
Liidu tingimusi ühtse Palestiina omavalitsuse kohta – nimelt seda, et Iisraeli Riiki tuleb
tunnustada, vägivallast ja terrorismist tuleb loobuda ning varasemaid kohustusi tuleb täita.
Samal ajal ütleb Hamas selgelt välja, et ta kuulub Euroopa Liidu terroriorganisatsioonide
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nimekirja. Sellest tuleneb ka minu tungiv küsimus: kuidas kohaldab Euroopa Liit uues
olukorras oma neliku põhimõtteid? Kui jätkame tavapärast suhtumist Rām Allāh’sse, näitab
see igal juhul, et me eirame põhjapanevaid rahu tagamise põhimõtteid. See kõik põhjustab
suurt kahju Euroopa ja Iisraeli suhetele ning ei soodusta kuidagi rahuprotsessi, vaid mõjub
pigem vastupidiselt.

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja, kõrge esindaja ja kolleegid!
Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika teema on eriti tähtis praeguses ajaloolises
pöördepunktis, mida iseloomustab erakorraline protestilaine, mis on võtnud võimust
Vahemere piirkonnas ja levib ka kõikjal Lähis-Idas.

Pidades silmas tõsist kriisi, mis mõjutab kogu Vahemere piirkonna lõunaosa ja laieneb
nüüd Araabia poolsaarele, peab Euroopa Parlament tegutsema hääletoruna kõikide nende
meeleavalduste puhul, mille on korraldanud tavalised inimesed. Need inimesed riskivad
oma eluga, avaldades pahameelt selleks, et parandada tingimusi ja alustada praeguste
režiimide kukutamisega üleminekut demokraatiale. Euroopa Parlament soovib ajada asju
otse kõrge esindaja ja asepresident paruness Ashtoniga, ning seda eelkõige meie rolli pärast
ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) tsiviil-
ja sõjaliste missioonide eelarve kontrollimisel.

Raporti esimeses osas käsitletakse üksikasjalikult Euroopa Parlamendi ja muude
institutsioonide, eriti nõukogu ja komisjoni vahelisi suhteid ning selle ajendiks oli Lissaboni
lepingu jõustumise järgne käsitlus Euroopa poliitika kohta. Veel üks väga tähtis teema on
ELi mitmepoolne lähenemisviis, mis lõikab eelkõige kasu hiljuti loodud Euroopa
välisteenistusest, mis on lõpuks saanud tegelikkuseks. Sellega seoses tahan avaldada
heameelt ÜRO Peaassamblee hiljuti vastu võetud resolutsiooni üle, mille alusel anti Euroopa
Liidule ÜRO Julgeolekunõukogus vaatlejastaatus ja mille kaudu tunnustatakse seda, mida
kätkeb endas Lissaboni leping.

Oleme püüdnud koostada hinnangu, mis kajastab võimalikult täpselt praegust olukorda.
Raportis tõstetakse õigustatult esile suurt kodanike protestilainet Tuneesias, Egiptuses ja
Liibüas ning samuti Süürias, Bahreinis ja Jeemenis. Peale selle kirjeldatakse raportis iga riigi
puhul sündmusi, olusid ja ootusi ning muid erilist huvi pakkuvaid teemasid, näiteks meie
tugevaid Atlandi-üleseid suhteid ja väga tähtsaid sidemeid Venemaaga.

Laienemine, kodanikuõiguste toetamine ja õigusriigi rajamine, diplomaatilised suhted
BRIC-riikidega (Brasiilia, Venemaa, India ja Hiinaga), Araabia-Palestiina konflikt ja kõige
jõhkramate režiimide hukkamõistmine on mõni selle raporti teemadest, mille esitan teile
hääletamiseks.

Roberto Gualtieri,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja, kõrge esindaja ja asepresident
ning kolleegid! Ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas (ÜJKP) on praegu ülimalt keeruline
aeg.

Just siis, kui Euroopa Liit peaks rahvusvahelises süsteemis toimuvate muutuste tulemusel
saama julgeoleku ja kaitse alal usaldusväärseks osalejaks, just siis, kui tundub, et Euroopa
suhtumine kriisiohjamisse demokraatia toetamise – mitte selle eksportimise kaudu – sobib
paremini meie aja katsumustega, just siis, kui majanduskriis muudab ühise kaitse arendamise
edasilükkamatuks, just siis, kui Lissaboni lepingus on tagatud uued vahendid ÜJKP
edendamiseks terviklikuma käsituse raames – lühidalt öeldes: just siis, kui ÜJKPs on vaja
ja on ka võimalik teha kvaliteedis suur samm edasi, paistab, et Euroopa suurehitis hakkab

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET14



pingele ohtlikult alla vanduma ning valitseb tõeline oht, et ÜJKP püüdlusi ja võimalusi
tuleb karmilt kärpida.

Esitatud raportis püütakse seda vastuolu lahendada ja pakutakse teistele institutsioonidele
välja võimalikke lahendusi. Liibüa kriisi puhul ei piirdu me üksnes oma pettumuse
väljendamisega seoses Euroopa võimetusega määrata kindlaks oma seisukoht ja võtta
ühiseid meetmeid või seoses piirangutega, mis on seatud EUFORi Liibüa mandaadile.
Usume, et käes on aeg luua koos meie teiste partneritega üks Euroopa poliitiline algatus,
mille eesmärk on jõuda relvarahuni ja pidada läbirääkimisi, mille tulemusel lõpeb Gaddafi
režiim ja algab üleminek kaasavale demokraatiale. NATO sõjaline sekkumine ei too suure
tõenäosusega mingit lahendust ja on hea, et ÜRO resolutsiooni mandaadist peetakse
üksikasjalikult kinni, vältides igasugust ebaproportsionaalset jõu kasutamist.

Samal ajal loodame, et ÜJKP vara kasutatakse tõhusalt eesmärgiga anda humanitaarabi
rünnakute all kannatavale tsiviilelanikkonnale ja et tulevasi operatsioone kavandatakse
sihiga toetada demokraatia arengut Liibüas. Liibüa olukord nõuab samuti laiapõhjalisemat
mõtiskelu ja minu arvates tugevdab see raporti soovitusi. Muidugi lasub vastutus Euroopa
tuleviku ning julgeoleku ja kaitse eest peamiselt Euroopa Ülemkogul, selle liikmetel ja
eesistujal, kes esindab Euroopa Liitu välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes sellel tasandil.

Ütleme neile selge sõnaga, et kahepoolne koostöö ja vabatahtlik koalitsioon ei saa asendada
ÜJKPd kui Euroopa Liidu poliitikat. Meie arvates ei ole selle poliitika taasriigistamise mõte
veenev ja seda mitte põhjusel, et oleme aluslepingu poolest puristid, vaid põhjusel, et selle
taasriigistamisel ei oleks see poliitika samaväärne eesseisvate katsumustega. Teeme
ettepaneku, et Euroopa Parlament peaks alustama Euroopa Ülemkoguga strateegilist
dialoogi, milles kutsume üles arutama parlamendi soovitusi, koostama korralikku
välispoliitika strateegiat ja pühendama Euroopa julgeolekule ja kaitsele ühe erakorralise
kohtumise.

Palume teil, paruness Ashton, suurendada oma jõupingutusi üksmeele leidmiseks
liikmesriikide seas ja kasutama oma paljusid võimalusi selleks, et parandada kooskõla
ÜJKP, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja Euroopa Liidu välistegevuse muude tahkude
vahel. Selleks tööks on Euroopa välisteenistus tohutu potentsiaaliga vahend. Raportis
esitatakse mitu ettepanekut rolli kohta, mida ta peaks täitma, alustades kõigepealt
kriisiohjamisnõukogu ülesannete täitmisest, et tagada tõeliselt terviklik reageerimine
kriisidele. Meil on hea meel näha, et see hakkab ilmet võtma. Liibüa olukord kinnitab ka
Euroopa sõjalise võimekuse puudulikkust. See jääb riiklike kaitse-eelarvete üldisele kõrgele
tasemele kõvasti alla.

On üsna selge, et tugevus peitub üksnes ühtsuses. See hõlmab ühendamist ja ühist
kasutamist ning Euroopa Kaitseagentuuri tugevdamist, alalist struktureeritud koostööd,
tõhusa ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitseturu arendamist, tööstus- ja tehnoloogiabaasi
edendamist ning ühise juhtimisstruktuuri võimekuse täiustamist. Võimekuse puudulikkus
on tegur, mis ei ole lasknud Euroopal Liibüa kriisile kiiresti reageerida ja alustada alalise
operatiivse peakorteri asutamisega. Raportis on sõnastatud suur hulk konkreetseid
ettepanekuid sel ja ka muudel teemadel, näiteks välis- ja sisejulgeolekumeetmete
ühendamine viisil, mille puhul järgitakse ühenduse meetodi ülimuslikkust.

On tähelepanuväärne, et selles valdkonnas on suurimad euroopameelsed fraktsioonid ühel
meelel. Tänan variraportööre ja koordinaatoreid viljaka koostöö eest. Euroopa Parlament
on valmis toetama sellise ÜJKP arengut, mis on täielikult seotud Euroopa Liidu
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välistegevusega ning põhineb Euroopa väärtustel ja põhimõtetel. Paruness Ashton,
loodetavasti vastate meile veenvalt sõnadega, kuid eelkõige tegudega.

María Muñiz De Urquiza,    raportöör. – (ES) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton!
Henry Kissinger määratles oma ajastu maailma sõjaliselt kahepooluseliseks, majanduslikult
ühepooluseliseks ja poliitiliselt kaootiliseks.

Tänapäeval on rahvusvaheline kord kõikides valdkondades mitmepooluseline ning
üleilmastumise tõttu poliitiliselt keeruline. Üleilmastumine tähendab muu hulgas
jõukeskuste hajutamist ning ühiste probleemide ja huvide kollektiivset lahendamist. Esile
on kerkinud uued rahvusvahelised organisatsioonid ja foorumid – näiteks võib tuua
tippkohtumiste diplomaatia G20, G8, G7 jne puhul – ning on tehtud ettepanekuid reformida
traditsioonilisi rahvusvahelisi organisatsioone.

Muutuvates oludes ja pidades silmas Euroopa Liidu rahvusvahelise juriidilise isiku staatust,
on ülitähtis, et me määratleks kiiresti uuesti rolli, mida Euroopa Liit sellel areenil mängib,
ja et ta asuks mitmepoolses maailmakorras oma õigele kohale, tänu millele saab ta olla
asjakohane ülemaailmne osaleja, sest see ülesanne on talle määratud aluslepingus ja seda
nõuab temalt see institutsioon koos – julgen väita, et – kogu Euroopa ühiskonnaga.

See protsess algas juba 3. mail, mil ÜRO Peaassamblee kiitis heaks resolutsiooni, mille
alusel võib Euroopa Liit osaleda ÜRO Peaassamblee töös. Tegemist on ajaloolise sündmusega
ja diplomaatilise suursaavutusega, mida peame avalikult tunnustama. Paruness Ashton,
kiidan teid selle eest. Kui aga arvestada resolutsiooni 1973 heakskiitmise üle peetud
läbirääkimiste keerukust, võime eeldada, et teid ootab Euroopa Liidu esindatuse
ajakohastamisel ja ratsionaliseerimisel ees vaevarikas töö, sest praegu on see killustatud ja
hajutatud ning kõigis 249 Euroopa Liitu kaasavas mitmepoolses lepingus erakorralise
staatusega.

Ilmselgelt ei sõltu see ainult teist. See oleneb ka väljaspool ELi asuvatest riikidest, kes on
erinevate mitmepoolsete organisatsioonide liikmed. Samuti oleneb see Euroopa Liidu kõige
tõhusama esindatuse korraldamisest ja korraldamise all pean ma silmas ettevalmistusi,
mis on seotud teie – Euroopa välisteenistuse –, komisjoni presidendi ja Euroopa Ülemkogu
eesistuja ning liidu vahelduvate eesistujariikide osalemisega neile määratud ajal. Peale selle
sõltub see liikmesriikidest, kes annavad esindamise esmaõiguse üle Euroopa Liidule ja seda
eelkõige rahvusvaheliste organisatsioonide puhul, kes tegelevad meetmetega, milles Euroopa
Liidul on ainupädevus.

Paruness Ashton, me kõik mäletame Kopenhaageni kliimamuutustealast tippkohtumist
kui näidet tarbetust ebakõlast, mille tõi kaasa Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide
ülemäärane esindatus. Samuti on meil meeles, kui hästi toimis Euroopa Liidu esindatus
Maailma Kaubandusorganisatsioonis või ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis.
Peale selle mäletame, millist segadust võib tippkohtumiste diplomaatias tekitada Euroopa
Liidu eri eesistujariikide rohkearvuline esindatus, või häireid, mis võivad tekkida Lissaboni
lepingu artikli 34 sätete kohaldamata jätmisel seoses ÜRO Julgeolekunõukogu Euroopa
liikmete koordineerimisega ajal, mil esitatakse Euroopa Liidu ühiseid seisukohti.
Martin Schulz viitas oma sõnavõtus nendele silmatorkavatele probleemidele.

Pöördun selles mõttes rohkem liikmesriikide kui teie poole, kui kutsun üles kujundama
Euroopa Liidu rolli struktureeritumas mitmepoolses maailmakorras ja looma tõelist ELi
välispoliitikat, jättes kõrvale kõik taasriigistamisega seotud suundumused ja ahvatlused,
mis on mitmes liikmesriigis esile kerkimas.

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET16



Kuid kui pöördume peamiselt liikmesriikide poole palvega kujundada liidu rolli, soovime
ühtlasi, et ka teie võtaks enda kohustuseks kasutada oma õigust teha poliitiline algatus ja
panna oma teenistused tööle eesmärgiga tõsta Euroopa Liidu välisesindatuse taset ja seda
ratsionaliseerida.

Elame maailma jaoks ajaloolisel perioodil ja teil on võimalus juhtida EL rahvusvahelist rolli
näiteks selliste algatustega nagu liidu esinduse avamine Banghāzīs, millest te teatasite. Te
võite arvestada Euroopa Parlamendi toetusega ja tegelikult mitte ainult toetusega, vaid ka
tema mandaadiga luua võimalikult kiiresti Euroopa Liidu ratsionaalne, struktureeritud ja
sidus esindatus rahvusvahelisel areenil.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
– Austatud juhataja! Tänan parlamendiliikmeid nende sõnavõttude eest.

Üks teema, mis kõikide fraktsioonide juhtide arvamustest selgelt läbi kumas – kuigi
Charles Tannock rõhutas, et tema fraktsioon ei ole kunagi Euroopa välisteenistuse loomist
pooldanud –, oli soov näha ühtset suhtumist, milleni meil tuleb jõuda. Olen nõus. Ma tean
kõiki eesmärke, milline Euroopa olla võiks. Pean aga tegelema sellega, millised me
tegelikkuses oleme. Võtsime vastu aluslepingu. Kui see toimunud oli, anti mulle leping ja
kirjutusvahend ning ma naljatasin, et need ongi kõik ressursid, millega ma alustama pean.
See on paljuski tõsi, kuid me ei ole praegu seal, kuhu jõuame tulevikus. Meie katsumus
seisneb selles, kuidas tagada, et lisaks Euroopa Parlamendile ja auväärt parlamendiliikmete
kirglikule soovile, mida ma siin näen, liiguvad samade püüdlustega edasi ka komisjon,
nõukogu, välisasjade nõukogu, arengunõukogu ja kaitseministrid – kõik, keda ma juhin
ja kelle kokkuviimise eest vastutan. Mind ja arvatavasti ka lugupeetud parlamendiliikmeid
ei üllata üldse, et sel teekonnal ja eelkõige ajal, mil toimub niivõrd palju sündmusi, leiame,
et see ei pruugi toimida nii tõhusalt kui teile ja õigupoolest mõnikord ka mulle meeldiks.

Me peame jätkama sama kõrgete püüdlustega, et jõuda sinna, kuhu soovime. See kehtib
kõige kohta, mida teeme – olgu need siis meie kehtestatud sanktsioonid, mille puhul on
meil vaja 27 liikmesriigi toetust, sest peame olema ühehäälsed, või meie suhtumine Egiptuse
ja Tuneesia toetamisse. Nagu ütles Guy Verhofstadt, on meil tõeliseks edasiliikumiseks ja
muutuseks vaja komisjoni toetust ning luua uus strateegia ja uued püüdlused nii pika- kui
ka lühiajalises plaanis.

Toetame praegu rahvast. Kõik need asjad nõuavad meilt ümberkujunduste ja muutuste
tegemist. Oleme asunud sellele teele. Ma ei ole selles suhtes üldsegi enesega rahulolev, kuid
olen realistlik selles, kus me täpselt asume. Te võite mind proovile panna – ja te peaksite
seda tegema nii sageli, kui teile meeldib –, et püüda need asjad kiiremini liikuma panna.
Ma olen sellega nõus. Kuid ärge süüdistage mind algatusvõime puudumises,
edasipüüdmatuses ja selles, et ma ei väljenda end valju ja selge häälega välisasjade nõukogus,
meedias ega mujal, sest see ei vasta tõele. Olen selles ülimalt edasipüüdlik. Olen täiesti
veendunud, et Euroopa suudab olla palju enamat, kui ta on, kuid selleks on meil vaja sellele
teele asuda ja püsida sellel liikudes koos. Eraldi liikmesriikidel, kellel on eraldi
valimisringkonnad, on raske olla alati suuteline vaatama asju sellest seisukohast, mis on
Euroopa jaoks maailmas parim, ja mitte seisukohast, mis on parim riigi olukorra jaoks.
Mõistan ka seda.

Nõustun Joseph Dauli arvamusega naaberriikide terrorismi ja Lähis-Ida rahuprotsessi
kohta, mis moodustavad mõned põhieesmärgid, mille oleme selle aasta töös seadnud.
Seepärast oleme näiteks Liibüas näinud palju vaeva, et tuua kokku piirkondlikud
organisatsioonid – Aafrika Liidu, Araabia Liiga, ÜRO ja Islami Konverentsi Organisatsiooni.
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See on tõesti suur töö, sest meil tuleb läbi mõelda, kuidas liikuda edasi protsessiga, mis on
praegu äärmiselt keeruline. Kuidas saavutame selle, et Gaddafi peab lahkuma? Peame
dialoogi, milles inimesed näevad tulevikku. See töö toimub kogu aeg. See on ülitähtis ja
meil tuleb moodustada selleks ühisrinne.

Martin Schulz ütles, et minna on veel pikk tee. Olen nõus. Meil on veel palju rohkem vaja
ära teha ja meil on vaja hoolitseda selle eest, et demokraatia tugevdamine moodustab suure
osa sellest teest. Kuid me oleme juba sellele asunud ja seda ka seoses sellega, mida saame
teha. Mulle meeldivad need kolm teist kriteeriumi. Minu arvates saame muutuda palju
sidusamaks. Leian, et saame parandada oma koostööd ja loomulikult on ühenduse õigustik
eesmärk, mis minu teada Euroopa Parlamendil seatud on. Nii et palun avaldage mulle
jätkuvalt survet, kuid tehke seda ka liikmesriikide puhul.

Mis puutub Marshalli plaani, siis minu arvates on see, mida kindral George Marshall tegi
esialgse 13 miljardi USA dollariga, mille ta sai Kongressilt 1948. aastal, erakordselt hea
eeskuju. See on hea eeskuju ka erinevate tegude pärast, mis ta ette võttis. Ta muretses laene,
teenuseid, nõuandjaid ja terve hulga asju, mis põhjustasid muutusi, nii et minu arvates on
see hea eeskuju. Arusaadavatel põhjustel ei ole tegemist plaaniga, millest meie räägime.
Rahvas tahab midagi, mis on uus ja neile mõeldud, kuid see on tähelepanuväärne. Nõustun
teiega toetuse ja võlaküsimuse teemal. Seepärast peamegi arutelusid riikidega, kellega neil
maadel on sellised suhted, ja sellepärast peamegi arutelusid komisjoniga.

Olen nõus, et Süürias pannakse toime kohutavaid vägivallaakte. Mingil juhul ei tule mul
puudu püüdlustest selles, mida peaksime tegema Süüria puhul. Oleme taas asunud
sanktsioonide teele. Alustasime 13 isikuga, kes olid režiimi repressioonidega otseselt
seotud. Daniel Cohn-Bendit, peeti põhjalikke arutelusid selle üle, kas president al-Assad
tuleks nimekirja lisada. Arvamused olid väga erinevad. Ma ei saa anda teile loetelu
liikmesriikidest, kes ütlesid „jah” või „ei”. Pidades silmas mõnda olukorda, esitati jõulisi
arvamusi selle kohta, kuidas seda teha. Võeti vastu otsus, et esimesse nimekirja teda ei
lisata, kuid me arutame seda küsimust sel nädalal uuesti. Kinnitan teile, et mina olen
otsustanud avaldada Süüriale võimalikult suurt poliitilist survet ja püüda tagada – mida
tegin ka eile, kui rääkisin välisminister Moallemiga –, et nad mõistavad oma tegevuse
tähtsust ja kasutavad seda võimalust oma kursi ja suhtumise tegelikuks muutmiseks.

Charles Tannock, rääkisite paljudest küsimustest, mis puudutasid 27 liikmesriigi toetust,
oma soovist näha, et meil oleks vajalikud vahendid, ja puudulikkusest. Minu arvates ei ole
meil midagi puudu. Euroopa institutsioonid on kõik keskendunud samale suunale. Peame
hoolitsema selle eest, et tegelikkuses saaks ellu viia püüdlused, mis teil on seoses sellega,
mida suudame saavutada. Pean leidma vahendid esinduse avamiseks Banghāzīs. Et anda
meie delegatsioonidele Iraagis rohkem toetust – millest rääkisime täna hommikul mõne
lugupeetud parlamendiliikmega –, on meil vaja vahendeid. Peame leidma need sel teel, et
tegutseme paremini ja tõhusamalt – olen sellega nõus –, aga ka sel teel, et tunnistame, mida
meil teha tuleb.

Rääkisin juba laevastikust, mõnest Palestiina omavalitsusega seotud teemast ja
käimasolevatest aruteludest Fatah ja Hamasi vahel – ka teie, Bastiaan Belder, mainisite seda.
Ütlesin selgelt välja, et meie seisukoht seoses Hamasiga ei ole muutunud, kuid et me toetame
viisi, kuidas president Abbas on suuteline looma ühtsuse palestiinlaste seas, oma
tehnokraatlikus valitsuses ja valimiste puhul, mis on ülitähtsad. Me ei ole oma seisukohta
muutnud ning väljendame end väga arusaadavalt selles, et oleme kujunenud olukorra
käsitlemisel ettevaatlikud.
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Samuti tahtsin osutada sellele, mida ütles Lothar Bisky, kui ta rääkis maailma kõige
vaesematest: tema väljend oli „toetada inimväärset elu”. Minu arvates on aastatuhande
arengueesmärkide raames võetud meetmed ja arengu edendamiseks koos tehtav töö selle
saavutamiseks tulevikus hädatarvilik.

Soovin kiiresti – sest ma ei taha liiga palju aega kulutada – rääkida Gabriele Albertiniga
tema raportist ja seda raportit tsiteerida. Ta räägib ühtsusest ja ütleb, et „ühtsus nõuab
ennekõike ELi liikmesriikide poliitilist tahet ületada oma erinevad seisukohad”. Täiesti
nõus. Teame, et kui tahame Lissaboni lepingu täielikul rakendamisel edu saavutada – ja
seda ju raportis öeldakse –, on meil ka järgmises raamistikus vaja jätkusuutlikke vahendeid.
Nõustun raportiga paljus, kuid eriti vajaduses olla ennetav oma väärtuste edendamisel ja
kõikide olemasolevate poliitikavahendite kasutamisel. Samuti soovin innukalt tõhustada
meievahelist dialoogi.

Üks meie suurimatest probleemidest on aeg – kui palju aega kulutada – ja ma tahan tagada,
et kasutame teiega peetavates aruteludes aega võimalikult hästi. Härra Gualtieri, eile oli
meil tulemuslik vestlus. Olen nõus, et tähtis on liikuda edasi eriti ühendamise ja ühise
kasutamise puhul, mis moodustab osa järgmise nädala kaitseministrite arutelust. Meil tuleb
hoolitseda selle eest, et kasutame Euroopa vahendeid tõhusamalt. Ühendamine ja ühine
kasutamine on väga lihtne, kuid samas väga võimas mõte. Meil on suured sõjalised
võimalused, mis on enamjaolt kasutamata, nii et otsused kasutada sõjalisi vahendeid ja
toetada üksteist ühendamisel ja ühisel kasutamisel kujutavad endast midagi sellist, millega
peame edasi liikuma. Samuti püüame täiustada Euroopa Kaitseagentuuri tööd ja võtame
ette mõne raske ülesande, mille oleme selgelt välja lugenud viimaste nädalate reageeringutest
eelkõige Liibüas.

Lõpetuseks tahan tänada María Muñiz De Urquizat tema raporti ja ÜRO toetamise eest.
Enda arvates olen oma eelmise nädala tööga ÜROs tõestanud oma pühendumist
mitmepoolsele tegevusele. Meil tuleb vaadelda ELi ÜRO süsteemis ja kõikides teistes
rahvusvahelistes organisatsioonides. Meie hääl peab oleme selgem ja kõlavam ning meil
tuleb oma tegevuses olla loovam.

Nüüd jääb mul üle veel tänada esimese vooru sõnavõtjaid ja öelda, et ootan kannatamatult,
mil saan teha oma viimased märkused arutelu lõpus.

Jörg Leichtfried,    rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja. – (DE) Lugupeetud
juhataja ja kõrge esindaja! Kui rääkida Euroopa välispoliitikast ja Euroopa positsioonist
maailmas, oleme ühel meelel, et olukorda on vaja eri asjaolude mitmekesisuse tõttu
parandada. Siiski võiksime järgida ülihästi toimiva sarnase poliitikavaldkonna ehk
väliskaubanduspoliitika eeskuju. Euroopa Liidul on väliskaubanduspoliitikas ainupädevus.
Ta on ainuke osaline ja ainuke liikmesriikide esindaja. Seda ei mõisteta pidevalt riikliku
edevuse tõttu hukka. Võime küll teistes valdkondades eriarvamusel olla, kuid selle puhul
oleme jõulised ja ühtsed.

Meil on aeg kasutada oma tugevust, et meie partnerriikides elavad inimesed saaks lõigata
kasu meid aidanud väärtustest: inimõigustest, sotsiaalkindlustusest, õiglusest ja vabadusest.
See Euroopa välispoliitika uus mõõde on miski, mida meil tuleks ja mida me õigupoolest
peame järgima, et muuta maailm tulevikus vabamaks, õiglasemaks ja sotsiaalsemaks.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Lubage mul kõigepealt
tänada suure töö eest raportöör Gualtierit ja teisi variraportööre, kellega mul oli au töötada.
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Et olen selles rollis uustulnuk, tahan öelda, et ootasin teravaid sõnelusi eelkõige sellepärast,
et raportis käsitletakse teatud sõjalist aspekti, kuid selle asemel sujus töö väga rahumeelselt.

Kõrge esindaja ütles oma esimeses sõnavõtus, mil ta rääkis Põhja-Aafrikas puhkenud
konfliktidest, et me ei tea, kus ja millega need lõpevad. Loomulikult ei saa me öelda, et
ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on imerohi kõikide maailma hädade vastu, kuid ÜJKP
arendamise tulemusel teaksime kindlasti nendest konfliktidest rohkem ja võiksime neid
võib-olla ennetada või lahendada. Pean siinkohal silmas nii Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas
puhkenud konflikte kui ka Mägi-Karabahhis, Transnistrias ja Gruusia okupeeritud aladel
ikka veel käärivaid külmutatud konflikte.

Mul on hea meel, et Gualtieri raportis käsitletakse palju teemasid – tegemist on üsna pika
raportiga. Ajapiirangu tõttu ei saa ma enamikku neist nimetada, kuid sooviksin põgusalt
rääkida kahest punktist. Esimene on Euroopa Liidu missioonide tegevus. Rääkisime
julgeoleku ja kaitse allkomisjonis mitmel korral sellest, kuidas peame õppima vigadest või
teatud puudustest, et need missioonid toimiksid tulevikus paremini. Euroopa Liidu
operatsioonide kavandamise ja juhtimise küsimus on endiselt lahendamata. Weimari
algatusega seotud ministrid tõstatasid selle teema teile saadetud kirjas, proua Ashton.
Loodetavasti näeme selles valdkonnas konkreetset tegusid.

Lõpetuseks tahan mainida ELi ja NATO suhteid. Tunnen heameelt tõsiasja üle, et olete
pidevas ühenduses NATO peasekretäri ja Ameerika Ühendriikide välisministriga. Peame
neid sidemeid ka edaspidi jätkama, et mitte dubleerida oma tegevust. Selle eesmärk on
lihtsalt säästa raha. Teame, et revolutsioon ei ole võimalik, proua Ashton, kuid ootame
teilt selliste meetmete võtmist, mis soodustavad evolutsiooni.

ISTUNGI JUHATAJA: ROBERTA ANGELILLI
asepresident

Véronique De Keyser (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Paruness Ashton, olete
viimaste päevade jooksul saanud rohke kriitika osaliseks. Osa sellest moodustavad lihtsalt
odavad poliitilised võtted ja minu fraktsioon on need hukka mõistnud. Osa sellest ei saa
aga niisama kõrvale heita ning ma soovin oma mureküsimusi teiega jagada.

On tõsi, et alati ei ole meil ELi välispoliitikast selget ettekujutust ja seda eriti selles mõttes,
mida välispoliitikaga saavutada soovitakse, teisisõnu: mis on selle eesmärk. Teie teatised
võetakse vastu, kuid need on sageli tagasihoidlikud, mille alusel võime järeldada, et
tõenäoliselt on Euroopa Liidus eriarvamusi. See on juba iseenesest sõnum, kuigi negatiivne.
Niisiis asute te tööle, peate oma kohtumisi, teete oma telefonikõnesid ja annate endast
kõik – selles ei kahtle keegi –, kuid nende jõupingutuste tulemusi nõrgendab kahjuks
meediakära. Sellest tulenevalt jätab Euroopa Liidu välispoliitika ülimalt jõuetu mulje nende
palavikuliste sõnavõttude valguses, mida esitavad mõned Euroopa riigipead.

Aga nüüd avaneb teie ees tänu Araabia revolutsioonidele erakorraline poliitiline ruum ja
Euroopa diplomaatia rolli selles ruumis tuleb selgelt näidata, sest kui välja arvata iga riigi
eriomadused, on tõsi, et kõik on omavahel seotud. Näiteks oleks Fatah’ ja Hamasi leppimine
olnud kujuteldamatu ilma Araabia revolutsioonita Egiptuses ja hiljutiste julmade
repressioonideta Süürias. Kuna Bashar al-Assad ületas nn punase joone, ei tunne Hamas
end äkki enam Damaskuses hästi ning kaalub Katari või Kairosse kolimist. Samuti soovis
Hamas pidada viimasel hetkel läbirääkimisi, kuigi neid on peetud juba ilmatu kaua. Nendest
võimalustest tuleb kinni haarata!
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Niisiis, milline on meie praegune poliitika seoses Süüria ja Lähis-Idaga? Nagu mina olen
öelnud, on see puudulik. Peale selle jagan mõne oma kolleegi pahameelt Süüria väljajätmise
pärast nimekirjast ja nüüd ka sanktsioonidest pääsenud Bashar al-Assadi väljajätmise pärast.
Seda tuleb meile paremini põhjendada, paruness Ashton.

Veel üks asi. Kui Kuveit või Nepal ei sea viimasel minutil Ameerika Ühendriikide õhutusel
üles oma kandidatuuri, saame tõenäoliselt näha, kuidas Süüria 20. mail ÜRO Inimõiguste
Nõukogu juhib. Kas te suudate endale ette kujutada, et Süüria juhib ÜRO Inimõiguste
Nõukogu?

Catherine Ashton, sanktsioonidest ei piisa. Kas olete võidelnud selle vastu, et Süüria hakkab
juhtima ÜRO Inimõiguste Nõukogu? Kas olete nõudnud nende veresaunade rahvusvahelist
uurimist? Isegi kui teil ei õnnestu veenda riigipäid – nõustun siinkohal
kolleeg Cohn-Benditiga –, siis öelge seda ja ärge jätke meid teadmatusse! Selline ebaselgus
masendab meid.

Mis puutub Lähis-Idasse, siis ma teiega päris ühel meelel ei ole. Avaldasite ettevaatlikult
heameelt Fatah’ ja Hamasi leppimise üle, kuid kas te alustate Hamasiga dialoogi? Kas me
kordame 2007. aasta vigu? Nagu teame, on olukord kahtlemata väga keeruline. Siiski leian,
et peame sellest võimalusest kinni haarama. Hamas on toetanud Araabia rahualgatust.
Mõlemad osalised on teinud uskumatuid mööndusi valitsuse moodustamiseks. Tulevase
valitsuse moodustamist, mis leiab aset ehk kuu aja pärast, käsitlevas lepingus jõuti
kokkuleppele valimiste mõistes, Palestiina omavalitsuses, tõsiasjas, et Mahmoud Abbas
võiks läbirääkimistest osa võtta, ja 1967. aasta piirides, mis mõlemad on esmatähtsad
nõuded ja viitavad Iisraeli kaudsele tunnustamisele. Nii et ärge tulge mulle ütlema, et olete
endiselt seisukohal, millel kaks aastat tagasi. See oleks meie jaoks mõeldamatu.

Tegemist on kiireloomulise probleemiga, kõrge esindaja. Ettevaatus poliitikas ei asenda
julgust: need peavad käima käsikäes. Euroopa Parlament toetab teid alati, kui teil on julgust
pakkuda välja jõuline tulevikupilt.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Austatud juhataja ja paruness Ashton!
Oleme endiselt väga kaugel ühisest välispoliitikast, mis oleks tõesti oma nime väärt. Teid
kritiseeritakse seetõttu, kuid mõnikord tundub mulle, et teist on tehtud patuoinas olukorras,
mis ei ole teie kontrolli all ja mille on põhjustanud tõsiasi, et liikmesriikidel ei ole poliitilist
tahet leppida kokku ühises käsituses.

Võtame näiteks Liibüa. Kõigepealt tõkestas Itaalia sanktsioonide kehtestamise, seejärel
tunnustas Prantsusmaa ilma nõu pidamata Banghāzīs üleminekunõukogu ja lõpuks jäi
Saksamaa erapooletuks, kui hääletati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni üle. Te ei saa
selle muutmiseks mitte midagi teha, kuid see edastab Euroopast negatiivse pildi. Süürias
oleksime pidanud kehtestama jõulisemad sanktsioonid, kuid ka siinkohal oli meil vaja
ühehäälsust. Sellele on vastu mõned liikmesriigid – ajakirjanduses on nimetatud Kreekat,
Itaaliat ja Hispaaniat ning ka Saksamaa võib nende hulka kuuluda. Sellisel juhul tuleb teil
siin püsti tõusta ja öelda: „Suutsime nimekirja lisada vaid 13 isikut.”

Ühehäälsuse nõue halvab meie tegevust. 27 liikmesriigi puhul see enam ei toimi. Peame
oma ühises välis- ja julgeolekupoliitikas tegema järgmise suure hüppe. Tahan seda
kolleeg Tannockile ja tema tooridest sõpradele selgelt välja öelda.

Mida te teha saate? Avalikustage tõsiasi, et Euroopa koostöö on läbi kukkunud ja nimetage,
kes on selle eest vastutav. Kasutage ühenduse vahendeid eelkõige demokraatia edendamiseks.
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Olin üllatunud, kui kuulsin teid siin Euroopa demokraatia sihtkapitalist nii avameelselt
rääkimas. Koostame just koos Véronique De Keyseriga kui raportööriga sel teemal raportit
ja hindame parasjagu, millised on nõuded. Tahan selgeks teha, et me ei soovi teist
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, mis on bürokraatlik, aeglane,
ülemäära keeruline ja apoliitiline. Meil on vaja lahendust, mis on bürokraatiavaba, kiire,
lihtne ja poliitiline. Kui te suudate selle leida, saate meie täieliku toetuse osaliseks.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   –(PL) Lugupeetud juhataja ja kõrge esindaja! Üks kõige
liigutavamaid hetki minu elus oli 2007. aasta detsembris, kui viibisin Poola ja Leedu piiri
sümboolsel avamisel, mida tegid president Kaczyński ja president Adamkus. Selle
tseremooniaga tähistati Poola ja Leedu ühinemist Schengeni alaga. Tahan öelda, et meie
jaoks – pean silmas inimesi, kes kasvasid üles raudse eesriide taga – on reisimisvabadus ja
piirideta Euroopa konkreetsed näited Euroopa lõimumise edust. Pöördun teie poole
üleskutsega, et Euroopa piiride taaskehtestamisest ei tohiks mingitel asjaoludel saada
poliitiline vahend ega püüd reageerida populistlikult sellele, mis võib ehk isegi endast tõelist
probleemi kujutada. Schengeni ala on suur saavutus ja meil tuleks seda kaitsta.

Tänan teid, proua Ashton, selle eest, et teie sõnul ei ole meie seisukoht Hamasi suhtes
muutunud. Kahjuks on probleem selles, et muutunud on palestiinlaste ja president Abbasi
suhtumine Hamasi. Kutsun teid, proua Ashton, üles tagama, et Iisraeli vaenlased ei kasutaks
seda tohutut abi, mida antakse Palestiina omavalitsusele, rünnakuteks ainsa demokraatliku
riigi vastu, mis selles piirkonnas praegu on. Tuletan kõigile meelde, et Iisrael on ainuke riik
Lähis-Idas, kus Araabia elanikkond saab kasutada ja kasutab õigust valida parlamenti oma
esindaja.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Tahaksin esitada selle
märkuse komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale: Euroopa välispoliitikas jääb praegu
puudu juhtimisest, julgusest ja ühenduse meetodist ning see on juhtunud ajal, mil Euroopa
Liidu käsutuses on rohkem välispoliitilisi vahendeid kui kunagi varem. Teie, nagu te ise
sageli öelnud olete, tegelete kuulamisega: te kuulate riikide valitsusi ja ootate, kuni nad on
oma arvamuse avaldanud. Siis esitate väikseima ühise nimetaja ja teete seda sageli ajal, mis
sündmused on juba edasi arenenud.

Milles te näiteks Süüria puhul veendunud olete? Kas al-Assadi peaks nimekirja lisama või
mitte? Mida teie arvate? Tahaksime seda kuulda. Kas soovite sanktsioonidega ähvardada
või mitte? Te palute meil avaldada survet valitsustele – tegite seda oma vastuses –, aga öelge
meile, millistele valitsustele. Alustage arutelu.

Muidugi puudub liikmesriikidel sageli poliitiline tahe tegutseda ühtselt ja otsustavalt ning
nad ei soovi näha teid tugevana, kuid uskuge mind, paruness Ashton, nad ei toeta teid ega
päästa teid kui kõrget esindajat. Nad ei taga, et te jääksite ametisse – luban seda teile. Samuti
ei muuda see tõsiasja, et Lissaboni lepingus on teile ette nähtud jõulisem roll. Teie oletegi
vahelduv eesistujariik. Olete komisjoni asepresident. Teie võite teha algatusi, peaksite
panema paika tegevuskava. Teie peaksite kõigepealt esitama oma arvamused ja otsused
ning seejärel laskma liikmesriikidel reageerida.

Kui te ise algatusi ei tee, siis ärge vähemalt suruge maha teiste omi. Näiteks konfliktide
ennetamise Göteborgi programmi läbivaatamine: Anna Lindh tegi sellega kümme aastat
tagasi algust. Eesistujariik Ungari alustas läbivaatamist ja soovis, et te selle töö üle võtaksite,
kuid teie peatasite selle. Ma ei saa aru, miks. Saan soovitada teil vaid julgem olla ja rohkem
delegeerida. Järgige Margaret Meadi, keda te tsiteerisite. Aidake kaasa muutustele, mida
meil vaja on. Luban teile, et vaid see päästab teie ametikoha. Miski muu ei saa seda teha.
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Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton! Minu
arvates on teil õigus tunda, et teile on teie vastu suunatud kriitikaga ülekohut tehtud. Kuidas
saab teid süüdistada, kui suurriikide vastu võetud otsused on teie jaoks Euroopa Liidus
siduvad? Kuid mul on veel üks küsimus: kas need, kes kritiseerivad siin oma valitsust,
käituvad ise nendes riikides võimul olles teisiti võrreldes sellega, mida nad hukka mõistavad?
Nõustun samuti sellega, mida ütles Martin Schulz: veel mõnda aega tagasi müüsid Euroopa
riigid relvi nendele, kelle kohta on oleme nüüd teada saanud, et nad on diktaatorid. Samas
tähendab poliitika ettenägelikkust ja see tähendab probleemide kiiret tuvastamist, sest
muidu teeme lihtsalt järelanalüüsi.

Euroopa riigid pommitavad oma hiljutisi partnereid. Samal ajal pommitavad ja hävitavad
nad neidsamu relvi, mida ise müüsid. Loomulikult ei ole ju võimalik enne uusi relvi müüa,
kui vanad on hävitatud. Et Euroopa Liit edasi liiguks, peab ta meie arvates töötama välja
poliitika, mis põhineb rahul ja ei ole seotud sõjaliste vahendite ega sõjalise sekkumisega.
Samuti tuleb edendada rahvusvaheliste suhete demilitariseerimist. Euroopa Liidul tuleb
vabaneda tuumarelvadest ja aidata muuta meie planeet tuumarelvavabaks. Sellest saab
Euroopa Liidu jaoks kuulsuse hetk.

Lisan veel paar sõna Lähis-Ida naaberriigi Türgi kohta. Türgis on vangistatud kümneid
ajakirjanikke ning pool Küprost on ikka veel 40 000 sõdurist koosnevate
okupatsioonivägede käes. Nad rikuvad Küprose türklaste ja kreeklaste õigusi. Siinkohal
palun ma paruness Ashtonil näha Küprosel kiiresti seda, mida nägime Araabia poolsaarel
liiga hilja.

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Austatud juhataja, kõrge esindaja Ashton ja kolleegid!
Rünnakud kopti kirikute vastu Egiptuses ja kristlaste tapmine on märgid sellest, et usuline
sallimatus suureneb. See reedab seda ühtsuse vaimu, mida näidati üles Tahriri väljakul, kus
koptid ja moslemid avaldasid režiimi vastu koos meelt.

Kooseksisteerimine ja sotsiaalne stabiilsus on korrakohaseks demokraatiale üleminekuks
hädavajalikud, kuid sallivuse puudumine muudab nende saavutamise võimatuks. Seega
peavad Kairo ametivõimud tegema rohkem vähemuste kaitseks ja astuma vastu salafistlikele
äärmuslastele, kes eitavad nüüdisaegse demokraatia põhimõtteid, mille poole püüdleb
Egiptuse rahvas. Majandusareng koos välisinvesteeringute ja eelkõige turismi taastamisega
on ilma sallivuse, korra ja stabiilsuseta mõeldamatu.

Niisiis peaks Euroopa andma heldet abi Egiptuse ja kogu maailma huvides, kuid selle abi
tingimus peab olema tõhus poliitika vähemuste kaitseks kooskõlas põhimõttega, kus abi
suurus sõltub tehtud edusammudest, mille teie, paruness Ashton, koos volinik Fülega välja
pakkusite.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja ja kõrge esindaja! Praegused sündmused
Süürias panevad meid taas kord mõistma seda dilemmat, mille ees Euroopa Liit end seoses
Lähis-Idaga ja Põhja-Aafrika olukorraga leiab. Oleme palju aastaid toetanud araabia maade
despootlikke režiime ja diktatuure. Nüüd, mil president al-Assad on hakanud oma rahva
vastu võtma jõhkraid meetmeid, mõistame muidugi tema tegevuse kohusetundlikult hukka
ja kehtestame sanktsioone, millest on vähe kasu. Minu arvates ei ole siin tegemist
usaldusväärsusega. Araabia maailmas ei ole demokraatia ja inimõigused ilmselgelt iial
olnud midagi enamat kui tühjad sõnakõlksud. On teada, et praegu püütakse varjata tõsiasja,
et Brüssel või teisisõnu Euroopa Liit on põhiliselt tegutsenud selles piirkonnas ameeriklaste
geopoliitilistes huvides.
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Pidades silmas kõiki muutusi Vahemere piirkonna lõunaosas, valmistab Euroopa Liidu
abitus eriti suurt muret. Kui rahutused ja ülestõusud algasid, oli meil demokraatia saabumise
üle hea meel. Mis praegu Tuneesias toimub? Parimal juhul võib olukorda kirjeldada
kaootilisena, sest taas hakatakse kukutama üleminekuvalitsust. Egiptuses on midagi alalise
või ajutise sõjalise diktatuuri laadset, mille liikmed kiusavad taga kopti kristlasi. Liibüas on
kodusõda, millesse sekkuvad loiult poolikute vahenditega lõhestunud eurooplased.

Siiski võivad ameeriklased avastada, et Süüria on üks kõva pähkel. President al-Assad ei
pea muretsema isegi sellepärast, et välissurve mõjul pöördub sõjavägi tema vastu. Samuti
puudub igasugune kaitsev jõud, mis võiks teda võimult kukutada. Sellest hoolimata avaldaks
režiimi muutus Damaskuses kindlasti ulatuslikku mõju kogu piirkonnale. Esimesed Süüria
põgenikud, kes Türki saabuvad, võivad olla n-ö avalöögiks tohutule konflikti eest
põgenevate inimeste sissevoolule.

Praeguse olukorra tõttu Süürias ja Liibüas tuleb meil Euroopas ja Brüsselis kiiresti välja
töötada iseseisev poliitika, mis ei sõltu Washingtonist ja mida Washington ei mõjuta.
Erinevalt USAst avaldavad piirkonnas toimuvad sündmused geograafilise läheduse tõttu
Euroopale otsest mõju. Kuid me ei tohi lasta ennast Liibüa kodusõtta veelgi rohkem kaasa
tõmmata, sest muidu võib meist saada terrorismi ja äärmusluse sihtmärk.

Eduard Kukan (PPE).   – Austatud juhataja! Mis puutub raportisse ELi kui ülemaailmse
osaleja kohta, siis näitavad muutused rahvusvahelisel areenil, et EL peab tingimata kiiremini
tegutsema. See tähendab, et tuleb olla valmis seisma silmitsi üleilmsete probleemidega.
Lissaboni lepingus on selliseks tegevuseks loodud raamistik ja vajalikud vahendid.

Meil tuleks alustada puuduste kõrvaldamisest ülemaailmses juhtimises. Sellised näited
nagu Kopenhaageni kliimamuutustealane tippkohtumine, ÜRO Peaassamblee resolutsioon
osalemisõiguste suurendamise kohta – kiidan siinkohal paruness Ashtonit – või ELi
osalemine Rahvusvahelises Valuutafondis osutavad sellele, et lisaks nende küsimuste
käsitlemisele on tarvis luua ka ühine strateegia.

Raportis näidatakse, kus tuleks teha veelgi rohkem jõupingutusi. Üks kõige tähtsamaid
valdkondi on meie rolli ja kooskõla tugevdamine Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
süsteemis. Sama kehtib rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja mitmepoolsete
julgeolekuorganisatsioonide kohta. Kuid midagi ei juhtu iseenesest. Selleks tuleb meil
kulutada aega ning kasutada järjekindlaid ja kooskõlastatud abinõusid. Meil on kiiresti vaja
pikaajalist strateegiat, milles määratakse konkreetselt kindlaks sammud ja meetmed, mida
peame võtma oma koha tugevdamiseks üleilmsel areenil. Loodetavasti pakub
paruness Ashton sellise strateegia peagi välja ja meil on võimalik seda siin, Euroopa
Parlamendis, arutada.

Mul on veel üks märkus, mis puudutab rohkem Albertini raportit. Sel pühapäeval toimusid
Albaanias kohalikud valimised. Mina olin valimiste vaatlemises osalenud Euroopa
Parlamendi ajutise delegatsiooni juht ja mul on üks sõnum, mida tahaksin teiega jagada.
Albaania kodanikud – ma ei räägi siin poliitikutest, vaid tavalistest inimestest – vaatavad
meie, ELi poole usalduse ja lootusega. Nad loodavad, et me aitame neil leida lahenduse
sellele väga keerulisele poliitilisele olukorrale, mille poliitikud on selles riigis põhjustanud.
Võrreldes meie üleilmsete püüdlustega on antud juhul vaja astuda üks väike samm. Kui
edukad suudame olla oma koduväljakul? Tegemist on katsega, mis tuleb läbida tulemuslikult
ja väärikalt.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, paruness Ashton ja kolleegid!
Soovin variraportöörina kõigepealt tänada siiralt raportöör Albertinit tema väga kiiduväärt
koostöö eest selle raporti koostamisel.

Raportis ja muidugi ka tänases arutelus oleme õigustatult keskendunud põhiliselt
lõunapoolsetele piirkondadele ja Lähis-Idale. Ma ei taha korrata seda, mida ütlesid
kolleegid Schulz, De Keyser ja teised. Tahaksin lühidalt rääkida olukorrast Palestiinas ja
Iisraelis.

Usun, et Hamasi ja Fatah’ leppimine ning nende valmisolek rajada riik kujutab endast
suurepärast võimalust, sest riigi rajamisega kaasnevad kohustused ja vastutus. See tuleb
igal juhul selgelt välja öelda. Meil on vaja, et Iisraeli tunnustataks, et piirkonnas valitseks
rahu ja et loobutakse vägivalla kasutamisest.

(Aplaus)

See on ülioluline. Siiski peab Iisrael tunnustama ka iseseisvat Palestiina riiki samamoodi,
nagu Hamas peab tunnustama Iisraeli Riiki. Me saavutame Lähis-Idas rahu alles siis, kui
oleme jõudnud kahe riigi lahenduseni.

Tahan vaadata nii lõuna kui ka ida suunas, sest ühelt poolt juhtisin ma Türkmenistanis
Euroopa Parlamendi delegatsiooni ja teisalt määrati mind eile Euroopa Parlamendi
raportööriks Venemaa teemal. Vaatamata sellele, et lõunapool esinevad probleemid on
arusaadavatel põhjustel tähelepanu keskmes, ei tohi me unustada, kui tähtsad on meie
idanaabrid. Türgi täidab selles vallas samuti suurt osa. Me ei peaks suhtuma Türgisse kui
lihtsalt kandidaatriiki. Türgi peab eelkõige Vahemere piirkonna olukorra puhul olema ka
meie partner. Samas on tähtis, et me tihendaks oma sidemeid Türgiga seoses Musta mere
piirkonnaga ning kaasaks Türgi oma Euroopa ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse. See
ei pea ilmtingimata olema seotud ühinemise teemaga.

Teiseks on väga otsustav tegur partnerlus Venemaaga. Tahame luua Venemaaga partnerlust,
kuid peame pidama läbirääkimisi tugevalt positsioonilt ja enesekindlalt. Sellest jääb meil
mõnikord puudu. Kui Venemaal on sellist suhtumist liiga palju, siis meil on seda liiga vähe.
Vaid võrdsel tasemel olles suudame jõuda kokkuleppeni. Kuigi pooldan väga seda
partnerlust, mis peab olema strateegiline, olen väga üllatunud survest, mida Venemaa
avaldab praegu eelkõige Ukrainas. Varem oleksime Venemaa ja Ukraina valitsuste liikmeid
kirjeldanud sõpradena, kuid see, kuidas Venemaa praegu Ukrainaga käitub, pole kaugeltki
õiglane. Sama kehtib tema käitumise kohta mõne energiatarnija suhtes ja oleme seda
näinud ka Türkmenistani puhul. Niisiis peame Venemaale selgeks tegema, et soovime
partnerlust, mis põhineb võrdsusel ja ühistel huvidel. Meie kindel eesmärk peab olema
tõelise ja innuka partnerluse loomine.

Kesk-Aasia teema kohta nii palju, paruness Ashton, et me soovime kaasatud olla, kuid meil
puuduvad seal esindused. Tean, et meil on rahalisi probleeme, kuid meil on selles piirkonnas
hädasti vaja diplomaatilisi esindusi. Soovime neilt riikidelt energiat osta. Tahame, et nad
liiguks demokraatia suunas ja järgiks inimõigusi. Kuid tegelikult ei ole me piisavalt kaasatud.
Pierre Morel on küll suurepärane inimene ja teeb kiiduväärt tööd, kuid sellest ei piisa. Meil
tuleb rajada rohkem esindusi nendes Kesk-Aasia riikides, mis on meie naabrid. Vastasel
juhul vaatavad need riigid kas ainult Hiina või Venemaa poole või on neil vähemalt võimalus
vaadata Euroopa poole. Arvan, et see on tähtis.

Lõpetuseks tahan veel kord selge sõnaga välja öelda, et meie soov on toetada teid täiel
määral. See, mida täna ütlesite, on täiesti õige. Meile Euroopa Parlamendis meeldiks, kui
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te ütleksite seda veidi valjemini ja otsekohesemalt – kuigi see ei ole alati teie stiil –, sest siis
saaksime toetada teid veelgi rohkem kui muidu.

Andrew Duff (ALDE).   – Austatud juhataja! Tahan Cathy Ashtonile öelda, et rääkisite
elavalt probleemidest, mis on seotud kokkuleppe saavutamisega 27 välisministri vahel.
Kuid Lissaboni lepingu alusel on teil õigus ka ilma selleta tegutseda: te võite moodustada
vabatahtlikke koalitsioone ja luua tihendatud koostöö süstemaatilise vormi.

Kui nimekirjas, mis puudutab sanktsioonide kehtestamist 13 süürlase suhtes, saab kokku
leppida vaid ühehäälsuse abil, siis tuleks minu arvates ühehäälsuse nõudest loobuda. Mina
soovitan luua eesliini või poliitilise tahtega riikide tuumiku ja töötada koos nendega välja
ühine poliitika.

Geoffrey Van Orden (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Paruness Ashton ei üllatu, kui ma
väljendan pettumust ja seda mitte Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP)
toimimisega seoses, vaid tõsiasja pärast, et ta nõuab endiselt selle eriti mõttetu ja ülimalt
kuluka töö tegemist.

Ta võib väita, et Euroopa Liit on osalenud umbes 25 missioonil, mis on läbi viidud ÜJKP
nime all. Tegemist ongi vaid nimega: vähesed neist missioonidest on vaatlemist väärt. Need
on kas missioonid, mille on tegelikult ellu viinud NATO, otsesed tsiviilmissioonid või
passiivsed missioonid, milles osalevad sõjaväelased. Tavaliselt on need toimunud sellepärast,
et Euroopa Liit on palunud kedagi, et teda kutsutaks midagi tegema. Praegu viib NATO
Liibüas läbi sõjalisi operatsioone. ELil ei õnnestunud saada mandaati merendusembargo
jõustamiseks ning nüüd on ta meeleheitlikult püüdnud mõjutada ÜROd, et viimane kutsuks
teda ellu viima humanitaarabi programmi.

On tõsiasi, et ei NATO ega ÜRO ei taha, et EL teeskleks sõjalist sekkumist. Loomulikult on
humanitaarabi väga vaja ja EL võiks täita kasulikku rolli, kuid mitte viisil, mille abil püütakse
lihtsalt edendada valesti suunatud sõjalisi püüdlusi. Häda on selles, et ÜJKP olemasolu ja
kõik selle topeltstruktuurid on lõhestunud ning põhjustavad liitlaste seas kõhklusi seoses
jõulise kaasabiga NATO operatsioonidele.

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

Nicole Sinclaire (NI).   – Austatud juhataja! Kas minu kolleeg nõustub ÜRO puhul minuga
selles, et kui Euroopa Liidul oleks ÜRO Julgeolekunõukogus vaid üks koht, mida praegu
põhjalikult kaalutakse, tähendaks see, et suur osa suveräänsusest läheb Ühendkuningriigilt
ja ka Prantsusmaalt üle Euroopa Liidule? Praegune Ühendkuningriigi valitsus, mille toetaja
ta on, ei toetaks mingil juhul sellist suveräänsuse üleminekut.

Geoffrey Van Orden (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Tänan auväärt parlamendiliiget
selle küsimuse eest.

Muidugi on see Lissaboni lepingu järjekordne hukatuslik tagajärg. Minu jaoks on täiesti
vastuvõetamatu, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa peaksid andma üle oma koha ÜRO
Julgeolekunõukogus, et EL saaks ise selle laua taha istuda. Minu arvates ei soovi kumbki
liikmesriik seda teha. Kahjuks soodustab seda Lissaboni leping, mis – nagu ma olen öelnud –
on üks põhjustest, miks me sellele nii suurt vastuseisu avaldame.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Tahaksin komisjoni asepresidendile
ja kõrgele esindajale öelda järgmist: hindan kõrgelt seda, mida ütlesite esimeses sõnavõtus
oma poliitika kohta ja mida olete teinud Põhja-Aafrikas – Egiptuses, Tuneesias ja Liibüas –,
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eriti hindan aga tähelepanu, mille suunate sealsetele noortele ja naistele. Samuti meeldib
mulle teie suhtumine süvademokraatiasse, mida tuleb juurutada. Minu arvates on see
hädavajalik ja kõik meist jagavad siin Euroopa Parlamendis teiega seda vaadet. Niisiis
loodan, et seda saadab edu.

Teisest küljest nõustun paljude kolleegidega selles, et al-Assadi suhtes oleks pidanud
kehtestama sanktsioone. Nagu küsis minu kolleeg Danny Cohn-Bendit: kes on see või
need, kes seda nõukogus blokeerisid? Kas Guido Westerwelle või keegi teine? Öelge seda
meile ja me toetame teid, kui käitute meiega läbipaistvalt ja olete avatud. Minu arvates
võidate sellega toetust juurde. Uurige oma mandaati. Toetame teid siin rohkem, kui räägite
meile põhjalikumalt sellest, mis nõukogus toimub. Tehke seda ja rääkige meile.

Minu arvates kehtib see ka sidususe kohta, nagu ütlesite teie ja paljud teised siinkõnelejad.
Albertini raportis, mille üle sel nädalal hääletame, esitame samuti üleskutse selle kohta, et
riiklik poliitika peaks toetama ELi seisukohti ja teid ning ma esitan siinkohal palve oma
kolleegidele Euroopa Parlamendis, neile teie seast, kes kuuluvad oma riigis
valitsuserakondadesse: öelge oma välis- ja peaministritele, et nad toetaks Euroopa ühist
poliitikat ja ei tegeleks vaid riiklike huvidega, sealhulgas välispoliitika vallas. Vastasel korral
ei saa meil kunagi olema Euroopa ühist välispoliitikat, mida teie, paruness Ashton, peate
juhtima ning milles peate oma lubaduste poolest olema edasipüüdlik ja julge.

61 aastat pärast Schumani deklaratsiooni, mida tähistasime kaks päeva tagasi, vajame
rohkem Euroopat kui kunagi varem. Meie soov on väga konkreetne: konfliktide ennetamine
ja tsiviilkriisi ohjamine, paruness Ashton. Nõuame, et meil tehtaks Euroopa välisteenistuses
sõltumatuid mõjuhinnanguid, mis oleks tavamenetlus julgeoleku, inimõiguste, sooliste,
sotsiaalsete ja majanduslike mõjude kvalitatiivseks hindamiseks iga ÜJKP missiooni puhul.
Samuti tuleb meil kaasata nendele missioonidele rohkem tsiviilisikuid.

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

Nicole Sinclaire (NI).   – Lugupeetud juhataja! Avaldan kõigepealt kiitust oma kolleegile,
kes rääkis just oma väsimatust tööst inimõiguste alal. Ta räägib ELi ühisest välispoliitikast
jne. Kuid kas ta jagab minu jahmatust seoses Euroopa Liidu silmakirjalikkusega? Me
mõlemad teame, et EL on surmanuhtluse vastu, kuid ikkagi öeldakse president Barroso ja
eesistuja Van Rompuy ühisavalduses bin Ladeni surma kohta, et see „näitab, et sellised
kuriteod ei jää karistamata”. Kas see viitab nõustumisele sellega, et surmanuhtlus on karistus?

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Mis puutub minu kolleegi märkusesse,
siis Osama bin Ladeni surma puhul ei olnud tegemist surmanuhtlusega. See, mis toimus,
oli tapmine ja mina isiklikult oleks eelistanud seda, kui Ameerika Ühendriigid oleksid ta
vahistanud ja kohtu alla andnud.

Kuid see ei tähenda, et ma teda kritiseeriks.

See, mida president Barroso tema sõnul ütles, ei olnud silmakirjalik. See oli lihtsalt üks
avaldus, mis tehti. Ma võiksin seda arvustada ja nagu ütlesin, oleksin pigem pooldanud
Osama bin Ladeni andmist näiteks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alla, kuid seda ei
juhtunud. Siiski ei pea ma seda silmakirjalikuks, sest meil on vaja ühist Euroopa seisukohta.
Mis puutub surmanuhtlusse, siis usun, et selle teemaga on vähemalt siin kontinendil kõik
selge. Seda ei saa kahjuks küll öelda teiste maailma piirkondade kohta.

27Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



Patrick Le Hyaric (GUE/NGL).   – (FR) Lugupeetud juhataja, kõrge esindaja ja kolleegid!
Minu arvates on teie esimeses sõnavõtus kasutatud sõnad seoses teie sooviga Palestiina
riigi olemasolu kohta pärast Palestiina-sisest leppimist ülitähtsad.

Palestiina kokkulepe on põhiline poliitikasündmus ja vastupidiselt siin öeldule on Hamas
esimest korda nõustunud sellega, et Palestiina Vabastusorganisatsioon ja Palestiina
omavalitsus on tema läbirääkimispartnerid. Ta nõustub 1967. aasta piiride ja neliku
tingimustega, sealhulgas vägivallast loobumisega. Varsti asub ametisse üleminekuvalitsus,
mis hakkab juhtima valimiste ettevalmistamist. Niisiis on aeg küps selleks, et Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon tunnustaks septembris Palestiina riiki 1967. aasta piirides, mille
põhjal on riigi pealinn Ida-Jeruusalemm.

Jättes kõrvale selle, mida te enne ütlesite, kõrge esindaja, siis milliseid edasisi samme astub
Euroopa Liit Palestiina riigi tunnustamiseks ja selle mõtte kaitsmiseks Ühinenud Rahvaste
Organisatsioonis?

Kas te saaksite ühtlasi rääkida meile, milliseid algatusi kavatsete teie ja kavatseb EL teha
tagamaks, et Iisraeli valitsus annab Palestiina omavalitsusele üle võlgnetava maksutulu?

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

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Austatud juhataja! Kolleeg, olen teiega
täpselt ühesugusel arvamusel. Hamasi ja Fatah’ vaheline üksmeel on tõepoolest ajalooline
samm edasi. Ehk on nüüd võimalik saavutada edu palestiinlaste ja iisraellaste vahelises
leppimisprotsessis. Paruness Ashton ütles täiesti selgelt välja, et teine laevastik kujutab
endast täiesti ebavajalikku provokatsiooni, mis võib seda protsessi kahjustada. Kas teie ja
teie fraktsioon taganete nüüd selle laevastiku toetamisest samamoodi, nagu eile siin, Euroopa
Parlamendis Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete
liitfraktsiooni ulatuslikul kaasamisel juhtus?

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Ei, nimetatud laevastik on
Euroopa kodanikuühiskonna meede eesmärgiga lõpetada see täiesti mõttetu blokaad. Kui
ametiasutused, riigid ja meie oleks järginud rahvusvahelist õigust, ei oleks me siin ning
palestiinlased ei elaks Gazas vangis, mida nad juba liiga kaua pidanud tegema.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Austatud juhataja! Avaldan Gabriele Albertinile kiitust
raporti eest ja selle eest, et ta osutas ÜVJP ning kaitse- ja julgeolekupoliitika põhimõtetele
ja eelisküsimustele. Loomulikult maailm muutub ja Euroopa Liidul tuleb seista silmitsi
raskete katsumustega. Nende ületamiseks tuleb tal võtta tõsiseid meetmeid. Püsiva vaesuse
oht, suurte rahvahulkade sotsiaalne tõrjutus, kasvav tööpuudus, geopoliitilised muutused
araabia maades – juhin tähelepanu eriti just viimasele –, loodusõnnetused ja sisseränne on
praegused põhiprobleemid ja need annavad aimu tulevastest pingetest.

Just sisserände küsimus, mis muutus hiljuti Itaalia ja Prantsusmaa vaheliseks hellaks teemaks,
on seadnud Schengeni lepingu kahtluse alla. Minu arvates ei saa me sisserände probleemi
eirata, kuid meil tuleb seda lahendada ettevaatlikult ja otsusekindlalt. Pooldan solidaarsust,
kuid pooldan ka sotsiaalstruktuuride säilitamist. Leian, et iga aruteluga Schengeni lepingu
üle peavad kaasnema Dublin II määruse muudatusettepanekud.

Nicole Sinclaire (NI).   – Lugupeetud juhataja! Avaldan paruness Ashtonile poolehoidu
ja toetust: vaatasin hiljuti üht BBC saadet, kus teid intervjueeris Jeremy Paxman, kes küsis
teilt mõne väga tabava küsimuse ja teil oli ülimalt ebamugav. Ta küsis teilt, et kellele te

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET28



tegelikult allute ja millisest 27 riigist te üldse rääkida saate? Minu arvates on need küsimused
ka täna siin istungisaalis kõlanud.

Meil ei ole ju ühte ühist poliitikat? Nägime seda ÜRO resolutsiooni puhul Liibüa
lennukeelutsooni kohta, kui Saksamaa hääletas selle vastu. Kuidas saab meil olla ühine
poliitika, kui üks suur ELi riik hääletab tegelikult vastupidiselt kahele teisele suurele ELi
riigile? Teil tuleb täita võimatu ülesanne.

Minu toetussõnad – ja tundsin kergendust, kui lugesin pühapäevastest ajalehtedest, et
eitasite ametikohalt lahkumist – on järgmised: olen väga kriitiline ELi ühise poliitika suhtes
ja selle suhtes, et EL võtab minu koduriigilt suveräänsuse ning sellepärast soovin, et te
jääksite oma ametisse nii kauaks kui võimalik, sest siis, kui teie seda ametit peate, ei saa
meil minu arvates suveräänsuse kaotamisega suuri probleeme tekkida. Lõppude lõpuks,
kui teie olite Ühendkuningriigi lordidekoja juht ja surusite läbi Lissaboni lepingu, mis lõi
teie töökoha, kus teenite 313 000 naela aastas, ütlesite ikka ja jälle, et tegemist on vaid
asjade kordaseadmisega, mitte suveräänsuse laialdase üleminekuga. Rääkisite seda
lordidekojas korduvalt. Niisiis ei ole mingit mõtet teile küsimusi esitada, sest kas me saame
üldse ausa vastuse?

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Austatud juhataja, kõrge esindaja
ja komisjoni asepresident ning kolleegid! Selle ülemäära laiapõhjalise arutelu keskne tegur
peaks olema olukord Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas.

Meil tuleb suhtuda arutelusse voorusi ülistamata – paruness Ashton rõhutas õigustatult
mõningaid kiiduväärt elemente; mina toonitaksin head või pigem paremat teabevahetust
Euroopa Parlamendi ja Euroopa välisteenistuse vahel –, aga ka puudusi varjamata. Seda
tuletas meile hiljuti meelde meie endise kolleegi ja Itaalia Vabariigi Presidendi
Giorgio Napolitano mõistlik hääl.

Halbade aspektide seas on, vaatamata paruness Ashtoni jõupingutustele, erinevad
mõõdupuud, mille alusel hinnatakse ÜRO Julgeolekunõukogus ja samuti Euroopa Liidu
Nõukogus Liibüa ja Süüria juhtumeid. Peale selle, paruness Ashton, kuulub nende hulka
olukord Ashrafi laagris: teie teate, kui kiiduväärt, edasiviivat ja mõõdukat osa täidab minu
fraktsioon välispoliitika arendamisel. Uskuge mind, kui ütlen, et Iraani toimiku tähtsus ja
tundlikkus ei ole mulle märkamata jäänud.

Hoolimata teie teenistustele, koostööpartneritele, kabinetile ja peadirektorile tehtud
hoiatustest humanitaarse külje kohta ning tõsiasjast, et esitasin teile ise avalduse eelnõu,
ei rääkinud te valjemini enne, kui 32 inimest oli surma ja enam kui 300 haavata saanud.
Võite ise oma järeldused teha.

Te ise ütlesite täna hommikul, et meil tuleb tegutseda ja olla sidus eriti inimõiguste kaitse
vallas. Eelkõige tuleb riskida siis, paruness Ashton, kui inimelud on ohus.

Esitan teile järgmise küsimuse: pidades silmas Kuuba dissidenti Juan Wilfredo Soto Garcíat,
kes võeti vahi alla, keda peksti ja kes lõpuks tapeti, kas te soovite nõuda uurimise läbiviimist,
et heita valgust nendele kurbadele sündmustele? Kui uurimise tulemusel selgub, et tema
peksmise ja surma vahel on põhjuslik seos, siis kas soovite need hukka mõista?

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton! Kuulasin teie
sõnavõttu ülima tähelepanu ja suure rahuloluga ning ma ei kuulnud ühtegi sõna, millega
ma ei nõustuks. Sellegipoolest puutute nii siin istungisaalis kui ka Euroopa Liidu kodanike
seas kokku karmi kriitikaga seoses teie võimega näidata ühtset käsitust ja ühiseid meetmeid.
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Lissaboni leping on loonud tähtsad tingimused, mis võimaldavad Euroopa Liidul rääkida
rahvusvahelisel areenil ühel häälel. See hääl väljendub teie kaudu arusaadavalt. Siiski on
võimalik edu saavutada vaid siis, kui teised hääled vaikivad või on vähemalt vaiksemad.
Meie näeme seevastu käratsemist. Siiani oleme suutnud pakkuda maailmale ebakõla, milles
on meil sageli raske kuulda seda tähtsat sõnumit, mida Euroopa Liit soovib edastada.

Paruness Ashton, mina arvan, et meie institutsioon – Euroopa Parlament – on teie loomulik
liitlane Lissaboni lepingu rakendamisega kaasnevas võitluses. Kasutage meid nii palju kui
võimalik, sest koostame täna järgmise ühise välis- ja julgeolekupoliitika teemalise raporti
ning 2011. aastal toimuv erakordselt hoogne tegevus annab meile võimaluse lüüa oma
kodus kord majja.

Kiidan täielikult heaks hinnangu, et peame jagama oma toetust Põhja-Aafrika riikidele,
eriti Tuneesiale ja Egiptusele, kahes etapis. Üht pikaajalist etappi on juba põhjalikult
kirjeldatud. Aga Egiptus ja Tuneesia vajavad toetust praegu – just sel aastal – ja sellises
ulatuses, mis ületab suuresti seda, mida praegu arutame.

Araabia revolutsioonidega on seotud kaks tahku. Üks oli vabaduse ja demokraatia
puudumine ning teine sotsiaalsete väljavaadete puudumine ja lootusetus. Revolutsioonidega
saavutatakse edu vaid siis, kui need kaks probleemi lahendatakse samal ajal.

Euroopa sotsiaaldemokraatide fraktsiooni korraldatud konverentsil, mis toimus Tuneesias
ja millest võtsid osa kogu piirkonna erakondade ja liikumiste esindajad, palusime Euroopa
Liidult hädaabiprogrammi, mille abil toetatakse demokraatlikke protsesse nüüd ja kohe.
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis suurendab ka ise
märkimisväärselt oma toetust sellele piirkonnale. Räägin seda selleks, et rõhutada, kui
tähtis on meil võtta kohustusi igal tasandil.

Lõpuks tahan öelda, et eelmisel nädalal asutati Euronesti parlamentaarne assamblee. See
on selge sõnum selle kohta, et meie idapartnerid soovivad tihedamat poliitilist dialoogi
Euroopa Liiduga. Ärgem unustagem neid.

Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE).   – Austatud juhataja! Sõnad on vahendid, sõnad
on tööriistad ja sõnad võivad olla välispoliitikas relvad. Seega tuleks neid kasutada
mõistlikult ja ettenägelikult, kuid on juhtumeid, mil neid tuleb kasutada otsustavalt.

Tahaksin kõrgele esindajale öelda, et tundsin tema häälest suurt puudust esimestel päevadel,
mil Süüria ametivõimud panid toime neid õudusi. Usun, et need vaprad kodanikud, kes
avaldasid Süürias meelt siis ja teevad seda ka praegu, seades ennast tõsisesse ohtu, on teie
häält veelgi rohkem taga igatsenud. Väga harva esineb olukordi, mille puhul on vaja
viivitamata sõna võtta. See oli üks neist olukordadest.

Lubage mul minna nüüd Lähis-Ida juurde. Usun, et Palestiinas kogutud maksude
kinnipidamine Iisraeli valitsuse poolt on laiduväärt tegu. Peale selle on vastukäiv nõuda
kõigepealt, et Jordani Läänekalda ja Gaza ametivõimud peaksid jõudma kokkuleppele –
sõlmima lepingu –, ja alles siis, kui leping sõlmitakse, tehakse vastavasisuline otsus. Lisaks
on see otsus vägagi küüniline, sest on väga tõenäoline, et Euroopa Liit peab igal juhul
rahalise puudujäägi hüvitama.

Niisiis toetan kõiki oma kolleege, kes on nõudnud – teen seda ka ise – uut hoogu
Iisraeli-Palestiina konflikti rahumeelsel lahendamisel, mis peab muidugi põhinema kahe
riigi lahendusel.
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Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Hoolimata ühist välis- ja
julgeolekupoliitikat reguleeriva Lissaboni lepingu jõustumisest on vähe muutunud.
Olemasolevatele diplomaatilistele esindustele on antud uued nimed, kuid Euroopa Liit kui
üleilmsel areenil osaleja ei ole oma positsiooni tugevdanud.

Huvitav, kas Euroopa Liidu 27 liikmesriigil on üldse võimalik ühist poliitikat ellu viia.
Sellised järeldused tulenevad otseselt Albertini raportist, kus märgitakse, et liikmesriikidel
puudub tahe ajada ühist poliitikat, ja liikmesriikide mõne esindaja avaldustest, mis on
jätnud mulje ühtsusetusest. Samasugused järeldused on esitatud Gualtieri raportis, kus
juhitakse tähelepanu kaitseprogrammide laialt levinud kattumisele ja sellest johtuvale
piiratud majanduslike ressursside raiskamisele. Niisiis on NATO jätkuvalt ainuke tõhus
jõud ning Euroopa Parlamendi vasakpoolsed, kes väljendasid end kirjalikult vähemuse
arvamuses ja nõudsid muu hulgas NATO laialisaatmist, on ohtlikud ja ausalt öeldes
anarhistlikud.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja ja paruness Ashton!
Kolleeg Gualtieri koostatud suurepärane raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta
sisaldab tarvilikku ülevaadet olukorrast. Tahan esile tõsta julgeoleku- ja kaitsepoliitika nelja
eelisvaldkonda, millest peaksime järgmisel aastal joonduma.

Esiteks peame koostama ühismissioonide kohta realistliku analüüsi ja eelkõige
välishinnangu. Samuti peame lisama need oma regionaalpoliitika käsitustesse. Eriti kehtib
see Somaali poolsaare kohta.

Teiseks on meil vaja teha edusamme sõjalise võimekuse ühendamisel ja ühisel kasutamisel.
Meil tuleb tagada, et eraldi teed, mida mööda sammuvad prantslased ja britid, suunduvad
tagasi Euroopa ühise lahenduse juurde. Euroopa Kaitseagentuuril on selle kohta mõtteid.
Te peaksite nende mõtetega välja tulema ja tagama avaliku arutelu, et saaksime edasi liikuda.

Kolmandaks on meil vaja avalikku mõttevahetust Euroopa uue julgeolekustrateegia üle.
Härra Solana 2003. aastal esitatud dokument oli omal ajal kiiduväärt panus. Kuid maailm
on edasi liikunud ja meil on vaja avalikku arutelu.

Neljandaks tuleb meil liikmesriikide parlamentidega jõuda kiiresti kokkuleppele ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika ühtses parlamentaarses järelevalves.

Kui meie – pean siin silmas teid, paruness Ashton, ja Euroopa Parlamenti – suudame teha
nendes neljas ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas ühe aasta jooksul edusamme,
oleme väga õnnelikud selle üle, mida oleme saavutanud.

Sampo Terho (EFD).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Ka mina soovin tervitada liidu välisasjade
ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, paruness Ashtonit, kes austab meid täna oma
kohalolekuga. Tegemist on minu esimese sõnavõtuga ja seepärast tervitan ühtlasi kõiki
oma kolleege Euroopa Parlamendis.

Soovin teha lühikese märkuse ELi ühise välispoliitika kujundamise kohta. Ühine ja jõuline
hääl meie välispoliitikas on kahtlemata hea asi, kuid see ei tohi vähendada liikmesriikide
endi välispoliitika tähtsust, selle paindlikkust ega sõltumatust. Peame endilt küsima, keda
EL siis esindab, kui need ei ole liikmesriigid? Peale selle peame küsima, keda esindavad
liikmesriikide esindajad, kui EL neid juba esindab?

Aluspõhimõte peab olema see, et struktuure ei dubleerita ja et Euroopa Liidu struktuurid
ei paisu ülemäära suureks. See on nii eelkõige põhjusel, et on väga küsitav, kas ELi kodanikud
üldse soovivad ikka lõimimist välispoliitika alal.
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Béla Kovács (NI).   – (HU) Austatud juhataja! Lissaboni leping muudab oma ülemäära
keeruliste muutustega institutsioonide loomise ja kohustuste määratlemise raskeks. Isegi
olemasolevad institutsioonid ei saa oma ülesannetega paljude muutuste tõttu korralikult
hakkama. Niisiis valitseb igal pool kaos ja kõik on segaduses.

Tekib küsimus, mis mõte on Euroopa välisteenistuse loomisel ja sellele õiguste andmisel,
kui ta ei ole ikka veel oma tegevust alustanud? Kaitse ja julgeolek on kõikjal maailmas
valdkond, mille puhul tuleb kiiresti reageerida ja tegutseda. Samal ajal kui peetakse arutelusid
koosseisude, asukohtade ja ametite üle, laseb Euroopa Liit mööda võimaluse tegutseda
selles vallas sisukalt. Kui institutsioon on juba kord asutatud, peaks see töötama ja tegutsema
tõhusalt. Just sel põhjusel peame tegema kõike, mida suudame, et teenistus alustaks tööd
võimalikult kiiresti.

On kahetsusväärne, et välissuhete valdkonnas ei saa praegune eesistujariik kujundada
välisasjade, ühise kaitse ega julgeoleku programmi. Niisiis, kolleegid, ei jää teil muud üle,
kui toetada proua Ashtoni tööd, mis on alanud suurte raskustega.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, komisjoni asepresident ja kolleegid!
Paruness Ashton, me toetame teid Euroopa välisteenistuse edasisel arendamisel ja selle
tõhusa toimimise tagamisel. See kehtib eelkõige esinduste asutamise protsessi kohta, mida
on vahendite ja piiratud aja tõttu vaja märkimisväärselt täiustada.

Samuti on tõsine probleem see, et iga Euroopa välisminister tunneb praegu vajadust joosta
oma riigilipuga ühe tiiru ümber Tahriri väljaku. Siiski peame hoolimata sellisest käitumisest
tagama, et meie ühine strateegia on arusaadavaks tehtud. Selle saavutamine on meie ja ka
teie ülesanne. Me peame neid ametikohti ära kasutama – tegelikkuses on neid kolm, mis
on Lissaboni lepingus ühendatud ja mida teie esindate – mitte selleks, et leida väikseim
ühine nimetaja ja rakendada seda siis liikmesriikide puhul, vaid selleks, et võtta üle poliitiline
juhtimine, mille tulemusel saab ühine seisukoht veelgi suurema osatähtsuse ja on nii veenev,
et me suudame teised riigid endaga nõusse saada. See on ülitähtis, kui tahame selles
valdkonnas tõepoolest edu saavutada.

Nõustusite enne kolleeg Gualtieriga ühendamise ja ühise kasutamise vallas. Tahaksin teda,
kolleege Muñiz De Urquizat ja Albertinit tänada. Meil on aga vaja kolmeharulist käsitust,
mis koosneb juhtimisest, ühendamisest ja ühisest kasutamisest. Need on kolm punkti,
mida on tarvis. On palju üksikuid küsimusi, mille võiksime siin tõstatada ja mille puhul
on vaja ülesandeid jagada. Milliseid edusamme tehakse Ukrainas? Kas Aserbaidžaani ja
Armeenia vahel puhkeb suve lõpus sõda? On märke, et nii võib juhtuda. Loomulikult on
samuti suuri probleeme seoses araabia maadega, millele on osutanud paljud minu kolleegid.
Kuidas peaksime reageerima sellistele sündmustele nagu see laevastik, mis on minu arvates
provokatiivne teguviis? Kuidas peaksime suhtuma president al-Assadi? Kuidas saaksime
hoolitseda selle eest, et Iraani rahva mudžahiidlik organisatsioon ei saaks mingit toetust,
sest mina ei poolda selle toetamist, kuid kuidas samal ajal tagada, et Ashrafi laagrit uuesti
ei rünnata ja selle elanikke ei tapeta? Meil tuleb leida mõistlik viis ühise seisukoha
kindlakstegemiseks.

Aitame teil luua Euroopa välisteenistust. Samas ootame ka sellist juhtimist, mis võimaldab
kujundada poliitikat kõrgemal tasemel ja veenab liikmesriike hoolimata keerulisest
ühehäälsuse nõudest. See on võimalik ainult veenva juhtimise kaudu. Ootame jätkuvalt
tulemusi, mis johtuvad Euroopa välisteenistuse arendamisest.
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Richard Howitt (S&D).   – Austatud juhataja! Lubage mul alustada asepresidendi ja kõrge
esindaja kiitmisest isiklike edusammude eest kompromissi saavutamisel Ühinenud Rahvaste
Organisatsioonis seoses ELi sõnaõigusega. Teistel see õnnestunud ei ole. Mida iganes
inimesed siin istungisaalis ja Euroopa Liidus meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta
mõtlevad,. on see sellise püüdluse kõige silmapaistvam objektiivne heakskiitmine, mis teil
ja meil Lissaboni lepingu suhtes on – nimelt välispoliitika, mida meie välispartnerid tõeliselt
usaldavad ja austavad.

Sotsialistide fraktsiooni koordinaatorina inimõiguste alal soovin tunnustada kõrget esindajat
ka inimõiguste strateegilise ülevaate eest ning kohustuse eest, mille ta võttis välisministritele
saadetud kirjas inimõiguste lisamise kohta kaubanduse arenguga seotud ja muudesse ELi
meetmetesse ning „konkreetsete tulemuste” saavutamise kohta. Kutsusime Euroopa
Parlamendis teda üles looma inimõiguste ja demokraatia direktoraati ning kohtuma oma
kõikidel külaskäikudel alati inimõiguste kaitsjatega. Täname teda selle eest, et ta on nii
teinud. Kui ta ütleb, et tema isiklik eelisküsimus on surmanuhtluse kaotamine, peab Euroopa
Parlament teda selles jõuliselt toetama.

Meie fraktsioon toetab María Muñiz De Urquizat, kes nõuab, et EL torkaks rohkem silma
ÜRO Inimõiguste Nõukogus. Avaldame poolehoidu ka Gabriele Albertinile, kes ütleb, et
EL peab inimõiguste rikkumiste korral nii tegutsema kui ka rääkima. Rõhutame
Roberto Gualtieri järeldust, et inimõiguste järgimises ei tohi kunagi teha järeleandmisi.
Tahan veel oma fraktsiooni nimel märkida, et toetame maksutulu tagastamist
palestiinlastele.

Tegemist on meie iga-aastase välispoliitikateemalise aruteluga ja järgmisel aastal näeme
loodetavasti inimõiguste ülevaates konkreetseid tulemusi ning suuri edusamme inimõiguste
edendamisel kõikjal, kus Euroopa välisteenistus tegutseb.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Põhja-Aafrika sündmused on
taas kord näidanud, et ELi ühine välispoliitika on ajast maha jäänud ja ebatõhus. ELi
üleskutsed inimõiguste ja demokraatia järgimise kohta jätavad enamjaolt samasuguse
mulje nagu pettekujutelmades Don Quijote oma roostes raudrüüs võitlemas tuuleveskitega,
kui võrdleme seda hästi tasuva relvakaubandusega, millega tegelevad ELi liikmesriigid.

Maailma kümnest suurimast relvamüüjast on seitse ELi riigid – ELi liikmesriigid – ning
relvi on müüdud Liibüale, Egiptusele, Tuneesiale, Bahreinile ja Jeemenile. Kõrge esindaja,
ehk on saabunud aeg muuta relvaekspordi keelustamine ELi välispoliitika eelisküsimuseks?

27 eri riigi välis- ja julgeolekupoliitika kooskõlastamine ei ole sugugi kerge ülesanne ning
laevahukus ei saa süüdistada ainuüksi kaptenit. Liikmesriikidel on õigus omaenda
välispoliitikale. Sellegipoolest võiksime kaptenilt paari asja loota – nimelt algatusvõimet
ja ideid. Ootame seda ikka veel.

Struan Stevenson (ECR).   – Austatud juhataja! Pärast 8. aprillil aset leidnud õõvastavaid
tapatalguid Ashrafi laagris on olukord seal endiselt ohtlik. Igal hetkel võib toimuda veel
üks jõhker rünnak. Saabusin just Bagdadist, kus juhtisin väikest parlamendiliikmete
delegatsiooni kõrgetasemelistel kõnelustel Iraagi presidendi ja valitsuse ministritega.

Aitasin leida lahendust Ashrafi kriisile, mida teie, paruness Ashton, olete näinud. Et asustada
3400 põgenikku Ashrafist ümber USAsse, Kanadasse, Austraaliasse, Norrasse, Šveitsi ja
ELi liikmesriikidesse või sinna, kus on nende pered või teised lähedased, on vaja ÜRO, USA
ja ELi sekkumist ning teie innukat toetust. See on ainuke võimalus, mille abil saab vältida
veel üht humanitaarkatastroofi. Ashrafi elanikud ise on sellega nõustunud.
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Euroopa Parlament loodab, et te haarate sellest võimalusest kinni ning säästate süütuid
elusid ja hoiate ära edasise vägivalla ja verevalamise.

David Campbell Bannerman (EFD).   – Lugupeetud juhataja! Sel nädalal peetud Euroopa
päev pidi olema pühendatud Euroopa rahvuslikule identiteedile, kuid nii see ei olnud. See
tähistab Euroopa rahvusriikide järjekindlat asendamist ELi riigiülese valitsusega, mis on
rahvusriikide suhtes ülimuslik. Selline teguviis on vastuolus valitsustevahelise organi
olemusega, kus rahvusriigid teevad vabalt koostööd, kuid ei loovuta oma õigusi kõrgemale
keskasutusele.

Seda erinevust näitlikustab Liibüa lennukeelutsoon. Valitsustevaheline Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon leppis kokku lennukeelutsoonis, mille algatasid sellised rahvusriigid nagu
Suurbritannia, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid, kuid sellised rahvusriigid nagu
Saksamaa ja Venemaa jäid oma mõjuvatel põhjustel erapooletuks. Valitsustevaheline NATO
viib praegu operatsiooni läbi vabatahtliku osaluse kaudu.

Vastandina oli riigiülene EL jõuliselt vastu David Cameroni ettepanekule lennukeelutsooni
kohta. On veider, et punane paruness Cathy Ashton ise oli samuti lennukeelutsooni
ettepaneku vastu ja tema abi nimetas seda kuuldavasti „meeleheitlikuks katseks köita
ajakirjanduse tähelepanu”. Selle õppetund on, et suurriigid tegutsevad valitsustevaheliselt,
kuid riigiülesed organid vaid sahkerdavad ning samal ajal on Liibüa leekides.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja, kõrge esindaja ja kolleegid! Teie töö,
paruness Ashton, on väga raske ja te kannate oma õlul rasket koormat. Loodetavasti ei
suhtu te minu küsimustesse kui provokatsiooni, vaid kui mõtiskelu soodustavasse
abivahendisse. Paruness Ashton, ühisarutelu lõpus hääletame raporti üle, milles käsitletakse
Euroopa Liidu rolli mitmepoolsetes organisatsioonides.

Kaks aastat tagasi küsisin teilt teie ametissenimetamisele eelnenud ärakuulamise ajal, milline
on teie seisukoht seoses sellega, et Euroopa Liidul on Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis
üksainus koht. Vastasite tol korral, et teil ei ole olnud aega selle üle mõelda.
Muñiz De Urquiza raport sisaldab Millán Moni muudatusettepanekut, milles on määratletud
Euroopa Parlamendi seisukoht selles küsimuses. Mida arvate teie praegu? Kas teil on viimase
kahe aasta jooksul olnud aega sellele mõelda?

Paruness Ashton, 17. mai on Bagdadis Euroopa ja Iraagi päev. ELi esindatus Iraagis koosneb
kahest ametnikust ja ühest suursaadikust. Need kolm inimest tegutsevad Briti suletud
territooriumil. Muidugi soovite te leida vahendeid selle olukorra lahendamiseks. Et teid
aidata, rõhutan seda, et Bahamal on seitse ELi ametnikku. Mis saab Bahamal võrreldes
Bagdadiga juhtuda sellist, mis on Euroopa Liidu saatuse suhtes nii lõpmatult otsustavam.
Kas ei oleks parem, kui Bagdadis oleks 17 ametnikku, sest oleme lähedal esimese ELi ja
Iraagi lepingu sõlmimisele Saddami-järgsel ajal? Ehk lahendavad nad isegi kohapeal Ashrafi
laagri tragöödia, sest olen kindel, et teie isiklik sekkumine võiks hõlpsalt viia rõõmustava
lahenduseni selles vallas.

Paruness Ashton, olete juba sekkunud Egiptuse koptide teema puhul. Siiski on
tagakiusamine jätkunud ning see on praegu seoses nn Araabia kevadega muret tekitav
probleem. Euroopa välisteenistuse teatistes räägitakse sellest endiselt kui
äärmuslastevahelisest konfliktist. Kuid Egiptuses surevad ainult kristlased ja põlevad vaid
kirikud. Mis takistab meil tunnistamast tõde, kutsudes seda õige nimega ja vabastades
koptid nende täbarast olukorrast, sest neist on saanud fundamentalistliku poliitilise projekti
pantvangid?
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Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Lugupeetud juhataja ja kolleegid! Rahutud
sündmused, mis on täis ebakindlust ja lootusi ning mis muudavad Vahemere lõunakallastel
poliitilist geograafiat, kujutavad endast üha suuremat katsumust Euroopa ja selle
välispoliitika jaoks. Jälgides toimuvat, peaks Euroopa Liit pidama järjest tähtsamaks oma
suutlikkust tugineda kindlale ja järjepidevale välispoliitikale, mille raames suudetakse
käsitleda keerulist olevikku ja kavandada problemaatilist tulevikku, kus rahvusvahelised
suhted muutuvad ja maailm on hoopis teistsugune.

Võttes arvesse selliste riikide nagu Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Venemaa strateegilist
positsioonide muutmist ning üha suurenevat tooraine ja energiavarude puudust, peaks
Euroopa mängima väga tähtsat ja otsustavat rolli, kuid ta näitab üsna selgelt seda, et ta ei
ole sellisteks katsumusteks valmis.

Juba mõnda aega on ta liikunud liiga aeglaselt oma liikmesriikide välis- ja sisepoliitika
kooskõlastamise suunas. Märkimisväärset edu saavutatud ei ole. Seda tõendab ühelt poolt
kahvatu tegevus, mis tuleneb tema välispoliitikast, ja teisalt selliste riikide põikpäisus, kes
igatsevad taga koloniaalajastut, mis enam tagasi ei tule, ja kes toonitavad, et nende arvates
kaitsevad nad oma huve paremini, kui ajavad asju üksinda ja ei delegeeri midagi Euroopa
võimuorganile. Meil tuleb pöörata uus lehekülg. Paruness Ashton, teil on tähtis ülesanne.
Palun täitke seda igakülgselt, teades, et aega on väga vähe.

ISTUNGI JUHATAJA: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Austatud juhataja ja paruness Ashton! Teie kehastate ühise
välis- ja julgeolekupoliitika kaudu Euroopa Liidu poliitilisi püüdlusi.

Palun teid, et külastaksite isiklikult võimalikult kiiresti Iraaki. Teid on vaja näha nii Bagdadis
kui ka Kurdistanis.

Ameeriklased lahkuvad sealt aasta lõpuks ja pärast seda tekib üks suur tühimik. Kuid
Euroopa Liidu kohalolekut ei ole Iraagis tunda või, kui täpsemalt väljenduda, on meie
diplomaate seal nii vähe, et nad on nähtamatud või ei suuda ennast nähtavaks teha.

Nad soovivad Iraagis meie ja teie isiklikku kohalolekut, poliitilist ja majanduslikku koostööd.

Mul on hea meel teie tänase avalduse üle Bosnia ja Hertsegoviina kohta – see oli uhke
avaldus, kuid te ei ole määranud ametisse Sarajevo delegatsiooni juhti.

Kui teil ei õnnestu nimetada ametisse Sarajevo delegatsiooni juhti, mängite te head
võimalused kätte paljudele, kes destabiliseerivad Bosnia ja Hertsegoviinat nii seest- kui ka
väljastpoolt. Selle teeks lõpu juhi ametisse määramine.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Euroopa on praegu silmitsi
kahe probleemiga. Esimene on vajadus naabruspoliitika uue tulevikupildi järele. Käisin
hiljuti Tuneesias ja nägin, kui palju Euroopa Liidult oodatakse. Oleme pidevas ühenduses
Ukrainaga ja tean, et ka seal loodavad nad rohkem – rohkem võimalusi sotsiaalse koostöö
arendamiseks ja rohkem sidemeid. Nad ootavad, et me ei sulguks oma Euroopa isekusse.

Tean, et teil on raske oma tööd teha, proua Ashton, sest te olete üksi ja teie seda ei
otsustanud – nii asutati Euroopa välisteenistus –, kuid praegu jääb mulje, et sügisel oli meie
arvates kõige tähtsam teema Valgevene, kuid täna vaatame hoopis Põhja-Aafrika poole,
just nagu lapsed, kel on järsku tekkinud huvi millegi muu vastu. Tarvis on naabruspoliitika
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uut tulevikupilti ja täna on see teie kätes. Olete viimaste kuudel näidanud, et olete tugev
inimene ja suudate seda ülesannet täita. Võib-olla ei peaks Euroopa praegu – nagu
Antiik-Rooma aegadel – kaitsma end Rooma stiilis piirisüsteemi abil piki Reini jõge või
muus kohas, vaid hoopis tegema ettepaneku julge poliitilise tulevikupildi kohta, mis ei
puuduta ainult sisserände probleemi, vaid mis kujutaks endast just poliitilist tulevikupilti.
Võib öelda, et Euroopa saatus on praegu – sel ajaloolisel hetkel – teie kätes, proua Ashton,
ja me jääme sellele suuresti lootma.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Austatud juhataja! Ashrafi laagris pannakse toime jõledusi,
mida me ilmselgelt hukka mõistame ja mille pärast oleme sügavas mures. Kuid mina
tahaksin paruness Ashtonilt küsida, milliseid vahendeid me peale sõnade kasutame? Kas
kaalume kaubandusmeetmete, abimeetmete ning muude konkreetsete ja tõeliste meetmete
võtmist veenmise asemel, mis ei anna mingeid tulemusi?

Mis puutub naabruspoliitikasse seoses riikidega, kes on Euroopa Liidu ukselävel, siis on
see minu arvates kõige tähtsam osa teie portfellist, paruness Ashton. See on välispoliitika
põhielement, sest kui me siin ebaõnnestume, siis ebaõnnestume kogu välispoliitikas.

Ilustamata tõde on selline, et me oleme lõuna- ja idapoolsete naaberriikide puhul taganemas
ja nii-öelda kaitserežiimil. Meid on ootamatult tabatud. Paruness Ashton ütleb, et
naabruskonnas puhuvad tormituuled. Need on tema sõnad. Kus on meie meteoroloogiline
tegevuskava? Selles poliitikas on põhitegur aeg, mida napib. Jääme oma naabruspoliitikas
alati sündmustest maha. Isegi paruness Ashton ja volinik Füle hilinevad kolmandat korda
Euroopa naabruspoliitika läbivaatamisega – samuti hilineti kõrge esindaja büroos.

Meie patt on tegevusetus. Välispoliitikas tuleb teha tegusid, mis muudavad sündmuste
kulgu. Seal ei tule rääkida sõnu, pidada palju kohtumisi, tegeleda kasutu veenmisega ja
teha hulgaliselt avaldusi. Meil tuleks kasutada tõelisi ja jõulisi vahendeid, et muuta olukorda
Liibüas, Süürias, Ashrafi laagris ja Valgevenes. Liikmesriikide tahtmiste järgimine ja
välisministrite loa ootamine edasiliikumiseks on muutunud paruness Ashtoni doktriiniks
ja ta suhtub sellesse kui voorusesse. See on vale arusaam. See hukutab meie välispoliitika,
kus arvestatakse alati väikseima ühise nimetajaga ja millega jäädakse iga kord hiljaks. Meie
tahame, et kõrge esindaja juhiks, mitte ei järgiks.

Meie arutelul on kaks nõrka külge. Esiteks rahuldume sageli hukkamõistuga ja ebatõhusate
viisakeeldude kehtestamisega, mis on naeruväärselt jõuetud võtted. Samuti nõuame rohkem
raha, et hoida oma südametunnistus puhas, kuid liikvel on palju Araabia raha, mida ei
investeerita Araabia demokraatiasse ega Araabia õitsengusse.

Libor Rouček (S&D).   – (CS) Lugupeetud juhataja, paruness Ashton ja kolleegid! Muutused
Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas on Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse seisukohalt ülitähtsad.
Araabia maad ja islamiriigid on poliitilise ja demokraatliku vabanemise protsessis, mida
võiks nimetada Araabia Praha kevadeks. Noored Tuneesiast kuni Egiptuse, Jeemeni, Süüria
ja Bahreinini nõuavad rohkem vabadust, demokraatiat ja inimõigusi.

See ei ole ainult ELi poliitiline ja julgeolekualane huvi, vaid eelkõige meie moraalne kohustus
pakkuda ulatuslikku abi oma sõpradele Araabias nende võitluses vabanemise eest, sest
väärtused, mille eest nad võitlevad, on ühtlasi meie väärtused. Nende väärtuste edukas
saavutamine ja elluviimine on samuti kestva rahu, stabiilsuse, arengu ja õitsengu põhiline
eeltingimus. Ulatuslik abi ei tohiks siiski tähendada sekkumist, sest kodanikuühiskonna,
demokraatia ja õigusriigi arendamine peavad minu arvates jääma araablaste ja moslemite
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kätesse. Vaid nii saavad need riigid ja ühiskonnad muutuda pikaajaliseks osaliseks üleilmses
...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Austatud juhataja, paruness Ashton ja kolleegid!
Lubage mul alustada kõrge esindaja tunnustamisega New Yorgis saavutatud edu eest.
Euroopa rolli tugevdamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis on kiiduväärt. See aga
tõstatas minu jaoks mitu küsimust.

Milline on meie ja teie sõnum ÜRO Peaassambleele? Kuidas suudate jõuda liikmesriikide
puhul ühele ühisele seisukohale, ilma et asi ei taanduks väikseimale ühisele nimetajale?
Milliseid konkreetseid meetmeid – seda küsis ka kolleeg Daul – me pärast seda võtame, et
oma sõnum ellu viia?

Juhataja, oleme kõik silmitsi tohutu raskete kasumustega, millele on vaja lahendus leida.
Neid katsumusi ei esine ainult Bahreini, Jeemeni, Iraani ja Armeenia puhul. Need on seotud
ka meie lähinaabritega: Valgevene, Süüria, Egiptuse ja Liibüaga. Need katsumused on vägagi
reaalsed. Tegu on mahasurumise ja sõjaga, usuvähemuste vastu pannakse toime
vägivallategusid, meie suunas liigub suur hulk põgenikke ning õigusriigi ja demokraatia
rajamisega on alustatud liiga aeglaselt.

Paruness Ashton, teie olete meie ja Euroopa Liidu juhtfiguur. Ei meie ega Euroopa Liit ei
saa endale lubada mahajäämist ebakõlade ja otsustamatuse tõttu. Teie täidate üliolulist osa
nii ametlikult kui ka mitteametlikult ja mitte ainult telgitagustes, vaid ka koosolekuruumides
ja eelkõige väljaspool neid. Tean ja mõistan, et peate tegutsema väga ettevaatlikult, kuid
te peaksite aru saama, et meie, Euroopa Parlament, toetame teid, kui te jätkate liikmesriikide
veenmist, et Euroopa ühtne käsitus on vaeva väärt, tõhusa, sidusa ja ühise välispoliitika
saavutamist ja selle poliitika esindamist, sobivaimate inimeste määramist Euroopa
välisteenistuse vastavatesse ametitesse ning Euroopa ja selle kodanike – kes on eriti tähtsad –
seisukoha tugevdamist. Niisiis tehke rohkem. Tehke rohkem Süürias ja ärge toetage
läbimõtlemata lahendusi.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton! Täna peame
arutelu Euroopa Liidu välispoliitika põhiküsimuste üle ja kolme tähtsa Euroopa Parlamendi
teksti üle, milles käsitletakse Euroopa Liidu rolli maailmas. Kuid küsimus, mille me kõik
tänasel arutelul esitame, on, et kas meil tegelikult on üldse ühist välispoliitikat? Kui Euroopa
viivitab oma seisukohtade leidmisega ning jätab endast argpüksliku ja nõrga mulje ning
kui teda ei ole pikka aega kuulda viimase kümnendi ajaloo tähtsas sündmuses, mille all
pean silmas araabia maade ülestõuse, kui liikmesriigid ei suuda asuda ühisele seisukohale
Liibüat käsitleva olulise ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 suhtes ning kui
Euroopa Liit on Süüria puhul kõhklev, tundub mulle, et võib-olla on sellele küsimusele
juba tegelikult vastatud.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist olid meil kõrged lootused. Aga kui nõukogu ei suuda
oma ülesannete kõrgusel seista ning kui riikide isekus ja strateegiad on otsuste tegemisel
ülimuslikud, on Euroopa ja Euroopa ideaal kaotanud veel ühe lahingu.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Jagan oma kolleegide arvamust seoses
ebaõnnestunud ja ebajärjekindla seisukohaga, mille on võtnud eri valitsused katsumuste
suhtes, millega praegu silmitsi oleme. Samuti ühinen paruness Ashtoni üleskutsega arutelu
laiendamise kohta, et kaasata riikide valitsusi. Tahaksin konkreetselt küsida, millist kasu
loodab valitsus A või valitsus B saada, kui liigub ühepoolselt edasi või takistab mingi otsuse
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langetamist? Millised on need kasutegurid? Need peavad olema suuremad kui mõju, mille
võime saavutada ühtsete meetmete võtmisega Euroopa Liidus. Usun, et mõnel valitsusel
oleks keeruline oma tegevust põhjendada.

Siiski olen veendunud, et oleme läbimas vaevalist protsessi, mille käigus õpime oma vigadest.
Finants- ja võlakriis on teatud määral avaldanud kasulikku mõju, luues eelkõige ühises
välis- ja julgeolekupoliitikas tugevama koostöövalmiduse. Mõni sõnavõtja viitas
ühendamisele ja ühisele kasutamisele. 8. aprillil esitas Euroopa Liidu sõjaline staap selle
valdkonna kohta 300 liikmesriikidelt saadud projekti. Tahaksin teada, mida kavatsete nüüd
nende projektidega teha? Kas plaanite kasutada seda algatust alalise struktureeritud koostöö
käivitamiseks, mida ei ole siiani toimunud? Kas tagate, et Euroopa Kaitseagentuuril ja
Euroopa Liidu sõjalisel staabil lasub selle algatuse elluviimisel põhivastutus?

Kolleeg Bütikofer loetles järgmiseks aastaks neli eelisvaldkonda, mida ma suuresti toetan.
Euroopa Parlament on mitu korda nõudnud valge raamatu koostamist julgeoleku- ja
kaitsepoliitika kohta. Mida teie sellest arvate? Kas olete valmis liitma kokku oma teenistuse
praegused üksused, kes tegelevad nende küsimustega, et luua üks osakond, mida võiks
nimetada operatiivseks peakorteriks?

Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin
kiita tehtud töö eest teid, paruness Ashton. Kui lubate mul nii öelda, siis olete nagu
töömesilane, kes saavutab vähehaaval tulemusi, kui rohutirtsud samal ajal liikmesriikides
siristavad ja logelevad.

Kallid kolleegid! Ma ei hakka sellest põhjalikumalt rääkima, sest kolleegid minu fraktsioonist
ja teistest fraktsioonidest on avaldanud samasuguseid arvamusi. Tahan mainida nelja
punkti, mida võiks vaadelda kui teie tegevuse abihoobasid või kui elemente, mis toetavad
teid ühise välis- ja julgeolekupoliitika muutmisel rohkem oma nime vääriliseks.

Esiteks, erinevalt muude teemade puhul valitsevast olukorrast pooldatakse Euroopa avalikus
arvamuses ühist välis- ja julgeolekupoliitikat 65–70% ulatuses.

Teiseks, Euroopa Parlament ise, välja arvatud väike euroskeptikute vähemus, toetab Euroopa
föderaalset tegevust eriti välis- ja julgeolekupoliitikas.

Kolmandaks, kõige euroopameelsemad ja föderaalsust enim toetavad liikmesriigid:
moodustage nendega liit ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Austatud juhataja! Alustaksin kahe
tähelepanekuga. Eelistan ühisarutelule eraldi arutelusid. Me käsitleme erinevaid teemasid,
mis on ära teeninud iseseisva ja põhjaliku mõttevahetuse. Samas tahaksin korrata
kolleeg Salafranca Sánchez-Neyra sõnu Kuuba dissidendi Soto surma kohta.

Lubage mul teha kolm lisamärkust.

Me kõik lootsime, et saame praegusel ajal keskenduda Euroopa Liidu rollile välisasjades,
kuid iga meie jõupingutus on kulunud kahjuks tõsisele majandus- ja finantskriisile. Siiski
tähendab suur hulk välisasjadega seotud katsumusi, eelkõige meie Vahemere piirkonna
naaberriikides, et me ei saa enam kauem oodata. Euroopa Liit peab poliitiliselt ja
majanduslikult osalema araabia maades toimuvates muutuste protsessides.

Paruness Ashton, samuti on mul hea meel tõsiasja üle, et Euroopa Liidu hääl ÜRO
Peaassambleel muutus lõpuks ometi tugevamaks eelmisel nädalal New Yorgis toimunud
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hääletuse tulemusel, mis sai laialdase toetuse osaliseks. Tunnustan teid selle eest, pidades
silmas, et eelmise aasta ebaõnnestumine tõstatas murettekitavaid küsimusi Euroopa Liidu
tulevase rolli kohta maailmas ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Siiski juhivad Euroopa lahknevad hääled, mis anti ÜRO Julgeolekunõukogu
resolutsiooni 1973 kohta, tähelepanu ülisuurtele – rõhutan just, et ülisuurtele – raskustele,
mis kaasnevad tõhusa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika saavutamisega.

Kokkuvõttes on teil, paruness Ashton, ja Herman Van Rompuyl, kellel on samuti
välisküsimustes palju kohustusi, keeruline ülesanne veenda liikmesriike selles, et meil on
vaja ühtset ja sidusat välistegevust. Teie kaks peate tegema palju tööd, et lükata, tõmmata
ja juhtida sellisel ajaloo perioodil seda, mida kavatsesime lahendada Lissaboni lepingus
tagatud uute vahenditega.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Lõpetagem kaeblemine selle üle, et
meil ei ole ühist Euroopa poliitikat. Mõnes valdkonnas on meil see olemas ja mõnes ei ole.
Mis puutub naabruspoliitikasse, siis tegelikult ühine poliitika toimib. Uued liikmesriigid
suudavad toetada lääneriike Põhja-Aafrikas ainulaadsel viisil, sest lääneriikidel puudub
vajalik usaldusväärsus. Selle usaldusväärsuse tagavad riigid, kes viisid revolutsioone läbi
Ida-Euroopas. Idas oleme kõik nendest teemadest huvitatud – idas sama palju kui läänes.
Vanadel liikmesriikidel on seevastu raha, neil on vahendid. Meil on seda raha vaja, et ajada
ühist naabruspoliitikat nii idas kui ka lõunas ja et tugevdada oma usaldusväärsust.

Kui räägime poliitikast kaitse valdkonnas, siis mis kaitsepoliitika see on, kui Euroopal ei
ole sõjaväge?

Liibüa kohal lendab kuuskümmend Euroopa õhusõidukit – 60 kurti ja pimedat lennukit.

Puudub luureteenistus ja need lennukid ei ole suutelised oma missiooni tõhusalt läbi viima.
Kui ameeriklased ei oleks missiooniga selle alguses liitunud, ei oleks midagi saavutatud.
See ei ole avaldanud mingit mõju. Nii et lõpetagem kaeblemine selle üle, et meil ei ole ühist
poliitikat. Nii kaua, kui meil ei ole ühist sõjaväge, ei saa meil ei julgeoleku ega kaitse alal
ühist poliitikat olla.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Austatud juhataja ja kõrge esindaja! Liibüa kriis on kahjuks
taas kord näidanud, et Euroopa Liidul on raskusi olla diplomaatilises ja sõjalises mõttes
olemas. Siiski oleks täiesti ebaõiglane süüdistada vaid teid Euroopa Liidu poliitilise tahte
puudumises, isegi kui paljud meist usuvad, et me oleks võinud ja pidanud tegutsema
otsustavamalt.

Tõsi on ka see, et liikmesriikidel lasub suur vastutus suutmatuse eest tulla selles küsimuses
välja sidusa, tõhusa ja nähtava poliitikaga, samal ajal kui meie USA-sõbrad lootsid väga
Euroopa tegutsemisele. Jättes kõrvale Liibüa kriisi, peame siiski olema tähelepanelikud
suurte strateegiliste muutuste suhtes, mis tähendab, et me ei tohi loobuda püüdlemast
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika poole, mida kätkeb endas Lissaboni leping ja mida teie,
kõrge esindaja, peate jätkuvalt edendama, toetama ja kaitsma.

Ennenägematud kaitse-eelarve piirangud, mitu rahvusvahelist kriisi ja Ameerika
Ühendriikide strateegilised ümberpaigutused on kõik kokku märkimisväärsed tegurid, mis
ei jäta meile muud valikut, kui hakata ise oma saatust juhtima. Olles silmitsi hulga kriiside
ja ohtudega, ei saa me jätta kõike oma USA-sõprade ja liitlaste ega NATO otsustada. Ei
Ameerika Ühendriigid ega NATO ei saanud näiteks 2008. aastal lõpetada Gruusia ja
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Venemaa vahelist konflikti ning niisamuti ei saa Ameerika Ühendriigid ega NATO vaadelda
seal praegust relvarahu. Tegemist on Euroopa missiooniga, mis on täiesti õiguspärane.

Näeme Liibüas selgelt, et Ameerika Ühendriigid ei soovinud olla eesliinil ja et NATO
minimaalse kohustuse täitmisest ei piisa.

Kõrge esindaja, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ei ole midagi sellist, mis on saavutatud
10 aasta jooksul, ega vaid püüdlus, mida kätkevad endas aluslepingud. Tegemist on samuti
strateegilise tarvidusega ning teie peate olema vajalike algatuste tegemisel esirinnas.

(Aplaus)

Andrey Kovatchev (PPE).    – (BG) ... (ebakvaliteetne salvestus)

Lugupeetud juhataja! On selge, et teatud Euroopa Liidu pealinnade valitsused saavad nüüd
aru, mida tähendab Lissaboni leping. Neil on raske leppida välispoliitilise algatusega, mis
ei pärine nendelt. Just seepärast on meil vaja jõulist Euroopa juhtkonda, kellel on julgust
lüüa vajaduse korral rusikas lauale ja nõuda liikmesriikidelt ühisele seisukohale asumist.
Loomulikult pöördun ka liikmesriikide poole palvega mitte püüda meie välispoliitikat
taasriigistada ja aidata teid, proua Ashton.

Peale tugeva Euroopa diplomaatia on meil vaja ka tõhusat tsiviil- ja sõjalist võimekust, et
me ei oleks praegu ainult suurim, ehkki „hambutu”, arengu- ja humanitaarabi andja
maailmas, vaid ka tõsiseltvõetav osaline üleilmses poliitikas. Usun, et Euroopa Liidu enda
sõjaline võimekus toetab ka meie USA- ja NATO-liitlasi nii poliitilises kui ka sõjalises
mõttes ning eelkõige meie lähinaabrite puhul. Iga konflikt on selle kinnitus.

Toetan kaitseressursside ühendamist ja ühist kasutamist ning meie julgeoleku- ja
kaitsepoliitika lõimimist. Meil on vaja ühist julgeoleku- ja kaitsestrateegiat. Kuid Euroopa
tõhus välispoliitika ning meie kaitsevõimekus ilma oma luureteenistuse ja teabe kogumise
võimaluseta on nagu maja ilma katuseta. See teema tuleb taas päevakorda võtta.
Liikmesriigid peavad jagama teavet välisteenistusega ja Euroopa Liiduga tõhusamalt või
vastasel korral peavad Euroopa Liidul olema oma teabe- ja analüüsikanalid.

Lõpetuseks tahaksin, et teie, paruness Ashton, tõstataksite küsimuse seoses
tagasivõtukohustuste tõsisema rakendamisega turvalistes riikides, kellega meie, Euroopa
Liit, oleme sellised lepingud sõlminud.

Alojz Peterle (PPE).   – (SL) Austatud juhataja! Tulevikus võime välispoliitika ja julgeoleku
vallas oodata veelgi rohkem katsumusi, mis muudab usaldusväärsuse osatähtsuse veelgi
suuremaks. Ilma usaldusväärsuseta ei saa me olla tõhusad.

Usaldusväärsus tähendab eelkõige meie väärtuste ja põhimõtete järgimist. Proua Ashton,
nõustun teiega selles, et me ei tohi unustada, millest Euroopa Liit alguse sai.

Palju aastaid tagasi pidas ta kõige tähtsamaks inimest. Austagem inimväärikust ja kultuurilist
identiteeti ning aidakem kultuuridevahelisele dialoogile rohkem kaasa.

Maailmas oodatakse, et Euroopa Liit täidaks tugevamat rolli ja et tal ei oleks 27 erinevat
välispoliitikat. Suurem ühtsus ei tähenda, et peame kaotama oma mitmekesisuse.

Kokkuvõtteks rõhutaksin kolme punkti:

– esiteks: peame kiiresti lahendama ummikseisu Bosnias ja Hertsegoviinas, sest toimuda
võib uus vägivallapuhang;
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– teiseks: peame kiiresti leidma võimaluse ühtsete ja strateegiliste sidemete loomiseks
Türgiga, mida ei ole täna peaaegu üldse mainitud;

– kolmandaks: mul on hea meel näha teie meelekindlust Ashrafi laagri puhul. Meie hääl,
mis seisab vastu tsiviilelanike suhtes toime pandud vägivallale, peab olema arusaadav ja
kindlameelne nii seal kui ka igal pool mujal maailmas.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! 29. juulil 2009. aastal ründasid
Iraagi väed vägivaldselt Iraani põgenikelaagrit Ashrafis ning lasid maha või peksid surnuks
11 sealset elanikku. Rünnak kordus selle aasta 8. aprillil, mil hukkus 35 inimest kas
kuulihaavade tõttu või seetõttu, et soomukid muljusid nad surnuks.

Paruness Ashton, parlamendiliikmed hoiatasid teid mitu kuud tagasi, et need viimased
tapatalgud toimuvad. Palusime teil korduvalt midagi ette võtta.

Te eirasite meie hoiatusi kuude kaupa ja reageerisite alles pärast katastroofi. Kuigi parem
hilja kui mitte kunagi, sest järgmine kallaletung võib olla hirmuäratavates mõõtmetes
veresaun, kui te ei sea seda humanitaarkriisi kohe oma tegevuskavas esmatähtsate küsimuste
hulka.

Nagu kolleeg Stevenson teile selgitas, on lahendus olemas. Loodetavasti võtate kiireid ja
otsusekindlaid meetmeid, et see võimalikuks teha ning me tunneme heameelt lubaduse
üle, mille andsite täna hommikul.

Kolm tuhat nelisada kaitsetut meest ja naist, keda ümbritsevad tankid, vaatavad meie poole,
uskudes, et meie tegevus on kooskõlas meie väärtustega. Euroopa Parlament tegi minevikus
ning teeb praegu ja tulevikus kõik, mis on tema võimuses. Palume teilt, et te suhtuksite
nende inimelude päästmisse sama suure huviga.

Kui tegutsete nii, nagu me loodame, oleme teie kõrval. Kui te nii ei tegutse, olete vastutav
nii oma südametunnistuse kui ka Euroopa Parlamendi ees.

Dominique Baudis (PPE)  . – (FR) Austatud juhataja! Euroopa Liit on lõpuks ometi
kehtestanud Süüria suhtes sanktsioonid. Paraku tundub, et ta tegi seda teatava hirmuga,
hoidudes hoolikalt seadmast kahtluse alla Süüria režiimi juhti.

Otsustavuse ja selguse puudumist tõlgendavad meeleavaldajad loomulikult enda
hülgamisena ja ametivõimud järeleandmisena, mis võimaldab neil tugevdada oma
repressioone, mis on nii julmad, et on kujuteldamatu, et Süüria võidaks valida ÜRO
Inimõiguste Nõukogusse ja seda eriti praegu, mil riigi ametivõimud ei lase ÜRO vaatlejaid
Dar‘ā linna, kus pannakse toime kohutavaid vägivallaakte relvastamata tsiviilelanike vastu.

Süüria osalemine ÜRO Inimõiguste Nõukogus solvaks ohvreid ja nende peresid ning
innustaks režiimi kasutama oma rahva vastu toorest jõudu, eirates täielikult väärtusi, mida
ÜRO Inimõiguste Nõukogu peaks toetama.

Niisiis, kõrge esindaja, millistele diplomaatilistele valikutele olete mõelnud, et hoida ära
sellist katastroofi?

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Et mul on aega vaid üks minut, teen
väga lühidalt. Kaks minu kolleegi mainisid juba Mägi-Karabahhi konflikti ja tõsiasja, et
sealne olukord muutub üha keerulisemaks. Kõik teated kinnitavad samuti, et olukord on
viimastel nädalatel järsult muutunud. Võttes arvesse, et Aserbaidžaani aladel, mille on
okupeerinud Armeenia, – teisisõnu Mägi-Karabahhis – võib täheldada teatud sõjalisi
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liikumisi, on minu küsimus teile, paruness Ashton, selline: kas olete olukorra muutustest
teadlik ja kas teete midagi selleks, et ennetada olukorra võimalikku ägenemist mitte ainult
selle konflikti puhul, vaid ka Gruusia okupeeritud aladel? Tahaksin tõstatada teema teie
jaoks lihtsalt lähtepunktina ja saadan selle kohta teile hiljem ka kirjaliku küsimuse. Aitäh!

Ana Gomes (S&D).   – Austatud juhataja! Kuidas saab EL olla mingi jõud õiguse ja inimeste
turvalisuse vallas, kui ta ei tee kindlaks ega anna kohtu alla kurjategijaid, kes lasid põgenikel
Vahemerel surra? Paruness Ashton, Bashar al-Assad ei peaks olema mitte ainult esimene
nende isikute nimekirjas, kelle suhtes kohaldatakse ELi sanktsioone, vaid ta tuleks lisada
nende kurjategijate nimekirja, kelle üle mõistetakse Süüria rahva jõhkra mahasurumise
eest kohut Rahvusvahelises Kriminaalkohtus või mõnes Euroopa kohtus.

Peale esinduse avamise Banghāzīs oleks EL pidanud Liibüas juba tööle rakendama EUFORi,
et toetada humanitaarabi andmist rünnakute alla sattunud inimestele näiteks Mişrātah’s
ning kehtestada mere- või maismaapiiridel relvaembargo, nagu soovitas Euroopa Parlament.
Selleks ei vaja me mingit ÜRO resolutsiooni ega palvet. Meil on vaja vaid liikmesriikide
poliitilist tahet. Kui te kasutate oma algatusvõimet, proua Ashton, ja seate ELi valitsused
silmitsi nende kohustustega, toetab Euroopa Parlament teid kindlalt. Lõpetuseks – et
Palestiina leppimine on suur samm ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Lugupeetud juhataja! Kuna Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika
rahutused nõuavad, et Euroopa Liit mängiks Vahemere piirkonnas tähtsamat rolli, tahaksin
tõstatada küsimuse Gaza teise laevastiku kohta.

Me kõik mäletame, mis juhtus esimese laevastiku puhul ja millised olid selle tagajärjed
kõnelustele ja katsetele jätkata Lähis-Ida rahuprotsessi. Komisjoni asepresident ja kõrge
esindaja, oma sõnul kahtlete, kas selline uus algatus lõpeks paremini. Küsiksin teilt, kas
saaksite viia meid kurssi Gaza tegelike humanitaarvajadustega ning kaupade ja toetusega,
mida praegu sinna Iisraelist ja Egiptusest olemasolevate piiriületuspunktide kaudu
toimetatakse. Kas tegite või kavatsete teha liikmesriikide ja Iisraeli ametivõimudega
koostööd, et arutada selle algatuse edasiarendamist ja teha ehk ettepanek Euroopa Liidu
kasutoova kaasabi kohta, mis võiks viia vastutustundlikuma tulemuseni?

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Austatud juhataja! Minu märkused on paruness Ashtonile.

Komisjoni asepresident ja kõrge esindaja Ashton, olete täna hommikul selgesti kuulnud,
et Euroopa Parlament toetab täielikult teie juhtrolli ja nõuab, et te teeks meie ühises välis-
ja julgeolekupoliitikas algatusi. Samuti olete kuulnud kolleegide arvukaid küsimusi selle
kohta, kes ja millised liikmesriigid meie ühiseid jõupingutusi takistavad. Mina soovitan
teile, et palun muutke Euroopa välisteenistus nüüd, mil ta on kehtestamas oma eeskirju
juurdepääsu kohta teabele ja dokumentidele, nüüdisaegseks asutuseks, mis on kodanike
jaoks juurdepääsetav ja mis ei käsitle välispoliitikat nii, nagu oleks tegemist mõne saladusliku
diplomaadi haldusalaga. Olen kindel, et see oleks parim viis meie ühiste jõupingutuste
võimendamiseks tõeliselt ühise välis- ja julgeolekupoliitika nimel.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton! Lähis-Idas
valitseb suur oht. Seal diskrimineeritakse, sealhulgas struktuurselt, kristlasi mitmes
islamiriigis. Kristlik kogukond Iraagis on juba enam kui poole võrra väiksem. Praegu näeme,
et sama leiab aset Egiptuses. Iidset kopti kogukonda rünnatakse, neid ahistatakse lugematul
hulgal iga päev, neid sunnitakse abielluma ja kirikute ehitamine on praktiliselt võimatu.
Eelmise aasta veebruaris võtsin siin vastu 60 kopti ja nad palusid abi.
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Niisiis on mul teile, paruness Ashton, kaks palvet. Seadke koptid oma poliitikas esikohale.
Nende süstemaatiline diskrimineerimine tuleb lõpetada. Teiseks, 20. jaanuaril palusime
Euroopa Parlamendis luua ELi usuvabaduse strateegia ja pidada selle meetme üle alaliselt
järelevalvelt. Kas te palun viiksite selle ellu? Oleksin tänulik, kui te reageeriksite sellele.
Tänan teid kannatlikkuse eest.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Austatud juhataja! Euroopa Liidu välis-, julgeoleku-
ja kaitsepoliitika järgib põhimõtteliselt Euroopa jõudude majanduslike ja geostrateegiliste
huvide kaitset. Need langevad üha enam kokku Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Atlandi
Lepingu Organisatsiooni (NATO) huvidega ning lükkavad koostöö ja arenguabi teisele
kohale.

Selle tagajärjed on tõesti katastroofilised, nagu võib järeldada Afganistani, Palestiina, Iraagi,
Liibüa ja teiste riikide juhtumite põhjal. Üldiselt on tegemist topeltstandardeid lubava
poliitikaga, mis kaitseb Euroopa relvatootjate majandushuve. Need tootjad on teeninud
miljoneid, müües relvi diktaatoritele, kes on kasutanud neid hiljem oma ja naaberriikide
rahva tapmiseks.

Seega on mõni selle arutelu põhjal tekkinud põhiküsimus järgmine: kas relvakaubanduse
poliitikat kavatsetakse lõpuks ometi muuta ning mida võetakse ette, et teha lõpp Iisraeli
ekspansionistlikule ja sõda õhutavale poliitikale ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Lugupeetud juhataja ja paruness Ashton! Meile kõigile on
selge, et me ei saa eeldada teilt laiaulatuslike julgeolekuoperatsioonide kavandamist kogu
maailma kriisipiirkondades selle lühikese aja jooksul, mis on möödunud teie ametikoha
loomisest.

Teisalt tagab teie ametikoht teile juba niigi laialdase tegutsemisala, et pidada läbirääkimisi
igal pool, kus EL saab täita kasulikku osa oma arvamuste ja poliitilise mõjujõu kaudu. Üks
probleem, mis mõjutab otseselt ELi ja mille puhul on vaja otsida lahendust ümarlaua taga
peetud tundlike läbirääkimiste teel, on ELi territooriumi okupeerimine Türgi sõjaväe poolt
Küproses.

Türgi on ELi privilegeeritud partner ja ta on avalikult teatanud kindlast huvist saada Euroopa
Liidu täisliikmeks. Niisiis olen veendunud, et peaksite selle vaevalise ja ELiga otseselt seotud
küsimuse lahendamisel kasutama täielikult ära potentsiaali, mis teil tänu oma ametikohale
juba olemas on.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Austatud juhataja! On endastmõistetav, et välis-
ja julgeolekupoliitika mängib suveräänse riigi puhul võtmerolli. Kui see roll antakse üle
riigiülesele asutusele, jäetakse tähelepanuta ülitähtis küsimus seoses liikmesriikidevaheliste
suhetega või vähendatakse selle küsimuse väärtust ning mööndakse tegelikult, et tegemist
ei ole enam suveräänsete riikidega.

ELi poliitikas, mille eesmärk on hoida ära kõik Euroopa sõjad, ei ole midagi halba, kuid ma
ei poolda eeldust, et selle saavutamiseks on vaja loobuda suveräänsusest. Samuti peaks iga
Euroopa riigi ülesanne olema Euroopa suursaavutuste kaitsmine kõrvalekallete ja nende
nõrgendamise eest. Agressiivsetest sõdadest, milles Euroopa rahvastel ei ole mingeid
õigustatud huvisid, tuleks iga hinna eest hoiduda. Samamoodi ei tohi me tegeleda telgitaguse
kihutustööga, et püüda silmakirjalikult juurutada ebasõbralikus keskkonnas nn Euroopa
väärtusi.
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Meil tuleb hoiduda sellest, et Euroopa oleks kolmandatest riikidest pärit sisserändajate
kogunemiskoht. Nende kultuur pärineb omanäolistelt rahvastelt. Nn kolmanda maailma
elanikkonna toomine Euroopasse ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja ja kolleegid! Tänan paruness Ashtonit
ettekande eest, mille ta meile täna esitas. Siiski tahaksin talle öelda, et Euroopa avaliku
arvamuse alusel ei ole inimesed Euroopa Liidu kohalolust kahjuks teadlikud. Nagu mainisid
ka paljud minu kolleegid, on meie välispoliitika endiselt algusjärgus ja seda võib järeldada
ka teatud sündmuste põhjal, mis on viimastel päevadel toimunud.

Euroopa ei saa Ashrafi laagri puhul pealtvaatajaks jääda: see on laager, mille puhul
hinnatakse nii rahvusvahelist poliitikat kui ka inimõiguste kaitset. Meie kohustus on sekkuda
selles maailma osas ja samamoodi Süürias. See riik on tõesti raskes olukorras, mille puhul
inimõigused ja võimalus astuda vastu diktaatorlikule valitsusele peab tekitama Euroopa
Liidus huvi ...

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Boris Zala (S&D).   – Austatud juhataja! Teen vaid ühe märkuse: minu arvates tekitab
Ankara üha innukam välispoliitika uusi katsumusi ja võimalusi Euroopa välispoliitikas.
Kõrge esindaja, leian, et on vaja algatada institutsiooniline dialoog strateegiliste
põhiküsimuste kohta, näiteks energiapoliitika, stabiilsus Lääne-Balkani riikides ja Kaukaasia
piirkonnas, Iraani tuumatoimik või käimasolev demokraatlik ärkamine Lähis-Idas.

Türgi saab mängida eriti edasiviivat osa, aidates ELil tugevdada hiljutise demokraatliku
ärkamise kasutegureid Lähis-Idas. Siiski ei tohiks selline dialoog asendada Türgi
ühinemisprotsessi, vaid peaks seda täiendama ja edendama.

Juhataja.   – Nüüd on sõna Gabriele Albertinil kaheks minutiks, mis tal raportöörina üle
jäid.

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja! Mul oli esimeses sõnavõtus
kasutada neli minutit ja mul kulus vaid kaks minutit. Nüüd, kui mulle anti aega kaks minutit,
paluksin luba kasutada oma viimaseks sõnavõtuks nelja minutit.

Juhataja.   – Teil on täiesti õigus – teil on kokku neli minutit. Ütlesite, et kasutasite ära kaks
minutit. Seega on teil järel kaks minutit, kui ma õigesti aru saan.

Teil on sõnavõtuks aega neli minutit.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Ei, austatud juhataja, rääkisin oma esimeses sõnavõtus
kaks minutiti ja mul oli kasutada neli minutit ...

Juhataja.   – Härra Albertini, teil on kaheks sõnavõtuks ette nähtud neli minutit. Te
kasutasite enne ära kaks minutit. Palun võtke sõna ja me püüame olla paindlikud, kuid
ilmselgelt ei taha ma jõuda selleni, kus teid ei kuule üldse keegi. Ma tahan, et teid oleks
võimalik kuulata. Aga kui me raiskame veel viis minutit ära, siis ei kuule keegi, mida teil
öelda on.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Kuna ma ei suuda kahe minuti
jooksul öelda seda, mida tahtsin, siis loobun oma sõnavõtust.
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Juhataja.   – Suur tänu, härra Albertini. Me kõik täname teid ja kahju, et me teie sõnavõttu
kuulda ei saa.

Roberto Gualtieri,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja ja kolleegid! Minu arvates on
Gabriele Albertinil õigus, sest raportöörina oli tal neli minutit sõnavõtuks ja kaks minutit
vastuseks. Niisiis võtan endale õiguse märkida, et ta peaks saama sõnavõtuks neli minutit.

Mis puutub minusse, siis leian, et tegemist on olnud kasuliku ja tähtsa aruteluga, mis näitab,
kui ühtne Euroopa Parlament on ja kui valmis on ta pakkuma oma tuge Euroopa järjekindla
ja tõhusa välistegevuse edendamiseks. Me ei ole kuulnud ainult süüdistusi ilmselgete
piirangute pärast, mida Euroopa on hiljutistes sündmustes näidanud, vaid oleme kuulnud
ka ettepanekuid Euroopa Parlamendi ja muude institutsioonide vahelise strateegilise
partnerluse kohta, mille eesmärk on muuta Euroopa julgeoleku- ja kaitseküsimustes
usaldusväärseks osaliseks. Usun, et see partnerlus oleks võimalus, aga ühtlasi ka tarvidus,
sest kui see, mida oleme rääkinud, on tõsi – et Euroopa terviklik käsitus on selle peamine
potentsiaal – on selle tervikliku käsituse saavutamiseks vaja niisuguse organi toetust, millel
on konkreetne õigusloome- ja eelarvepädevus. Ka sel põhjusel arvan, et peaksime
parlamentidevahelise koostöö küsimuses leidma tasakaalustatud lahenduse.

Arutelu põhjal on selgunud, kuidas peame tegutsema. Kõigepealt tuleb meil hinnata
aluslepingus pakutud võimalusi alalise struktureeritud koostöö kujul ja artikli 44 põhjal,
mille alusel on võimalik delegeerida missiooni täitmise ülesanne konkreetsele liikmesriigile,
kuid seda võib teha ELi menetlusraamistiku piires, mis ei ole võrdväärne taasriigistamisega.
Meil tuleb kasutada olemasolevaid struktuure – alustades Euroopa välisteenistusega – ja
seada endale võimekuse valdkonnas kaugele ulatuvad sihid. Loomulikult peame samuti
teadma, kuidas pakkuda juhtimisvõimekust.

Tahame tänada kõrget esindajat Ashtonit tema pühendumise ja tähtsate avalduste eest,
mille ta esitanud on. Nagu ta ütles, on küll meeldiv mõelda, et üks väike rühm suudab teha
suuri asju, kuid Euroopa on üks võimas tsiviliseeritud jõud, kes ei saa hiilida kõrvale oma
kohustustest.

Juhataja.   – Härra Albertini, palun võtke vastu minu vabandused. Uurisin täpselt välja,
milline on olukord. Teil oli neli minutit ja veel kaks minutit. Esimese sõnavõtu ajal rääkisite
kolm minutit. Niisiis on teil järel veel kolm minutit ja me jätkame ülimalt paindlikult.

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Lugupeetud juhataja ja kolleegid! Väliskomisjonis
toimunud kuulamisel esitas üks kolleeg kõrgele esindajale ja asepresidendile kavala
küsimuse. Ta ütles, et kui Henry Kissingeri kritiseeriti Ameerika Ühendriikide isolatsiooni
pooldava suhtumise pärast eriti Euroopa Liitu, vastas ta nii: „Mul ei ole ühtegi välisministrist
kolleegi ega ühtegi telefoninumbrit, kellele või millele helistada, et Euroopaga rääkida.”

Kolleeg küsis seejärel paruness Ashtonilt: „Kas nüüd on olemas mõni välisminister ja
telefoninumber, kellele või millele ta saaks helistada?” Tema ülimalt britilik vastus kõlas
nii: „Jah, seda ülesannet täidan mina, kuigi mind nimetatakse kõrgeks esindajaks ja
asepresidendiks, mitte välisministriks. On olemas ka telefoninumber, aga sellele vastab
masin, mis ütleb, et Suurbritannia seisukoha kuulamiseks vajutage number 1, Prantsusmaa
seisukoha kuulamiseks number 2, Saksamaa seisukoha kuulamiseks number 3 jne.”

Paruness Ashton, olete kuulnud paljude kolleegide sõnavõtte ja see sõnum sisaldub ka
minu raportis. Teil on maailmas palju hääli, kuid te kuulate meie – Euroopa Parlamendi –
häält rohkem, sest me toetame alati Euroopa poliitikat ning mitte ainult liikmesriikide

45Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



poliitikat, mille puhul annate vastust nõukogus, ega komisjoni poliitikat, mille kohta annate
vastust teistes vajalikes kohtades.

Mulle meeldiks, kui oleks olemas veel kolmas koht, kus saaksite väljendada oma kolmandat
liiki lojaalsust. See koht on siin istungisaali keskel, kõnepuldi taga, sest teie olete nõukogu,
komisjon ja ka Euroopa Parlament. Minu arvates tuleb seda dialoogi edasi arendada ja
tugevdada, et saavutada demokraatlik legitiimsus meie välispoliitikas, mida juhivad ja
kontrollivad Euroopa kodanikud. Meie aitame teil seda ülesannet täita.

María Muñiz De Urquiza,    raportöör. – (ES) Austatud juhataja! Ashrafi laagri puhul ei
saa me teha midagi vähemat, kui ühineda seal toime pandud inimõiguste rikkumiste
hukkamõistuga. Siiski ei tohi inimõiguste rikkumiste hukkamõistmist ajada iial segi
poliitilise toetusega liikumisele Ashrafi laagris.

Iraanis on demokraatlik opositsioon, mida esindab roheline liikumine ning erinevad
poliitilised rühmitused, mis kuuluvad rohelisse liikumisse. Inimõiguste rikkumiste
hukkamõistu ei tohi mingil juhul ajada segi poliitilise toetusega sellele rühmale.

Peale selle on mul komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale üks palve. Kui ta käivitab
või algatab uurimise Ashrafi laagri olukorra kohta, siis võiks ta uurida ka inimõiguste
rikkumisi, mille mudžahiidid on toime pannud elanikkonna vastu ning mida on pealt
näinud ja dokumenteerinud sellised organisatsioonid nagu Human Rights Watch.

Mis puutub minu raportisse, paruness Ashton, siis tahaksin juhtida teie tähelepanu eelkõige
lõikele 6, milles palutakse koostada valge raamat, mille strateegiline rõhuasetus on ELi
rollil rahvusvahelistes organisatsioonides kuni 2020. aastani.

Tänan variraportööre nende abi eest raporti ettevalmistamisel ja koostamisel ning soovin
samuti mõista hukka asjaolu, et mõni lõpmata kitsarinnalinne poliitiline jõud Euroopa
Parlamendis takistas mul raportis nimetada üht akadeemilist organisatsiooni, kes aitas läbi
viia raporti aluseks olnud uuringut. Tegemist oli organisatsiooniga Fundación Alternativas,
mis tagas põhjaliku materjali minu ning variraportööride ja sekretariaadi tööks selle raporti
koostamisel. Loodetavasti osutub raport kasulikuks Euroopa Liidu rolli uue määratluse
poliitilisel kindlaksmääramisel ja edendamisel rahvusvahelistes organisatsioonides.

Juhataja.   – Tahan Struan Stevensonile öelda, et enne kui ma istungit juhtima asusin, võeti
vastu otsus sellel arutelul sinise kaardi küsimusi mitte kasutada, et anda sõna kõikidele
parlamendiliikmetele, kes seda soovivad.

Catherine Ashton,    komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
− Lugupeetud juhataja! Avaldan tänu auväärt parlamendiliikmetele selle põhjaliku arutelu
eest. Härra Albertini, olen hea meelega nõus seisma kus tahes, nii kaua kui see koht asub
siin ruumis – kahtlustan, et on mõningaid inimesi, kes eelistaksid, et see nii ei oleks –, ning
ma räägin hea meelega kõnepuldis, sest see on kahe poole vahel valides ainuõige koht.
Hindan kõrgelt tööd, mida teie, härra Albertini, ja teised raportöörid on teinud, sest olete
koostanud minu arvates tõesti kasulikud ja tulutoovad raportid, milles käsitletakse Euroopa
tegevuse ulatust.

Kuid tahan öelda ka seda, et siin valitseb suurem sidusus, kui ehk selle arutelu kuulajad ette
võiksid kujutada. Meil on jõulised ja ühtsed välispoliitilised seisukohad paljudes küsimustes
alates inimõigustega seotud probleemidest kuni konkreetse tööni, mida teeme Lähis-Idas,
oma naaberriikides, Serbias/Kosovos, Bosnias ja oma Aafrika-käsituse puhul. Aafrikas
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ootame nüüd seda, et olukord hakkab Elevandiluurannikul loodetavasti lahenema, kuid
samas valmistab meile praegu muret Uganda.

Kõik need seisukohad on kujundatud koos välisasjade nõukogu 27 ministriga ning ma
pean neid tunnustama. Minu arvates liigume kõigutamatult üha suurema sidususe poole.
Teha on veel väga palju – ma ei vaidle sellele vastu – ja on veel väga palju sellist, mida teie
soovite näha meid tegemas. Kuid ärgem alahinnakem seda, mille saavutamisega oleme
juba toime tulnud, ega teekonda, mida mööda me selle eesmärgi suunas sammume. Niisiis
tahan tunnustada ministreid ja tõsiasja, et nad räägivad sageli ka meie kõigi nimel. Me ei
saa kõikjal maailmas korraga kohal olla. Ka täna on meie välisministrid maailma eri paigus
ja edastavad sõnumeid minu ja Euroopa Liidu nimel. Ka see on meie tegevuse tähtis külg.

Lubage mul öelda ühtlasi seda, et oleme peaaegu alati esimesed, kes teevad avaldusi ning
kes astuvad esile ja ütlevad, mis meie arvates peaks juhtuma. Minu büroo koostas
mitteametliku dokumendi Süüria sanktsioonide kohta, meie oleme „juhikohal”. Ma võin
öelda, et sellest küll alati ei räägita ja seda ei kajastata iga kord Euroopa Liidu üleses
ajakirjanduses, kuid tegelikult oleme esimesed, kes annavad välja avaldusi, ning me
koostame neid sadade kaupa, et rõhutada järjekindlalt oma tegevuse tähtsust. Järjekindlus
on ülitarvilik tegur seoses tänase arutelu teemaga.

Keskendusime oma arutelus maailma teatud paikadele, kuid järgnenud sõnavõttudes
tõstatasid lugupeetud parlamendiliikmed palju erinevaid küsimusi, millega meil tuleb
jätkuvalt tegeleda.

José Ignacio Salafranca rääkis sellest, mis juhtus nädalavahetusel härra Sotoga Kuubas.
Uurime seda põhjalikult. Oleme palunud selle juhtumi kohta rohkem teavet, sest ilmselgelt
on see väga tähtis valdkond.

Mõned auväärt parlamendiliikmed küsisid Gaza kohta ja palusid tagada, et abi jõuaks
kohale ja et me toetaks Gaza elanikke ka edaspidi. Me teeme seda, kuid peame praegu
dialoogi mainitud toetuse suurendamise ja täiustamise üle.

Räägiti ka Aserbaidžaani ja Armeenia vahelistest probleemidest Mägi-Karabahhis, kus
oleme pidanud arutelusid mõlemaga ja tahame toetada seda, mida Prantsusmaa seal protsessi
edendamiseks teha püüab.

Albaanias on meil dialoogi alustamise eesmärgil olnud mõttevahetusi peaministri ja
opositsiooniga.

Peale selle muidugi Aafrika – nimetasin küll kahte riiki, kuid me võiksime rääkida palju
rohkematest. Vähetähtis ei ole ka see, mis toimub praegu jälle Sudaanis. On hädavajalik
tagada, et Lõuna-Sudaan luuakse parimate eduvõimalustega.

Siis veel Ukraina – see on tähtis naaberriik, mida mainis minu arvates Jacek Saryusz-Wolski
ja ka teised.

Meil on vaja palju teha ja meil tuleb tehtavat jätkata. Niisiis, lugupeetud parlamendiliikmed,
ütleksin teile vaid, et tähtis on seda tunnistada.

Lubage mul viimaste järelejäänud minutite jooksul kummutada mõni esilekerkinud müüt.
Ma ei soovi kohta ÜRO Julgeolekunõukogus. Tahtsin, et ELil oleks ÜRO Peaassambleel
korralik staatus. Me saime selle nii, et keegi ei olnud sellele vastu. Austatud
parlamendiliikmed teavad, et koha saamiseks tuli palju vaeva näha. Tunnustan kõiki
asjaosalisi, sest nüüd on meil jõulisem hääl.
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Minu arvates on tähtis vaadata ka seda, mida me ÜJKP raames tegelikult teeme. Ärgem
tekitagem segadust kirjeldustega, mis ei vasta tõele. Ainuüksi Liibüas oleme suutnud oma
abiga toetada 55 000 inimest, kes on saanud koju pöörduda. Mina ei olnud Euroopa
Ülemkogus lennukeelutsooni vastu ja peaminister Cameron võib seda kinnitada. Ma ei
öelnud midagi sellist. Ütlesin, et selle tõhusaks ja kiireks saavutamiseks on tähtis kärmelt
tegutseda neil, kes seda teha saavad.

Mis puutub meie delegatsioonidesse, siis toetan püüdlusi tugevdada seda, mida meie
delegatsioonid Banghāzī esinduse avamisel teevad ja mida viime ellu Iraagis. Kuid ärgem
vastandagem nende tegevust sellega, mis toimub teistes riikides, näiteks Bahamal. Bahama
personal koosneb komisjoni arenguvaldkonna esindajatest, kes tegelevad maaelu
programmide, põllumajanduse ja vaeseimate inimestega. Minu arvates ei tohiks me suhtuda
sellesse viisil „kas see või teine”.

Auväärt parlamendiliikmed, meil tuleb teha võimalikult palju, et toetada riike kõikjal
maailmas. Niisiis lõpetan samamoodi nagu alustasin, öeldes, et meil ei ole puudu
püüdlustest, meil on vaja vahendeid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, me peame
olema võimelised tegutsema järjekindlalt, peame oma tegevust arendama ja tugevdama
seda ning seda me ka teeme, kuid teeme seda niiviisi, et võtame 27 Euroopa Liidu liikmesriiki
endaga sellele teekonnale kaasa, mis tähendab, et mõnikord on vaja juhtida, mõnikord
lükata ja mõnikord külg külje kõrval töötada. Teie toetus on selles hindamatu.

(Aplaus)

Juhataja. -   Arutelu on lõppenud.

Hääletus kolme raporti üle toimub täna kell 12.30.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Tahan kiita kolleeg Albertinit põhjaliku raporti
koostamise eest. Selles käsitletakse taas teemasid, mille puhul on vaja ELi innukamat
sekkumist. Nimetaksin siinkohal idapartnerlust ja Musta mere sünergiat. Need kaks algatust
täidavad väga tähtsat osa nii sidemete tihendamisel lähinaabritega kui ka energiajulgeoleku
vallas.

Idapartnerluse tippkohtumise korraldamine sel sügisel ja Euronesti parlamentaarse
assamblee asutamine on paljutõotavad märgid, mis osutavad sellele, et neid suuniseid
rakendatakse.

Suhete tugevdamine Moldova Vabariigiga on samuti lisatud ühise välispoliitika
eelisküsimuste hulka eesmärgiga sõlmida selle riigi ja ELi vahel assotsieerimisleping. Selle
punkti nimetamine tagab tulemuslikud edusammud pooltevahelistes läbirääkimistes.

Tahan siinkohal rõhutada, kui tähtsaks peetakse püsivate konfliktide lahendamist ja seda
eelkõige Transnistrias. See samm valmistab mulle rõõmu eriti pärast eelmisel kuul Viinis
toimunud dialoogi ebaõnnestumist. Toetan läbirääkimiste jätkamist formaadis 5 + 2.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjalikult. – Euroopa ei tohi taas kord palestiinlasi alt vedada.
Pärast ootamatut Fatah’ ja Hamasi leppimist käsitlevat kokkulepet, milles võetakse kohustus
tehnilise ja erapooletu vahevalitsuse moodustamiseks ning ennetähtaegsete valimiste
korraldamiseks, peab Euroopa haarama kinni võimalusest täita piirkonnas kasutoovat osa.
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Ta saab teha seda koostöö kaudu lähipäevadel moodustatava vahevalitsusega,
ennetähtaegsete valimiste toetamise ja – mis kõige tähtsam – kohustuse kaudu austada
täielikult valimiste tulemusi ja töötada koos uue valitsusega, mis valimiste järel ametisse
asub. Euroopa ei saa teha ühelt poolt koostööd Liibüa, Süüria, Tuneesia ja Egiptuse
demokraatlike liikumistega ja teiselt poolt keelduda töötamast koos valitsusega, mille
palestiinlased on demokraatlikult valinud. Iisraeli esialgne reageering leppimisele Palestiina
omavalitsuse maksude kinnipidamisega on ebaseaduslik ja võib rahu saavutamisele
hukatuslikku mõju avaldada, seades ohtu peaminister Salam Fayyadi jõupingutused riigi
ülesehitamiseks. EL peab sekkuma, et korvata täielikult kaotatud tulu, ja tegema selgeks,
et me võtame selle summa Iisraelilt tagasi, külmutades samas ulatuses kõik vahendid, mida
EL peab Iisraelile tasuma, nii kauaks, kuni see riik lõpetab rahvusvahelise õiguse rikkumise.

Ágnes Hankiss (PPE),    kirjalikult. – Esitasin 2010. aastal volinik Malmströmile kirjaliku
küsimuse, et teada saada, milliseid meetmeid on komisjon võtnud eesmärgiga paljastada
vabaühenduste roll terrorismi rahastamisel. Tõsiasi, et eelmise aasta laevastiku korraldajad
kavandavad oma tegevust selle juhtumi aastapäeva puhul korrata ning et parlamendiliikmed
fraktsioonidest GUE/NGL ja Verts/ALE organiseerisid 10. mail Euroopa Parlamendis
kuulamise, tõi selle teema taas tähelepanu keskmesse. Kui meie, eurooplased, peame oma
lõppsihiks rahu, demokratiseerimist Lähis-Idas, äärmise vaesuse kaotamist ja Gaza
elutingimuste parandamist, ei ole laevastik selle õilsa eesmärgi saavutamiseks õige vahend,
nagu ütles täna asepresident ja kõrge esindaja Ashton. Me ei saa viidata millelegi kui
humanitaarabile, kui see ei ole päriselt see, mis paistab olevat. Kohtunik Bruguière, kes on
lugupeetud ja tunnustatud terrorismivastase võitluse ekspert, tõestas, et laevastiku
korraldanud organisatsioonil IHH olid sidemed Al Qaedaga. IHH katusorganisatsioon
Union of Good toetab äärmusradikaalide tegevust, müües neile relvi. Palun
parlamendiliikmetel hoiduda Lähis-Ida kriisi ärakasutamisest oma poliitilistel eesmärkidel,
mis ei ole kuidagi seotud rahuprotsessiga. Samuti tuleks vältida eelarvamuslikku suhtumist,
mis kõlab enamjaolt nagu kommunistlikku ja nõukogulikku Iisraeli käsitust iseloomustav
keel ja mehhanism.

Jiří Havel (S&D),    kirjalikult. – (CS) Resolutsiooni ettepanek näitab selgesti, et Lissaboni
lepingu asjakohaste sätete täitmisel esineb ikka veel suuri puudusi. Kui Euroopa Parlament
„nõuab tungivalt”, et Euroopa Ülemkogu töötaks välja „Euroopa välispoliitika strateegia”,
või kui ta kutsub Euroopa Ülemkogu üles „asuma seda ülesannet täitma poliitilises dialoogis
Euroopa Parlamendiga”, ei jäta see liikmesriikidele head muljet. Kui meil oleks juba praegu
olemas Euroopa välispoliitika strateegia, oleks ELi tasakaal selles vallas palju parem, näiteks
seoses araabia maades toimuvate muutustega ning kaksik- või isegi kolmikmoraaliga, mida
kasutatakse selle piirkonna riikide suhtes.

Teine probleem on ELi võetud seisukohad üha rahutumate muutuste suhtes Balkani maades.
EL ei ole siiani leidnud sellele piirkonnale lahendust ja tal puudub süstemaatiline käsitus.
Selle tagajärg on muu hulgas asjaolu, et ELi mõjukus ja ELi liikmesuse võlud on
Lääne-Balkani riikides nn vabalanguses. Mõtted, mida väljendas Valentin Inzko, kes on
rahvusvahelise üldsuse kõrge esindaja ja ELi eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas, Serbia
puhul kasutatavate põhimõtete kohta, ei lahenda olukorda, vaid avaldab pigem vastupidist
mõju.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    kirjalikult. – (PL) Eelmisel nädalal toimus üks eriti
tähelepanuväärne sündmus. Pärast pikaajalisi läbirääkimisi õnnestus meil lõpuks ometi
veenda oma partnereid Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, et nad annaks ELile
organisatsioonis uue staatuse. Tegemist on kindla edusammuga, pidades eelkõige silmas
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ÜRO Peaassamblee esialgset vastuseisu. Siiski ei tohi me hakata veel võitu tähistama ja
mõtlema, et nüüdsest esitab EL Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni foorumitel ühtseid
seisukohti. Tõsiasi, et nüüd esindab meid Euroopa Ülemkogu eesistuja või kõrge esindaja,
ei tähenda, et liikmesriigid esitavad eriti vastuoluliste teemade puhul ühise arvamuse. Liibüa
näide tõestab, kui sügavad on meievahelised lõhed isegi selliste teemade puhul, mis paistavad
pealtnäha iseenesest mõistetavad, näiteks tsiviilelanikkonna kaitse. Niisiis tuleb meil selge
sõnaga välja öelda, et ilma liikmesriikide poliitilise tahteta on see otsus sisutühi. Seetõttu
ei saa ma nõustuda proua Ashtoniga selles, et nüüdsest kuuleb maailm ELilt ühte selget
häält. Kardan, et selle asemel peame pikka aega tegelema paljude erinevate häältega, sest
ELi ühtseid vaateid nõrgendavad nii ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed kui ka
eesistujariik, mis otsib pärast Lissaboni lepingu jõustumist oma kohta. Kuidas kavatseb
proua Ashton leida ELile Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ühtse hääle ja kuidas kavatseb
ta luua ELile selles organisatsioonis hea maine?

Tunne Kelam (PPE),    kirjalikult. – Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
ja komisjoni asepresidendi käsitus innustab mind: see viitab arusaamisele, et lisaks
avaldustele on tähtsad ka teod. Tahaksin meenutada teile, paruness Ashton, Joseph Dauli
nõuannet: ärge kartke ja te saate Euroopa Parlamendi toetuse.

Meie ühine kohustus on panna autoritaarsed valitsejad uskuma, et suhtume oma
põhiväärtustesse täie tõsidusega. See tähendab eelkõige tingimuslikkust: valmisolek mitte
ainult ettepanekute ja palvete esitamiseks, vaid ka ebameeldivuste tekitamiseks, s.t tegelike
sanktsioonide kehtestamiseks režiimide suhtes, kes ei austa isegi oma kodanike elu. Olen
nõus, et Süüria puhul kehtestatud sanktsioonid peavad hõlmama sadu inimesi, mitte vaid
tosinat.

Tänan teid Ashrafi laagris 8. aprillil 2011. aastal toimunud tapatalgute hukkamõistmise
eest. Soovitan tungivalt, et järgiksite antud juhul Euroopa Parlamendi 2009. aasta aprillis
esitatud üheselt mõistetavat sõnumit: meil on vaja selget ja veenvat märki sellest, et EL
hoolib tõepoolest Iraani opositsiooni 34 relvastamata liikme elust ega talu enam kauem
nende vabaduste ja väärikuse jõhkrat mahasurumist. Palun komisjonil asuda kavandatud
ümberasustamise küsimuses juhtpositsioonile.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Ühine välis- ja julgeolekupoliitika on
ELis alati märkimisväärne probleem olnud. Ühelt poolt on suurriigid traditsiooniliselt
harjunud tuginema endi jõududele, kusjuures eelkõige tunnevad end võimsate jõududena
endiselt Prantsusmaa ja Suurbritannia. Seda võib järeldada nende suhtumisest välispoliitika
probleemide lahendamisse. Viimasel ajal on nad pigem võtnud oma suunaks lahendada
igat liiki vaidlus sõjaliselt, eelistades rahumeelsetele lahendustele sekkumist. Minu arvates
on põhjust uskuda, et nüüdisaegne maailm liigub mitmepooluselisuse suunas ning et
rahumeelne välispoliitika on kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja ÜRO põhikirjaga.
Sõjategevuse asemel – viimane näide sellest areneb meie silme all Liibüas – on praeguses
maailmas vaja suunata kõik jõupingutused võitlusesse vaesuse ja kirjaoskamatuse vastu
ning muude suuremate probleemide lahendamisse. Selle saavutamiseks on hädavajalik
relvastuskontroll ja desarmeerimine, sealhulgas üldised kokkulepped tuumarelvade
demonteerimise kohta. Tähtsa osa ELi välispoliitikast peaks moodustama abi katastroofide
tagajärgede leevendamisel. Nende operatsioonide puhul ei tohiks kasutada sõjaväge. Politsei
kaasamine on ÜRO resolutsiooni alusel võimalik vaid äärmuslikel juhtudel ja selleks, et
kaitsta sotsiaal-, tervishoiu- ja avalike teenuste sektori töötajaid ning koolitada politseid.
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika peab olema NATOst rangelt eraldatud. Seepärast keeldub
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Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
seda raportit toetamast.

Mariya Nedelcheva (PPE),    kirjalikult. – (FR) Nädal tagasi andis ÜRO Peaassamblee ELile
õiguse rääkida oma kohtumistel ühel häälel. Nüüdsest saavad kõrgetasemelised esindajad
edastada Euroopa Liidu sõnumit tähtsaimas rahvusvahelises organis. See võimalus on
tähelepanuväärne edusamm Lissaboni lepingu rakendamisel, kuid sellest ei piisa. EL vajab
tõelist strateegiat, et ta saaks tegelikkuses kasutada õigusi, mis talle Lissaboni lepingu alusel
antud on. Olgu see siis ÜRO Julgeolekunõukogus, Inimõiguste Nõukogus, NATOs, WTOs
või G20s – EL ei tohiks enam varju jääda. Peale selle peaksime asuma juhtpositsioonile
üleilmse parlamentaarse süsteemi loomisel. Kõrgetasemelist diplomaatiat on muidugi vaja,
kuid seda tuleb ellu viia rahvaga kooskõlastatult. Mis saab olla parem viis selle saavutamiseks,
kui anda maailma kodanikele võimalus olla ÜROs esindatud? Euroopa Parlament on küll
olemas, aga samamoodi on meil olemas piirkondlikud parlamendid, näiteks AKV–ELi
parlamentaarne ühisassamblee. Tänapäeval on meil vaja maailma parlamenti.
Paruness Ashton, Euroopa Liit peab olema edasipüüdlik. Loodetavasti lisate selle ettepaneku
oma valgesse raamatusse.

Kristiina Ojuland (ALDE),    kirjalikult. – Tahaksin kõigepealt avaldada siirast tänu
paruness Ashtonile ELi täieliku toetuse eest Eestile seoses püüdega lahendada Liibanoni
pantvangikriisi. Röövitud eestlased on kahjuks endiselt oma röövijate meelevallas. Seega
oleksime tänulikud teie edasise sekkumise ja abi eest selle olukorra lahendamisel.

Tulles nüüd ühise välis- ja julgeolekupoliitika tuleviku juurde, esitaksin üleskutse olla
ebademokraatlike režiimide käsitlemisel sidusam ja järjepidevam. Oleme kehtestanud
sanktsioone Valgevene suhtes, kuid ei ole teinud seda Venemaa suhtes Magnitski juhtumi
puhul, kuigi Euroopa Parlament juhtis sellele tähelepanu aastaaruandes inimõiguste kohta
maailmas 2009. aastal ja seda teemat käsitlevas Euroopa Liidu poliitikas.

Oleme endiselt pühendunud ühe Hiina poliitikale, kuid samas on Peking muutunud viimasel
ajal nii Tiibetis kui ka Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas mahasuruvamaks ja
vägivaldsemaks. Pekingiga flirtimise asemel peaksime samuti püüdlema
vabakaubanduslepingu sõlmimise poole Taiwaniga, mis on õitsva demokraatiaga riik. Ühe
Hiina poliitika on iganenud ja õõnestab moraalselt Euroopa Liidu mainet. Viigem oma
poliitika kooskõlla oma väärtustega.

Ioan Mircea Paşcu (S&D),    kirjalikult. – Lissaboni leping andis meile märkimisväärse
võimaluse liikuda kaitse ja julgeoleku vallas edasi. Kuid nagu tõendid näitavad, sellest ei
piisa. Hoolimata suhteliselt arvukatest operatsioonidest valitseb ikka veel ilmselge lahknevus
nende vahendite vahel, millega ennast varustame, – vaadake näiteks lahingurühmi – ja
riiklike vahendite improviseeritud kogumi vahel, mida tegelikult kasutame, kui Euroopa
peab sekkuma. Võtame näiteks Liibüa: poliitilise üksmeele ja korralike sõjaliste vahendite
puudumise tõttu tuli moodustada vabatahtlik koalitsioon – mõte, millele me seisime nii
vankumatult vastu, kui teised seda varem kasutasid – ning NATO tuli kutsuda juhtimist
üle võtma! Põhimõtteliselt jäi meie ÜJKP Liibüas täielikult kõrvale täpselt sel ajal, mil seda
vaja oli ja mil meil oli võimalik seda praktikas näidata! Niisiis peame minu arvates taas
kord oma ÜJKP läbi vaatama tagamaks, et sellest saaks nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt
tõeliselt toimiv süsteem ja et järgmisel korral, kui meil on vaja seda kasutada, ei vea ta meid
alt nagu sel korral.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    kirjalikult. – (FI) Meie ühine välis- ja julgeolekupoliitika on
teelahkmel. Lissaboni leping on võimaldanud Euroopa Liidu välissuhetel areneda viisil,
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mis oli varem võimatu. Siiski on senised edusammud olnud üsna aeglased. Meie ühised
Euroopa väärtused annavad meile sellegipoolest võimaluse kujundada Euroopa
välispoliitikat, mis tugineb säästvale arengule ja inimõigustele.

Vajame kindlapiirilist Euroopa välissuhete strateegiat, et EL oleks suuteline sihikindlalt
edendama mitmepoolsusel põhinevat üleilmset poliitikat. Selle poliitika elutähtsad
elemendid oleksid toetus ÜRO tööle ja ELi ÜROga seotud poliitika selgitamine.

Cristian Dan Preda (PPE),    kirjalikult. – (RO) Olukord Süürias valmistab sügavat muret.
Meil ei ole põhjalikku ega usaldusväärset teavet, sest välisajakirjandusele ei ole juurdepääsu
antud. Kuid al-Assadi režiimi toime pandud survemeetmed tugevnevad ja nende tagajärjel
on vabaühenduste esitatud andmete põhjal mõrvatud juba 600–700 tsiviilelanikku ning
vahistatud või kaduma läinud veel 8000 inimest. Süüria kodanikud on peaaegu kaks kuud
meelt avaldanud ning neid ei tohi võitluses demokraatia eest üksinda jätta. Jõhker
mahasurumine on vastuvõetamatu ja peab lõppema. EL peab kiire lahenduse otsinguil
asuma liidrikohale. Seepärast on mul hea meel piiravate meetmete üle, mille nõukogu
Süüria režiimi vastu selle nädala alguses võttis. Kuid meil tuleb koostöös Euroopa Liidu
partneritega teha rohkem, et nõuda Süüria ametivõimudelt repressioonide lõpetamist.
Al-Assad on isolatsioonis. Vaid Gaddafi režiim mõistab praegu hukka „rahvusvahelise
vandenõu, millega rünnatakse Süüria riigi julgeolekut” – see on avaldus, mis kirjeldab üsna
hästi olukorda Süürias. Lõpuks tahan rõhutada, et praegustes oludes ei ole Süüria
kandideerimine ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikme kohale vastuvõetav.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjalikult  .  – Pikaleveninud vägivallaaktid kopti kiriku vastu
Egiptuses ja eelkõige kristlaste vastu Lähis-Idas nõuavad Euroopa Liidu kiiret vastust. Tähtis
osa kristliku Euroopa pärandist on ohus. Sadu tuhandeid inimesi kiusatakse taga nende
usuliste veendumuste pärast. Egiptuse uued ametivõimud lõikasid kasu laialdasest
osavõtlikkusest ning ELi otsesest rahalisest ja poliitilisest toetusest. Kuid nüüd, pärast
kirikute põletamist ja kristlaste tapmist uue rünnakute laine käigus, on saabunud aeg, mil
EL peab Egiptuse ametivõimudele korralikult selgeks tegema, et nemad vastutavad riigi
sisejulgeoleku ning kõikide Egiptuse kodanike õiguste ja elatusvahendite kaitsmise eest.
Kahtlused, et Egiptuse ametivõimud on pigistanud usulise vägivalla ees silma kinni või
seda lausa innustanud, tuleks hajutada kindla lubadusega, et kristlaste kogukonnal on
Egiptuses edaspidi ohutu. EL peaks nõudma Egiptuse ametiasutustelt selgitusi ja toonitama,
et edasisele vägivallale järgneb Euroopa rahalise ja humanitaarabi peatamine. Selline
ühemõtteline hoiatus peaks mõjutama kõiki kehtivaid lepinguid ning see tuleks lisada
igasse tulevasse lepingusse, mis Lähis-Ida valitsustega sõlmitakse.

Zbigniew Ziobro (ECR),    kirjalikult. – (PL) Tuneesia ja Egiptuse olukorda ning usulise
väljendumise vabadust käsitleva arutelu ajal jaanuaris mainisin kristlaste, eriti
tagakiusatavate Egiptuse kopti kristlaste kohutavat olukorda araabia maades. Rõhutasin
islami radikaliseerumist ja seda, et ta suunab oma agressiooni kristluse järgijate vastu. Täna
võib näha, et minu kartused olid õigustatud. Mis puutub Egiptuse kristlaste tragöödiasse
ja rahvusvaheliste organisatsioonide vaikimisse, siis on kokkupõrked Püha Mena kiriku
läheduses vaid jäämäe tipp. Selles mõttes tuleks meenutada tänavu märtsis Püha Bishoy
kloostri vastu toime pandud rünnakuid, mida Euroopa Parlament ja proua Ashton eirasid
ning mille käigus tulistas Egiptuse sõjavägi kloostrit, mis oli täis Kairost pärit põgenikke,
ning äärmuslike vaadetega salafistliku islami kogukonna tegevust. Aprillis ründasid nad
mitu korda kristlikke hooneid Beni Ahmadis, Bashtilis ja Kamadiris. Nagu näeme, ei suuda
Euroopa Liit ikka veel välja töötada sidusat strateegiat, mille abil reageerida inimõiguste
rikkumistele Aasias ja Põhja-Aafrikas ning hoida neid rikkumisi tulevikus ära. Meil tuleks
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avaldada Egiptuse ametivõimudele rohkem survet, et nad kaitseks kopti kristlasi. Euroopa
välisteenistuse poliitilise allkomisjoni usulise sallimatuse ennetamise valdkonda tuleb
ilmtingimata tugevdada, pidades eelkõige silmas tagakiusatud kristlasi.

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

5. Hääletused

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

5.1. Toidupartiide tähistamine ja märgistamine (A7-0095/2011, Sajjad Karim)
(hääletus)

5.2. Mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine (A7-0089/2011,
Sajjad Karim) (hääletus)

5.3. Mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem (A7-0093/2011,
Sajjad Karim) (hääletus)

5.4. Kitsarööpmelised põllu- ja metsamajanduslikud ratastraktorid (A7-0098/2011,
Sajjad Karim) (hääletus)

5.5. Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadised (A7-0090/2011,
Sajjad Karim) (hääletus)

5.6. Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmed (A7-0092/2011,
Sajjad Karim) (hääletus)

5.7. Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtimiskoht ning uksed ja aknad
(A7-0096/2011, Sajjad Karim) (hääletus)

5.8. Kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa
paigaldatavad ümbermineku kaitsekonstruktsioonid (A7-0101/2011, Sajjad Karim)
(hääletus)

5.9. Tubakatoodetele kohaldatav aktsiis (A7-0100/2011, Sajjad Karim) (hääletus)

5.10. Ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad
(A7-0102/2011, Sajjad Karim) (hääletus)

5.11. Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine (A7-0086/2011,
Toine Manders) (hääletus)

– Enne hääletust
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Toine Manders,    raportöör. – (NL) Austatud juhataja! Oleme nõukoguga leppinud kokku
ühisavalduses. Minister Enikő Győri, kes siin eile õhtul sõna sai võtta, on palunud mul selle
ette lugeda, sest tal läks hääl ära. See on neljarealine.

raportöör.  − Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus. „Euroopa Parlament ja nõukogu
on teadlikud sellest, et on oluline anda tarbijatele täpset teavet, eriti kui tooteid turustatakse
päritolumärgistusega, et kaitsta tarbijat võltsitud, ebatäpsete või eksitavate andmete eest.
Uue tehnoloogia, näiteks elektroonilise märgistamise, sealhulgas raadiosagedustuvastuse
kasutamine võib olla kasulik vahend sellise teabe andmiseks, pidades samal ajal sammu
tehnikaarenguga. Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni võtma määruse
artikli 24a kohast aruannet koostades arvesse nende mõju võimalikele uutele
märgistamisnõuetele, sealhulgas eesmärgiga parandada tekstiiltoodete jälgitavust”. See on
kõik ning loodan, et minister nüüd noogutab.

5.12. Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja
assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes
(A7-0243/2010, Vital Moreira) (hääletus)

– Enne muudatusettepaneku 14 hääletust:

Vital Moreira,    raportöör. – Austatud juhataja! Mul on suuline muudatusettepanek enda
kirjalikule muudatusettepanekule. Teen ettepaneku asendada muudatusettepanekus 14
sõna „maade” sõnadega „maade ja territooriumide”.

Muudatusettepaneku eesmärk on üsna arusaadav. Sellega soovitakse viia selle lõike sõnastus
kooskõlla määruse pealkirjaga. Pealkiri on järgmine: „erandlikud kaubandusmeetmed
Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade
ja territooriumide suhtes”. Paranduseta esineks määruse ja selle pealkirja vahel lahknevus.
Seepärast soovin teie toetust ning selle muudatusettepaneku vastuvõtmist.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne seadusandliku resolutsiooni ettepaneku hääletust:

Vital Moreira,    rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel. – Austatud juhataja! Mul on
volitus paluda seadusandliku resolutsiooni hääletuse edasilükkamist.

Juhataja.   – Kas komisjon soovib selle kohta midagi öelda?

Máire Geoghegan-Quinn,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Komisjon avaldab
parlamendiliikme ettepaneku üle heameelt. Tänu sellele jääb aega vastuvõetud
muudatusettepanekutega lähemaks tutvumiseks ning siis on Euroopa Parlamendil ja
nõukogul enne esimese lugemise hääletust aega.

Juhataja.   – Raport saadetakse tagasi rahvusvahelise kaubanduse komisjonile.

5.13. Raadiospektripoliitika (A7-0151/2011, Gunnar Hökmark) (hääletus)

5.14. Kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri
loomise tõttu (A7-0173/2011, Carlo Casini) (hääletus)

Juhataja.   – Kallid kolleegid! Soovin avalduse ette lugeda.
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Casini raport institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi
ja komisjoni ühist läbipaistvusregistrit, on oluline edasiminek Euroopa Parlamendi liikmete
ja väliste huvirühmade vaheliste suhete reguleerimisel. Enne kui jätkame raporti hääletusega,
tahaksin toonitada, et Euroopa Parlamendi liikmete ja väliste huvirühmade käitumisjuhendi
alase töörühma praeguse tegevuse eesmärk ei ole seada küsimärgi alla komisjoniga
saavutatud kokkuleppe tähendust ega Casini raporti sisu. Selle eesmärk on pigem
raamistikku täiendada, lisades uusi tahke, ning eelkõige tugevdada kohaldatavaid eeskirju
seoses huvirühmade juurdepääsuga Euroopa Parlamendi ruumidele.

(Vahelehüüe saalist: „Aamen!” Naer)

5.15. Institutsioonidevaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise
läbipaistvusregistri kohta (A7-0174/2011, Carlo Casini) (hääletus)

5.16. Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes (A7-0074/2011, Ashley Fox) (hääletus)

5.17. Vabakaubandusleping Indiaga (hääletus)

5.18. ELi ja Jaapani kaubandussuhted (hääletus)

– Enne muudatusettepaneku 1 teise osa hääletust:

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! PPE fraktsioon sooviks selles
muudatusettepanekus jätta lõikest 2 välja sõna „tugevat”. Loodan, et pole vastuväiteid.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

5.19. Metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks (A7-0113/2011, Kriton Arsenis)
(hääletus)

– Enne lõike 36 teise osa hääletust:

Kriton Arsenis,    raportöör  .  – Austatud juhataja! Ma ei suuda ette kujutada, et keegi siin
ruumis hääletaks ehituskeelu vastu kohtades, kus maa on põlenud ebaseaduslikel
eesmärkidel toimunud tahtlike metsatulekahjude tõttu. See on väga oluline kõikide riikide
jaoks kogu Euroopas ning lõike 36 teises osas ja lõikes 37 öelduga püütakse tagada
seaduslikkus ning võidelda metsade vastase kuritegevusega Euroopas. Tahaksin paluda
nimelist hääletust nende kahe teksti üle: lõike 36 teise osa ja lõike 37 üle.

Juhataja.   – Lõike 26 teine osa ja lõige 37 pannakse nimelisele hääletusele.

5.20. Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika
(ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta 2009. aastal (A7-0168/2011,
Gabriele Albertini) (hääletus)

– Enne muudatusettepaneku 2 hääletust:

Giles Chichester (ECR).   – Austatud juhataja! Samal ajal kui te oma naljatleval ja tavatul
viisil käsitlete meelsasti istungisaalist esitatud taotlusi hääli kontrollida, tahaksin
tagasihoidlikult märkida, et kui te tempot pisut aeglustaksite, siis jõuaks tõlge teie öeldule
järele ning me saaksime õigeaegsemalt hääletada. Te kiirustate pisut ning esineb väike
viivitus.

55Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



Juhataja.   – Härra Chichester! Sellest sekkumisest järeldan, et mulle tundub, et te kiidate
heaks mu tavatud meetodid.

– Enne lõike 33 esialgse teksti hääletust:

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja! Mul ei ole mõtet seda tsiteerida.
See on lisatud hääletuse selgitusele: see algab sõnaga „avaldab heameelt” ja lõpeb sõnaga
„viisil”. Te saate seda tekstist lugeda.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne muudatusettepaneku 7 hääletust:

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja! Ka kõnealusel juhul on tekst
hääletusnimekirjas. Tahan vaid ühe märkuse teha: teema on protest demonstrantide
hukkamõistmise vastu Bahreinis ning selle teguviisi kritiseerimise vastu.

Juhataja.   – Ei, härra Albertini, see on muudatusettepaneku 7 suuline muudatusettepanek,
mis järgneb lõikele 45.

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja! Ma eksisin teksti lugedes. Me
jätsime välja nime „Makedoonia”, et mitte riivata mõnede isikute, sealhulgas minu arvates
ka juhataja, tundeid.

Seepärast kasutati üksnes väljendit „endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik”. Me jätsime
välja nime „Makedoonia”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)

– Enne muudatusettepaneku 14 hääletust:

Nick Griffin (NI).   – Austatud juhataja! Pean kordama Giles Chichesteri sõnu. Meie tõlgid
lasevad meil hääletada vastu pärast seda, kui te olete öelnud „Εγκρίνεται” [„Vastu võetud”].
Ma ei tea, et Euroopa Parlamendi liikmetelt nõutaks kreeka keele oskust. Kui see on edaspidi
nii, siis palun öelge meile. Kui ei, siis palun võtke pisut tempot maha.

Juhataja.   – Vastus sellele küsimusele on see, et Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad
kreeka keele oskust.

(Aplaus ja naer)

Tegelikult võin seda teha väga aeglaselt, aga nii see toimib, head kolleegid, ning ma pole
muutnud viisi, kuidas ma iga kord hääletust pean. Nagu te teate, on kõikidel tõlkidel olemas
hääletusnimekiri. Vähemalt peaks olema. See ei sõltu sellest, kui kiiresti või aeglaselt juhataja
mis tahes keeles numbreid teadustab; tõlkidel on olemas nimekiri. Igatahes üritan veidi
aeglustada, kui see asja parandab. Kas sobib nii?

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Austatud juhataja! Te räägite väga hästi
inglise keelt, nagu olete selgelt näidanud. Miks te siis jätkate seda farssi – pantomiimi –
kõneldes tarbetult kreeka keeles?

(Pikaajaline müra)

– Enne lõike 85 hääletust:

Gabriele Albertini,    raportöör. – (IT) Austatud juhataja! Palun vabandust, ma võin eksida,
aga ma ei mäleta lõike 68 suulise muudatusettepaneku hääletust.
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Kui ma ei eksi, siis oleme jätnud vahele suulise muudatusettepaneku, mida ma ennem
mainisin ja mis puudutas Bahreini valitsuse suhtumise hukkamõistmist. Seepärast peaksime
hääletuse juurde minema.

Juhataja.   – Härra Albertini, vastuseks ütlen, et me võtsime vastu muudatusettepanekud
13 ja 18 ning seega jäi esialgne lõige, mille kohta teil oli suuline muudatusettepanek, välja.

– Enne lõpphääletust:

Robert Goebbels (S&D).   – Austatud juhataja! Tahtsin toetada Gabriele Albertinit. Arvan,
et võiksime hääletada tema suulist muudatusettepanekut täiendusena sellele lõikele, mida
me hääletasime, sest see oleks hea, kui Euroopa Parlament mõistaks hukka Bahreinis
toimuva, eriti surmanuhtlused.

(Aplaus)

Hannes Swoboda (S&D).   – Austatud juhataja! Soovin seda toetada, sest tõenäoliselt
esines kas meie hääletusnimekirjades või meie hääletamiskorras viga, aga
muudatusettepanekut toetati niivõrd ühehäälselt, et oleks väga veider, kui seda ei hõlmataks.

Arvan, et Euroopa Parlament nõustub Robert Goebbelsi ja Gabriele Albertini ettepanekuga
hääletada asjaomast muudatusettepanekut täiendusena või eraldi lõikena.

(Parlament nõustus lõike 68 muudatusettepanekuga.)

5.21. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist
(A7-0166/2011, Roberto Gualtieri) (hääletus)

– Enne muudatusettepaneku 18 hääletust:

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Olen esitanud suulise
muudatusettepaneku. Vabandan selle toimingu eest, aga pinevad sündmused Liibüas on
sundinud meid pidama oluliseks lisada mõned sõnad. Kolmandal real tahaksime sõnade
„kasutuselevõtmist kohapeal” järel paluda toetada järgmist teksti, mis on …

(Parlamendiliige jätkas inglise keeles.)

„kutsub nõukogu andma viivitamata humanitaarabi Misrata linnale ja muudele
asustuskeskustele, kasutades selleks mereväeressursse; väljendab sügavat muret Liibüa
konflikti ohvrite arvu kasvu üle ning selle üle, et teadete kohaselt kasutab Gaddafi režiim
tsiviilelanike vastu kassettlahingumoona ja muid relvi”.

Juhataja.   – Vabandust, härra Lisek, aga suuline muudatusettepanek jäeti kõrvale, sest me
oleme võtnud vastu lõike 71 muudatusettepanekud; seega mul on kahju, aga me ei saa
seda hääletada. Lõige on muutunud vastavalt meie esitatud muudatusettepanekule.

Roberto Gualtieri,    raportöör  .  – Austatud juhataja! Suuline muudatusettepanek on
järgmine. Esialgses tekstis on märgitud: „tunnustab NATOt alustalana ühiskaitses nende
liikmesriikide jaoks, kes on NATO liikmed” ning me sooviksime lisada „ja tema liikmesriikide
üleselt”.

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga.)
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5.22. EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides
(A7-0181/2011, María Muñiz De Urquiza) (hääletus)

– Enne hääletust:

Gerard Batten (EFD).   – Austatud juhataja! Teen ühe kodukorda puudutava märkuse;
soovin järgmise raporti puhul, mis on Muñiz De Urquiza raport, kõnelda kodukorra
artikli 167 alusel, mis käsitleb nimelist hääletust. Minnes tagasi Arsenise raporti juurde,
soovis muudatusettepaneku 25 puhul üks minu kolleegidest nimelist hääletust, sest talle
tundus see oluline. Te võimaldasite talle seda.

Selle kohta ei ole kodukorras ühtegi sätet ning te ei küsinud Euroopa Parlamendi heakskiitu.
Oleme kõik saanud kasutada tavatuid volitusi, mille olete endale täna võtnud, seega soovime
sama sätet kohaldada. Kuna see on minu jaoks isiklikult oluline, siis palun teil võimaldada
mulle nimelist hääletust selle raporti iga muudatusettepaneku puhul sama kodukorra artikli
alusel, mille kohaselt te võimaldasite seda tollele härrale.

Juhataja.   – Kallid kolleegid! Meie kodukorra ja tavade kohaselt ei saa juhataja iga kord
otsustada, kas nimelist hääletust lubada või mitte. Juhataja võib lubada nimelist hääletust,
kui talle tundub, et see ei katkesta istungjärku, või näiteks siis, kui on palju taotlusi, võib
küsida parlamendilt. Puudub kindel eeskiri, kuidas toimida. Tahaksin selle kõikidele selgeks
teha, et me ei looks siin mingit pretsedenti, mida polnud kavas.

Seejuures praegustel asjaoludel pole mul midagi selle vastu, et see taotlus kõnealusel juhul
rahuldada, aga ma soovin väga, et parlamendiliikmed ei kuritarvitaks seda võimalust, sest
kui nad seda teevad, siis küsib juhataja iga kord Euroopa Parlamendilt ning meil tekivad
vaidlused kohas, kus neid ei peaks olema. Kui te seda endiselt nõuate seda, siis panen need
kõik nimelisele hääletusele.

Hääletuse lõpp

6. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Soovitus teisele lugemisele: Toine Manders (A7-0086/2011)

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Austatud juhataja! Hääletasin tekstiiltoodete
märgistamist käsitleva raporti poolt, sest minu arvates saaks ja peaks Euroopa tegema
rohkem, et toetada selle tööstusharu ettevõtteid. Komisjoni esitatud ettepanek oli üksnes
tehniline ning selle eesmärk oli lihtsustada kehtivaid sätteid märgistamise kohta.

Ent Euroopa Parlament saavutas kaks märkimisväärset tulemust. Esiteks peab loomset
päritolu – karusnahast ja nahast – mittetekstiilseid osi sisaldavate tekstiiltoodete puhul
olema see teave märgistusel näidatud, et tarbijad saaksid teha teadlikke valikuid. Teiseks
peab Euroopa Komisjon esitama 2013. aastaks mõju-uuringu märgistamise kehtestamise
kohta, mis näitab selgelt, millised tooted on toodetud Euroopas ja millised väljaspool
Euroopat. Viimasena nimetatud eesmärk on oluline verstapost Euroopa tekstiilmaterjalide
konkurentsivõime jaoks Euroopas ja maailmas.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Avaldan tunnustust
Toine Mandersile, et tal on õnnestunud see ettepanek koostada. See on osutunud
keerulisemaks, kui alguses tundus. Olen rahul, et meil õnnestus saavutada kokkulepe
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tekstiiltoodete märgistamise määruse suhtes, mis suurendab tekstiilitööstuse
konkurentsivõimet ning toob tarbijatele kasu, pakkudes suuremas valikus uusi ja
uuenduslikke tooteid. See on hea kompromiss ning ma arvan, et ka nõukogu lepib sellega.

Selle protsessi jooksul ei ole ma varjanud oma skepsist päritolumärgistuse kehtestamise
suhtes. Seepärast olen rahul ka sellega, et me leppisime kokku tekstis, milles nõutakse
komisjonilt üksnes päritolumärgistuse vajaduse analüüsimist. Seega ei too kokkulepe kaasa
kohustusliku päritolumärgistuse kehtestamist. Ma ei saa hääletada määruse poolt, millega
kehtestatakse ettevõtjatele kohustus lisada päritoluriigi märgistus. Ma tean, et nõukogu
on samal arvamusel. Kahjuks näitas eilne arutelu selgelt, et volinik Tajani ei jaga seda
seisukohta. Kui meil ei õnnestu seda ära hoida, siis alustan selle vastast võitlust.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Määruse ettepanekul, mida meil
palutakse hääletada, on kahtlemata eelis, et sellega koondatakse ühte teksti kõik
olemasolevad tekstiiltoodetega seotud õigusnormid. See määrus võimaldab lihtsustada ja
täiustada olemasolevat õigusraamistikku uute kiudude väljatöötamise ja kasutamise teemal
ning toetada uuenduslike toodete väljatöötamist ja edendada innovatsiooni tekstiili- ja
rõivatööstuses.

Tundsin heameelt selle üle, et Toine Manders võttis arvesse ka muid tahke, näiteks väiksem
halduskoormus liikmesriikide jaoks, mis tuleneb liikmesriikide õigusse nende tehniliste
kohanduste ülevõtmisest, mida nõuab uute tekstiilkiunimetuste lisamine ühtlustatud
nimekirja. Ehkki leian, et me oleksime võinud olla põhjalikumad, kehtestades eraldi artikli,
mis reguleerib tekstiiltoodete päritolumärgistust, hääletasin määruse ettepaneku poolt.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! See määrus on ülioluline Euroopa
tekstiilitööstuse jaoks, sest see tagab vaba turu kooskõlas eeskirjadega, mis hoiavad ära
varasemaid eiramisi ja ebaseaduslikke tavasid. Me soovime tõsta heast küljest esile
institutsioonide otsust ettepanek hästi vastu võtta ning tegeleda toodete jälgitavuse ja
päritolu probleemiga, et tagada Euroopa tarbijate nõuetekohane teavitamine, isegi kui
kehtestatud tähtajad on liiga pikad. Lõppkokkuvõttes on eesmärk kaitsta tarbijaid.

Tahaksin märkida, et eelmise aasta oktoobris hääletas Euroopa Parlament suure enamusega
ettepaneku poolt võtta vastu määrus teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete
– sealhulgas tekstiiltoodete – päritoluriigi märkimise kohta ning et nõukogu pole siiani
alustanud läbirääkimisi ega arutelu Euroopa Parlamendiga isegi mitte mitteametlikul
tasandil. Tahaksin tänada eesistujariiki Ungarit, et ta on lisanud selle teema oma prioriteetide
hulka, aga paluksin ka arutelu kiirendada või satume vastasel korral ohtu, et Euroopa
tarbijat kaitstakse näiteks toiduainete, aga mitte tööstustoodangu puhul.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Tekstiiltoodete märgistamist käsitlev
raport, mille me täna heaks kiitsime, on tähtis samm õigusnormide lihtsustamise suunas
tarbijate ja kõikide selles tööstusharus töötavate Euroopa tootjate hüvanguks. Selle
määrusega kehtestame uued märgistamiseeskirjad tekstiilitööstuses; me keskendume aina
rohkem innovatsioonile selles sektoris ning Euroopa õigusnormide lõimimise
kiirendamisele, et saada ohutult kasu uuenduslikest toodetest.

Tekstis tehakse tegelikult ettepanek ühendada kolm direktiivi tekstiilikoostise märgistamise
kohta ühte Euroopa määrusesse, lihtsustades olemasolevat õigusraamistikku ning
parandades menetluste läbipaistvust. Seepärast jääb meil üle vaid rõõmustada täna
saavutatud positiivse tulemuse üle Euroopa toodangu kaitsmisel. Ent samal ajal ei saa me
jätta mainimata päritoluriigi märgistuse küsimust. Me loodame, et peagi saab astuda
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järgmise sammu, kiites heaks õigusnormid, mis reguleerivad päritolu tähistamist ka selles
sektoris.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Minu arvates püütakse selle raportiga lahendada
kaks peamist probleemi. Esiteks on eesmärk edendada innovatsiooni. See tähendab, et
nimetuste standardloetellu uute kiunimetuste lisamise protsess tuleb muuta läbipaistvamaks
ning peab olema vähem bürokraatlik. Teiseks tuleb parandada päritolu märgistamist.
Siinkohal võime ausalt öelda, et see punkt ei ole veel lõplikult ja rahuldavalt lahendatud.
Tahaksin väljenduda väga selgelt, et see ei ole raportööri süü. See tulenes lihtsalt nõukogu
liikmete väga erinevatest seisukohtadest, millega komisjon ei saanud nõustuda. Loodan,
et jätkame tööd selles küsimuses, sest päritolu märgistamine muutub aina olulisemaks.
See on üks tarbijate õigusi. Tahaksin lähitulevikus näha selle punkti arutelu Euroopa
Parlamendis ning soovin, et komisjon esitaks ettepaneku.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Kvaliteet, märgistamine ja jälgitavus: need
on tarbijakaitse vahendid, mis tagavad suurepärase toote. Kuni tänaseni oli Euroopa ainus
turg maailmas, kus puudusid õigusnormid selles küsimuses. See seadis Euroopa võrreldes
peamiste kaubanduspartneritega ebasoodsasse seisu.

Täna on Euroopa Parlament end kuuldavaks teinud, võttes vastu määruse, mis suudab
kaitsta Euroopa tekstiilitööstuse häid külgi. Meie tootmine vajab kaitset, eriti sellise
majanduskriisi ajal, mis praegu valitseb. Kuni praeguseni oleme suutnud saavutada
tunnustuse teadus- ja uuendustegevuse kaudu, mis tagas uuenduslike tekstiilkiudude
tootmise.

Tarbijad ei pea tekstiiltooteid ostes enam kartma, et kätte satuvad nende tervist kahjustada
võivad tooted, mida on näiteks töödeldud keemiliste ainetega. Selle määruse vastuvõtmine
tagab lõpuks rohkem kui 500 miljoni Euroopa kodaniku õiguste nõuetekohase kaitse.
Nüüdsest pole enam võimalik tarbijat vale märgistusega tüssata.

Emma McClarkin (ECR).   – Austatud juhataja! Hääletasime täna uute tekstiilide ja kiudude
lisamist ning märgistamisega seotud küsimusi. Selle tekstiilmaterjalide teemalise raporti
algusest saadik olen olnud arvamusel, et Euroopa Parlament peaks jätma ettepaneku
kohaldamisala selliseks, nagu see esialgu mõeldud oli, ning et kohaldamisala laiendamine
ei olnud kooskõlas lihtsustamise eesmärgiga uue kiu turuletoomiseks.

Tunnen muret läbivaatamisklausli sätte üle, milles palutakse komisjonil uurida mitme
märgistamisnõude võimalikku lisamist, millel on väike lisandväärtus ning mis tekitaksid
vastuvõetamatu koormuse ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.
See hõlmab suurusmärgistuse, sotsiaal-majandusliku märgistamise ning kõige suuremat
muret tekitava raadiosagedustuvastuse märgi ühtlustamist, mis suurendaksid kulusid
ettevõtja ja hinda tarbija jaoks.

Sellegipoolest tundub mulle raporti põhjal, et osad selle määruse sätted muudavad olukorda,
parandavad taotlemisprotsessi ettevõtja jaoks ning edendavad tarbijakaitset, eriti loomset
päritolu toodete märgistamise puhul. Ent me peame pidama silmas seda, et me loome
seadusi tegeliku maailma jaoks, mitte ei koosta soovide nimekirja ideaalmaailmale, ning
et Euroopa Parlament peaks edaspidi jääma kindlaks oma pädevusvaldkondadele.

Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Ütlen alustuseks, et loodan, et te pöördute
selle istungisaali poole jätkuvalt oma emakeeles, mis sobib mis tahes keelega maailmas
tänu oma lihvitusele, mitmekesisusele ja antiiksusele.
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Mõnikord kirjeldab hääletusnimekiri palju ilmekamalt Euroopa Parlamendi käitumist ja
laadi kui mis tahes muu ütlus. Vaadakem vaid mõne loetletud raporti teemat: toidupartiide
tähistamine ja märgistamine; mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamine; mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem; kitsarööpmelised
põllu- ja metsamajanduslikud traktorid; põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite
juhtseadised; põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmed; põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite juhtimiskoht ning uksed ja aknad; tagaossa paigaldatavad
ümbermineku kaitsekonstruktsioonid; tubakatoodetele kohaldatav aktsiis; euromüntide
nimiväärtused ja tehnilised näitajad; tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ja
nii edasi.

Meie riikide elus pole praktiliselt ühtegi nii kauget nurka, kuhu Brüsseli väänkasvud jõudnud
poleks, varjates päikesevalguse ning takistades riigi kasvu.

Kui Brüssel piirduks piiriüleste küsimustega, siis poleks kellelgi probleemi.

Raport: Gunnar Hökmark (A7-0151/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Arutelu käigus kõneldi palju
Gunnar Hökmarki raporti teemal, mis käsitleb meie raadiospektripoliitika programmi –
pean ütlema, et see teema ei kõla eriti suurejooneliselt. Ent tegelikult on küsimus selles,
kas suudame tulevikus tagada oma kodanikele lairibaühendused ja odava andmeedastuse.
Ütlen väga lühidalt, et kui me üritame tulevikule mõelda, siis on üsna muljetavaldav, et
läbirääkijad ja eelkõige meie raportöör on suutnud saavutada selle, et nii suur enamus oli
raporti poolt, mida me täna hääletasime. See oli väga suure poliitilise oskuslikkuse tulemus
ja selle eest tuleb igati kiita meie raportööri Gunnar Hökmarki.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Raadiosagedused on väga napp ja väärtuslik
ressurss meie tänapäeva ühiskonnas. Seepärast on mõistlik tõhusalt kooskõlastada sageduste
kasutamist kogu Euroopas. Laiem juurdepääs raadiospektrile ei ole oluline mitte ainult
ettevõtjate, aga ka Euroopa Liidu kodanike jaoks. Seetõttu peaksime olema eriti hoolsad,
et tagada selle poliitika kujundamine kooskõlas majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste
huvidega. Eelkõige ei tohi me lubada seada määrusega ohtu otsest traadita ülekannet, mida
kasutatakse Saksamaal piirkondlikes teatrites, rokikontsertidel ja kirikutes.

Tahaksin paluda ka komisjonil liikmesriikidega kokku saada ja teha nendega selles
valdkonnas tihedat koostööd ning mitte sekkuda nende riiklikesse volitustesse.

Raport: Carlo Casini (A7-0173/2011)

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Pärast tänast hääletust lobistide
registri kohta arvan, et on oluline märkida, et lobitöö on iseenesest hea asi. See on tegelikult
demokraatliku protsessi vältimatu osa. Ilma lobitööta oleksid poliitikute teadmised, faktid
ja arvamused ühiskonna kõikide tahkude kohta liiga piiratud. Seepärast peame me kõik
siin Euroopa Parlamendis ja ajakirjanike seas tagama, et meie tegevus tugineks kriitilisele,
aga ka tõesele ülevaatele sellest, mida küsimus puudutab.

Teiseks tahaksin öelda, et nagu me teame, võib parima otsinguil hea lahendus kaduda.
Täiesti õigustatud läbipaistvusnõue, mida kajastavad tänane arutelu ja hääletus, peaks
olema vajalikul määral tasakaalustatud, et me ei hävitaks parimat soovides hästi toimivat
süsteemi. Täieliku läbipaistvuse nõue, kõige olemasoleva eraldi registreerimise nõue,
eetikakontrollikomisjon ja nõnda edasi näitavad parimal juhul naiivsust ning kujutavad
halvimal juhul endast osa populistlikust poliitikast, millest on rohkem kahju kui kasu.
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Tegelikkuses on küsimus usalduses. Kui seda peetakse vajalikuks, siis peab kontrollimine
olema kooskõlas sellega, mis on tegelikkuses tööprotsessi suhtes teostatav. Tahaksin
vaidlustada ka lõike 9 hääletuse. Väga kiire hääletuse jooksul jäi mulle mulje, et me ei
saavutanud tegelikult õiget tulemust.

Raport: Carlo Casini (A7-0174/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Olen täielikult nõus Morten Løkkegaardiga.
Ma pole kindel, kas me saavutasime lõike 9 hääletusel päris õige tulemuse, aga kui see on
nii, siis on midagi lahti reaalsustajuga siin Euroopa Parlamendis. See on täiesti õige, et meil
peaks olema võimalikult suur läbipaistvus. Ent nõuda, et me kõik avaldaksime kõikide
isikute nimed, kellega me kohtumisi peame, on muidugi täielik absurd. See on täielik
absurd, sest millal me nimetame kokkusaamist kohtumiseks? See tuleb määratleda. Kas
see hõlmab seda, kui kohtume koridoris või bussis või kusagil mujal? Kas see hõlmab
telefoni- ja internetisuhtlust? Millal see liigitatakse kohtumiseks? Kuidas on nende paljude
isikutega, kellega me täna kohtume Põhja-Aafrika mässuliste rühmituste seast? Kas nende
nimed jõuavad ajalehte? Kindlasti mitte? Seda arvestades peaks olema loogiline, et alati
oleks võimalik tagada, et inimesed saaksid tulla meie juurde usaldusega. Igatahes ei kavatse
ma kunagi seda usaldust kuritarvitada.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Kui me teeme kodanikele lihtsaks
selle jälgimise, kuidas tehakse otsuseid, ning millised on neid mõjutavad protsessid,
elemendid ja vahendid, aitame tagada suurema läbipaistvuse ning kaotada lõhe Euroopa
institutsioonide ja kodanike vahel, mida arutatakse sageli seoses õiguspärasusega ja nii-öelda
demokraatia puudujäägiga Euroopa Liidus.

Viimastel aastatel on tehtud suuri edusamme. Piisab, kui mõelda Euroopa Parlamendi poolt
1996. aastal vastu võetud huvide esindajate registri algatusele või komisjoni poolt
2006. aastal Euroopa Parlamendile esitatud ettepanekule seada sisse lobistide ühtne register.
Stubbi ja Friedrichi raporti heakskiitmine Euroopa Parlamendis tõi kaasa ühise töörühma
loomise. Me võime kindlalt öelda, et töörühma saavutatud tulemused seoses Euroopa
Parlamendi seatud eesmärkidega on enam kui rahuldavad.

Olen täielikult nõus Carlo Casini raportiga, sest poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on
nende õiguspärasuse eeltingimus. Sellepärast toetasin ettepanekut.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Määrus on kahtlemata tähtis samm
protsessis, mille eesmärk on suunata tähelepanu Euroopa institutsioonidele. On vaja
suuremat läbipaistvust, rohkem reklaami, paremat selgust käitumisel ja paremini
kättesaadavat teavet ning lisaks ühtset läbipaistvusregistrit.

Kui mõtleme sellele, et Ameerika Ühendriikides kehtestati huvirühmi reguleeriv seadus
juba 1948. aastal, siis mõistame, et neil on kahtlemata oma roll ning ehkki nad esindavad
eelkõige suures osas omaenda huve, tuleb neid nõuetekohaselt arvesse võtta. See on
tulevikku suunatud raporti projekt ning ehkki see pole valmis, on see kindlasti viis tagada
Euroopa institutsioonide tegevuse ja otsuste õiguspärasus. Seetõttu hääletasin poolt ning
olen täielikult veendunud, et peame valima selle tee.

Jim Higgins (PPE).   – Austatud juhataja! Arvan, et oleme tänu võlgu Sunday Timesile, kes
paljastas skandaali „muudatusettepanekud raha eest”.
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Nagu te teate, lõi juhatus selle tulemusel töörühma, et kehtestada kõikidele Euroopa
Parlamendi liikmetele kohustuslik käitumisjuhend. Korra loomise teine osa on see, mida
me tegime täna, hääletades arvukalt selle raporti poolt.

Minu arvates on lobistide registrit ammu vaja, aga mul on palju kahtlusi. Esiteks arvan, et
see peaks olema kohustuslik. Ent see on samm õiges suunas ning tuleb märkida, et lobistid
ise, see tähendab hea mainega lobistid peavad tegelikult ühendust ning on kohustusliku
registreerimise poolt.

Ent olen pettunud, et nõukogu ei ole ettepanekut toetanud. Võiks märkida ka seda, et kolm
Euroopa Parlamendi liiget, kes rahaskandaalis paljastati, on kõik endised ministrid.

Lobistide registreerimine on ulatuslik küsimus ja lobitöö on lai teema ning me peame
jätkama, kasutama seda eksperimendina ning tulevikus loodetavasti muutma selle
kohustuslikuks ja nõutavaks.

Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Hetkel, mil lobitöötaja saabub Brüsselisse,
tajub ta kohe, et see on temasuguste inimeste poolt ja jaoks loodud süsteem. Ta on tavaliselt
meessoost, ehkki aina rohkem võib meie koridorides kohata ka viigitud pükskostüümis
naisi.

See on süsteem, kus otsuseid tehakse – tahaksin öelda, et suitsustes ruumides, aga tänapäeval
suitsuvabades ruumides – suletud uste taga, kuhu valijad ei pääse. Teil oli selle kohta
suurepärane näide uute piirangute ja keeldude puhul taimsete ja alternatiivsete ravimite
kohta, mis kehtestati paar nädalat tagasi. Sellist keeldu poleks riigi parlamendis kunagi
vastu võetud, sest riigi parlament oleks pälvinud oma valijate tõelise viha. Ent suured
ravimiettevõtted mõistsid, et nad suudavad selles süsteemis suruda läbi asju, mida nad ei
suudaks eales suruda läbi riigi seadusandja juures, just seetõttu, et see süsteem on palju
vähem tundlik avaliku arvamuse suhtes. Las meil siis olla register – hääletasin selle poolt
ja minu fraktsioon toetas seda – aga tegelik lahendus on suunata võim aruandekohustuseta
Brüsseli ja Strasbourgi institutsioonidelt tagasi riikide demokraatlikele parlamentidele,
kellel on ka tegelikult olemas vastutustunne.

Raport: Ashley Fox (A7-0074/2011)

Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Singapuri valitsus ning Hongkongi ja Shanghai
ametivõimud käivad Londonis ja teistes Euroopa finantskeskustes, soovides värvata isikuid,
kes on läinud välismaale ülemäärase reguleeriva koorma tõttu, mille Euroopa Liit on
kehtestanud. Meie põlvkond on tunnistajaks jõukuse ja ettevõtluse kujukale liikumisele
Euroopast Aasiasse. See on meie tragöödia, et me elame ajal, mil just nüüd, kui Aasia on
avastanud detsentraliseerimise saladused, võimu hajutamise, ettevõtluse ja isikliku vastutuse,
hakkame meie oma maailmajaos liikuma vastupidises suunas, jäljendades vanu Aasia
impeeriumeid – Mingi, Moguli ja Ottomani dünastiaid – reguleerides, ühtlustades,
standardides ja maksustades.

Muidugi mõjutavad need uued piirangud kõige kahjulikumalt minu enda riiki ja meie
pealinna Londonit, aga kogu EL on huvitatud sellest, et jõukus, töökohad ja ettevõtlus ei
liiguks Euroopast noorema ja jõulisema majandusega riikidesse. Taas on lahenduseks anda
võim tagasi riikide valitsustele, mille suhtes nende valijad tegelikult poolehoidu ja lojaalsust
tunnevad.
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Resolutsiooni ettepanek B7-0291/2011

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! India on suurim demokraatlik riik
maailmas, üks maailma kõige kiiremini kasvavaid turge ning üsna pea saamas
teadmistepõhiseks majanduseks. Seda arvestades on muidugi täiesti põhjendatud, et me
sõlmime vabakaubanduslepingu. See on ka meie endi huvides. Seepärast tekib küsimus,
kuidas ometi saavad vasakpoolsed olla selle vabakaubanduslepingu vastu. Kuidas saab
keegi olla selle vastu, et aidata miljonid India elanikud välja vaesusest, ning kuidas saavad
vasakpoolsed olla selle vastu, kui võideldakse Euroopa ettevõtjate jaoks vaba turu nimel?
Mulle jääb see arusaamatuks. Ma lihtsalt ei mõista, miks on nii keeruline kogemustest
õppida. Vabakaubandus on hea! Vabakaubandus on hea! Vabakaubandus on hea!
Vabakaubandus tekitab majanduskasvu, tagab inimestele vabaduse ja seega ka rahu.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Austatud juhataja! Ma hääletasin vabakaubanduslepingu
läbirääkimisi Indiaga käsitleva resolutsiooni ettepaneku vastu. Minu arvates tõuseks iga
sellise Euroopa Komisjoni poolt läbiräägitava lepingu sõlmimisest kasu ainult suurtele
rahvusvahelistele ettevõtetele nii Indias kui ka Euroopas.

Erinevalt eelkõnelejast ei arva ma, et kaubandusläbirääkimised juhinduvad sellest, et päästa
inimesed vaesusest ja parandada nende elatustaset; need juhinduvad kõnealuste
suurettevõtete soovist laiendada juurdepääsu turule ja suurendada kasumit.

Mina seisan India vaeste põllumajandustootjate, ametiühingu liikmete ja tööliste eest, kes
on vabakaubanduslepingu vastu, sest see tähendab suure osa India töölisklassi jaoks
elatustaseme ja töötingimuste täiendavat halvenemist, eriti nende isikute puhul, kes töötavad
ulatuslikus mitteametlikus sektoris.

Vabakaubanduslepingu kava ja selle püüe kehtestada intellektuaalomandiõigused ja andmete
suhtes kehtiv ainuõigus ohustab lisaks juurdepääsu odavatele geneerilistele ravimitele,
mida Indias toodetakse. Praegusel ajal on need geneerilised ravimid kogu maailmas
üliolulised inimestele, kellel on näiteks HIV või AIDS. Suurte erasektori ravimiettevõtete
kasumijahi tõttu ei ole neil lihtsalt võimalik osta samaväärseid kaubamärgiga tooteid.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Austatud juhataja! Indiaga sõlmitav vabakaubandusleping on
kõige märkimisväärsem ELi vabakaubandusleping, mida siiani on arutatud. Euroopa Liit
peab rõhutama sotsiaalse vastutuse tähtsust. Me teame väga hästi, millised on India suurimad
probleemid: laste tööjõu kasutamine, vaesus ja ebavõrdsus.

Nüüd sõlmime kaubanduslepingu, mille tegelikud kasusaajad on Euroopa tööstus ja
suurettevõtted. Muidugi saab Euroopa tarbija kindlasti kasu India odavast tööjõust, mis
kajastub näiteks toodete madalamates hindades, ent seda ei tohiks lubada, kui India
toormetootjad kannatavad.

On silmakirjalik väita, et Euroopa on sotsiaalse vastutuse vallas esirinnas. Vabakaubanduse
eeliseid pakkudes peab EL tagama, et probleemid lahendatakse, ning ta peab protsessi
jälgima. Oluline on, et komisjon lisaks vabakaubanduslepingusse õiguslikult siduvad sätted
seoses inimõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite ning ettevõtete sotsiaalse
vastutusega ning et ta tagaks ka nende nõuete täitmise.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! See on muidugi huvitav ning
omamoodi armas, et alati võib Euroopa Parlamendis leiduda liikmeid, kes on
vabakaubanduse vastu. Leian, et see on isegi kummaline. Ent tahaksin öelda, et ma toetan
seda täielikult. Usun, et vabakaubandus on edasiviiv ning vabakaubandus peaks ka India
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puhul meid edasi juhatama. Põhjus, miks see on võtnud nii kaua aega, on muidugi selles,
et esineb probleeme mitmesuguste üksikasjadega – võiksime öelda, et oluliste üksikasjadega
– nimelt geneeriliste ravimite küsimusega, mida mainis ka eelkõneleja. Paluksin selles
küsimuses mõlemal poolel ehk nii ELil kui ka Indial üritada leida sellele probleemile
lahendus, mille puhul oleks kinni peetud autoriõigustest, sest see on kindlasti oluline, ning
samal ajal tagatud praktilised meetmed, et võimaldada paljudel vaestel inimestel Indias
hankida odavaid ravimeid.

Lisaks leidub kriitikuid, kes arvavad, et me ei peaks pidama kahepoolseid läbirääkimisi ega
sõlmima kahepoolseid lepinguid. Nende arvates on see vastuolus Maailma
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimistega. Minu arvates on see WTOga täielikult
kooskõlas. Selleks, et meie tegevus ei luhtuks rohkem kui see on meil WTOs juba juhtunud,
peame me tegutsema. Neid kahepoolseid lepinguid on lihtsalt vaja ning seepärast avaldan
nende üle heameelt.

Resolutsiooni ettepanek B7-0287/2011

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Iga kord, kui arutame Euroopa Parlamendis
vabakaubandust, on see hämmastav. Arutellu lisanduvad alati üksikud vanad Radio Tirana
raadiosignaalid. Igatahes jääb selline mulje, kui kuulata vasakpoolsete mõtteid
vabakaubanduse kohta. Nad näitavad sellega, et nad pole ajaloost mitte midagi õppinud.

Me räägime praegu Jaapani piirkonnast. EL ja Jaapan on maailma kaks suurimat majandust.
Koos moodustame viiendiku maailmakaubandusest. Me investeerime väga suuri summasid
teineteise majandusse, meil on ühised huvid üleilmsel tasandil ja siiski kulgevad
läbirääkimised aeglaselt. Seega tahaksime omalt poolt öelda, et tõkked tuleb eemaldada.
Me peame tunnistama, et mõlemad pooled peavad tegema soodustusi, sest meie majandused
saavad teineteist täiendada ning tekitada innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohti.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Soovin vaid juba öeldut
täiendada. Kahtlemata takistavad jaapanlasi äärmiselt suured tehnilised tõkked, mis Jaapani
ühiskonnas eksisteerivad ja on alati eksisteerinud. Euroopa peaks paluma Jaapanil tungivalt
ummikseisust välja pääseda ning tagada, et tehniliste tõketega võetakse midagi ette.

Muidugi on traagiline ka Jaapanit tabanud katastroof. Ent me võime öelda, et sellega on
kaasnenud vähemalt midagi positiivset – neil on võimalus järele mõelda ja mõista, et praegu
on tõesti vajadus välise abi järele. On väga suur vajadus, et teiste piirkondade ettevõtted
appi tõttaksid. See võib panna Jaapanit tulevikule mõtlema, nägema olukorda värske
pilguga ning kõrvaldama need arvukad tehnilised tõkked.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Austatud juhataja! Tahaksin tuletada meie vasakpoolsele
kolleegile Paul Murphyle meelde, et Karl Marx pooldas vabakaubandust Indiaga. Samuti
tahaksin tuletada meie liberaalidest kolleegidele ja eelkõige Jens Rohdele meelde, et ta
pooldas vabakaubandust seepärast, et sellel oli hävitav mõju, sest tema pidas vähe tähtsaks
tõsiasja, et Briti kodanlased juhindusid vääritutest huvidest: India ühiskond tuli hävitada,
et valmistada ette üleilmset revolutsiooni.

Mina isiklikult ei arva, et me peaksime selles küsimuses dogmasid järgima. Korrapärane
vabakaubandus ei pruugi alati kasulik olla. See võib olla hea, kui on võrdsed reeglid. See
on Jaapani puhul üldiselt nii paljudes valdkondades, aga ma tunnustan näiteks Jaapani
õigust kaitsta oma riisiturgu, kaitsta oma riisitootjaid ning maksta oma
põllumajandustootjatele kõrgemat hinda kui maailmaturul ning keelduda massilisest
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impordist, mis hävitaks riigi talupidajatest põllumajandustootjad, nii nagu ma tunnustan
meie riikide õigust kaitsta oma teatavaid tegevusvaldkondi.

Seepärast ma ei hääletanud enamuse pooldatud resolutsiooni poolt. Oleksin eelistanud
teisi resolutsioone, mis minu arvates tundusid asjakohasemad. Meil peavad olema võrdsed
reeglid, aga ainult selgelt määratletud sektorites.

Raport: Kriton Arsenis (A7-0113/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Ma oleksin olnud tegelikult üllatunud,
kui ma poleks kuulnud Prantsuse parlamendisaadikute vihjeid, et protektsionism on hea.
Aga aitab dogmadest. Me peame jätkama metsadega ning seoses sellega arutame täna oma
raportit komisjoni rohelise raamatu kohta, mis käsitleb metsade kaitset ja metsateavet ELis.
Euroopa metsadel on palju sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnafunktsioone ning nad
aitavad kahtlemata väga palju kaasa kliimakriisi lahendamisele – see on tegelikult väga
tõhus viis see kriis lahendada – ning ELi 2020. aasta eesmärgi saavutamisele. Meie, Taani
liberaalide partei, oleme seega väga rahul, et tänane hääletus on taganud selle, et metsade
kaitse on järjepidevam ja pikaajalisem, ehkki samal ajal oleme jäänud kindlaks oma
püüdlustele tagada Euroopa metsatööstuse üleilmne konkurentsivõime. Ent meid ei
üllatanud eriti, et ettepanek kehtestada 30-aastane ehituskeeld piirkonnas, kus on toimunud
metsatulekahju, võeti hääletusel edukalt vastu. See on tüüpiline vasakpoolsete meetod
lahendada kuritegevusega seotud probleeme –kõike ja kõiki keelatakse ning praegusel
juhul lausa 30 aastaks. Me ilmselgelt ei toeta seda.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Austatud juhataja! Euroopa demokraatide ja liberaalide
liidu fraktsiooni variraportöörina olen täielikult rahul tänase hääletuse tulemusega.
Kriton Arsenise raport metsade kaitse kohta on poliitiline raport; see on alus kinnitamaks,
kuidas Euroopa Parlament kavatseb tagada meie metsapärandi kaitse ning kohandada
metsi kliimamuutusega. Täna väljendas Euroopa Parlament selgelt oma seisukohta, mida
arvestades me eeldame, et komisjon teeb vajalikud ettepanekud ning võimaldab seeläbi
kujundada asjaomases sektoris veelgi üksikasjalikumat poliitikat.

Tahaksin tänada eelkõige Kriton Arsenisist oskusliku ja professionaalse töö eest, mis hõlmas
pikka ja keerulist arutelu, sest – nagu me hästi teame – ei ole metsade olukord kõikides
liikmesriikides sama. Sellest hoolimata jõudsime ühisele seisukohale ning saavutasime ka
mõned kindlad eesmärgid, näiteks teatavate osade kaitse maaga spekuleerimise eest, nende
metsade suurem kaitse, mida hinnatakse nende bioloogilise mitmekesisuse tõttu, näiteks
põhjapoolsed boreaalsed ja Vahemere piirkonna metsad, ning ehituskeeld alal, kus mets
on hävinud süütamisest tekkinud tulekahju tõttu.

Austatud juhataja! Nagu ma ütlesin, on see väga oluline paljude Vahemere piirkonna riikide,
sealhulgas teie riigi Kreeka jaoks.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Metsad on meie tulevik ja meie
kultuurimaastik. Neid majandatakse hoolikalt, et nad osutaksid meile ja keskkonnale
teenuseid, sealhulgas tootes hapnikku, sidudes süsinikdioksiidi ja pakkudes taimedele ja
loomadele elupaika. Inimesed, kes majandavad meie metsamaid, on vähe või üldse mitte
tasustatud nende varjatud funktsioonide tagamise eest, mida paljud inimesed peavad
enesestmõistetavaks. Seepärast on aina tähtsam, et me võtaksime arvesse oma metsade
majanduslikke aspekte. Nende hulka kuulub puidutööstus ning aina rohkem ka biomassi
tootmine, mitte ainult kütteks, vaid ka elektrienergia tootmiseks. Tulevikus peame
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tugevdama ja rohkem kasutama metsamaade majanduslikke tahke ning me peame selle
eest riigi tasandil ja isiklikult vastutama.

Me ootame, et komisjon koostaks valge raamatu, mis kajastab seda põhjalikku lähenemisviisi
ning seab selle tähelepanu keskpunkti, et tagada meie metsadele tulevik ning meie kõigi
valmisolek sellesse tulevikku investeerida. Kui ma panen mulda maisitera, siis mõtlen ainult
tänasele, aga kui ma istutan puu, siis mõtlen tulevikule.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Austatud juhataja! Metsade suhtes kehtivad nõuded on Euroopa
eri osades väga erinevad. Metsaõigusnormidega on seega kõige parem tegeleda riigi tasandil.
Pealegi ei toeta Lissaboni leping Euroopa ühist metsanduspoliitikat. Suurim probleem
seoses kavandatud kliima- ja metsaalaste määrustega on see, et kui EL loodab saavutada
püstitatud kliimaeesmärke, tuleb metsi pidada kõige tähtsamaks. Metsad on vajalikud, et
minna üle keskkonnahoidlikule majandusele, tootes metsanduse kõrvalsaadustest näiteks
biokütust.

Seepärast ei peaks metsanduse suhtes kehtestama tarbetuid keerulisi määruseid, mis
muudavad metsandustooted vähem konkurentsivõimeliseks võrreldes fossiilkütustega.
Näiteks on väga veider teha ettepanek jätkusuutlikkuse kriteeriumite kohta taastuvate
ressursside puhul nagu metsad, aga mitte kehtestada samasuguseid kriteeriumeid
fossiilkütuste suhtes nagu kivisüsi.

Olen Euroopa ühise metsanduspoliitika vastu ka edaspidi. Tahaksin selle asemel kulutada
vahendid teadusuuringutele, haridusele, teabele ja innovatsioonile, et teha kindlaks, kuidas
hoiduda mõjudest, mida kliimamuutus meie metsadele avaldab. Tänan teid!

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Raport: Gabriele Albertini (A7-0168/2011)

Paul Murphy (GUE/NGL).   – Austatud juhataja! Hääletasin ELi välis- ja julgeolekupoliitikat
käsitleva raporti vastu. Ma ei nõustu üldse seisukohtade ja mõtetega, mida sellest
väljendatakse Euroopa praeguse ja tulevase rolli kohta maailmas.

Kokkuvõttes toetab see raport militariseeritud ja imperialistlikku Euroopat. Selles kaitstakse
agressiivset toorainestrateegiat ning soovitakse sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste
kriisiohjamisoperatsioonide vähem ranget eristamist. Selle taga on peidus välispoliitika
täiendav militariseerimine. Selles avaldatakse heameelt Colombiaga sõlmitud
kaubanduslepingu üle, hoolimata sellest, et sajad ametiühingu liikmed on viimastel aastatel
hukatud, süüdistatuna vaid selles, et nad on ametiühingu liikmed.

Raportis nimetatakse sotsiaalseid rahutusi silmakirjalikult uuteks julgeolekualasteks
probleemideks ja riskideks. Milline silmakirjalikkus! Kapitalistlik süsteem on külvanud
kogu maailmas vaesust ja viletsust ega suuda tagajärgedega toime tulla. Inimestel on õigus
kaitsta oma õiguspäraseid huve ja võidelda parema tuleviku nimel, ilma võimsate poliitiliste,
majanduslike ja sõjaliste jõudude sekkumata.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Tahaksin kõigepealt öelda – ning
loodan, et seda ei arvata minu kõneajast maha – et seoses silmakirjalikkusega on meie seas
väga vähe neid, kes teatavatesse asjadesse usuvad. Me kõik võtame sõna, et selgitada oma
hääletusotsust pärast selle tegemist. Meid on viis või kuus ning me kuulame teineteist ning
mõnikord meid filmitakse televisiooni jaoks. Ent kogu olukord on üsna murettekitav.
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Seepärast tahaksin teha ühe ettepaneku ning ma esitan selle kindlasti Euroopa Rahvapartei
(kristlike demokraatide) fraktsiooni järgmisel koosolekul. Ma teen ettepaneku, et nüüdsest
alates võiks hääletuse selgitused eelneda hääletusele, sest üksteisega rääkides ja üksteist
kuulates võime me üksteist ehk koguni veenda, kuidas hääletada, selle asemel, et mängida
teatavat meeskonnamängu, kus otsused on juba tehtud.

Seda arvestades märkisin oma hääletuse selgituses, et hääletasin poolt. Ma usun jätkuvalt
Euroopasse, nii nagu ma usun jätkuvalt kõrgetasemelise voliniku kohaloleku
tulemuslikkusesse. Ent ma arvan endiselt, et liikmesriigid usuvad sellesse palju vähem kui
meie ise. Seepärast tuleks võib-olla märkida – nagu toonitati täna hommikul ka
paruness Ashtonile ja muudel juhtudel – et välja arvatud juhul, kui Euroopa pole enam
osaliselt majanduslik ja muutub pigem poliitiliseks, ei saa ilmselt ka meie oma rolli enam
sama hästi täita.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Olen nõus, et Euroopa välispoliitikas tuleb
võtta arvesse Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala välismõõdet. Seepärast avaldan
heameelt iga toimingu üle, mis aitab edendada rahu, stabiilsust ja õigusriiki kriisi käes
kannatavates riikides ja piirkondades. Ma toetan üleatlandilise partnerluse järgimist kui
ELi välispoliitika üht peamist sammast, eesmärgiga luua vaba turg Ameerika Ühendriikidega.

Ida-Euroopa poliitika on eriti oluline Poola seisukohast. Raportis tunnistatakse, et peaks
toimuma poliitiline ja majanduslik integreerumine ELi naabritega, ning kutsutakse üles
kasutama ühtset lähenemisviisi läbirääkimistel uue lepingu üle Venemaaga, pöörates
tähelepanu õigusriigile ja inimõiguste kaitsele selles riigis. Selles tunnistatakse ka, et tuleks
hoogustada Türgi ühinemisläbirääkimisi ning pidevalt tegeleda Balkani riikide
ühinemisprotsessiga.

Pino Arlacchi (S&D).   – Austatud juhataja! Hääletasin raporti poolt, sest selles lähenetakse
mõõdukalt kõige pakilisematele teemadele ühises välis- ja julgeolekupoliitikas.

Tänu sotsialistide fraktsiooni muudatusettepanekutele on saavutatud palju sisukam dialoog
Venemaa ja Iraani teemal.

Ka Euroopa Liidu Afganistani strateegiat puudutavad muudatusettepanekud aitasid
parandada raporti ülesehitust.

Albertini raport on samm edasi parema ELi julgeolekupoliitika suunas. Ehkki ma toetan
raportööri pingutusi ja pühendumust, peaksin rõhutama ka seda, et ELil puudub ikka veel
ühtne pikaajaline strateegia selles valdkonnas. ELi panus üleilmsesse rahusse ja stabiilsusse
on endiselt üsna väike ning sõltub ikka veel liiga palju USA seisukohtadest rahvusvahelise
julgeoleku vallas ning motiivide ootamisest selle teema lahendamisel.

Töötagem sõltumatuma, eelkõige ELi huve teeniva välis- ja julgeolekustrateegia nimel, sest
seda ootavad meilt Euroopa kodanikud ning seda peaksime neile pakkuma.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Austatud juhataja! Minu arvates on see, kui paljud
parlamendiliikmed kõnelesid proua Ashtoni ja tema poolt välisteenistuses tehtava töö
toetuseks, ning kui paljud parlamendiliikmed tegid ettepaneku, et me kõneleksime
ühehäälselt, täna hommikul huvitav ja rahulolu tekitav. Kui me kõneleme ühehäälselt, siis
me oleme tulemuslikud ja meid kuulatakse; kui me seda ei tee, siis meid ei kuulata ja me
pole tulemuslikud.

– Mulle meenusid ka tuntud Iiri poeedi William Butler Yeatsi sõnad, kes ütles, et rahu
saabub tasapisi. See oli kindlasti nii Põhja-Iirimaa puhul, kus Euroopa Liit mängis väga
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olulist rolli, toetades Rahvusvahelist Iirimaa Fondi, ning rahu sõlmiti edukate valimistega
möödunud nädalavahetusel.

– (GA) Tööd, mida Euroopa Liit tegi Põhja-Iirimaal, saab korrata maailma tasandil rahu
tagamiseks ja vaeste hüvanguks, kui me räägime ühehäälselt ja kui proua Ashton teeb oma
tööd nõuetekohaselt.

Raport: Roberto Gualtieri (A7-0166/2011)

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Toetasin Euroopa ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemalist raportit. Ent ma sooviksin märkida, et raportis mitte
üksnes ei hinnata poliitikat, vaid keskendutakse peamiselt tulevikule, arengule. Minu arvates
ei nõua see mitte ainult mitmesuguseid põhjendatud ja täpseid hinnanguid ja tarku sõnu,
mida raportis on rohkelt – ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse tuleb suhtuda tõsiselt
ja teistsuguse nurga alt.

Minu arvates on vaja kolme asja. Esiteks peaks EL määratlema oma ühised strateegilised
huvid, näiteks energiajulgeoleku ja naabruspoliitika kohta. Teiseks peaks EL suurendama
oma suutlikkust seoses tsiviil- ja sõjaliste operatsioonide kavandamise ja kooskõlastamise
ning kriisiohjega. Ning kolmandaks peaks ELi eelarve sisaldama ühist eelarvet ühismeetmete
jaoks.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Austatud juhataja! Rahvusvaheliste organisatsioonide aina
märgatavam omavaheline sõltuvus majanduslike, keskkondlike ja energiaprobleemide
puhul nõuab pidevat kohandumist eri riikide välissuhetega. Julgeolekuküsimused on selline
poliitika osa, mis nõuab erilist tähelepanu igas riigis, ning neid tuleb muutuva maailmaga
pidevalt kohandada. Raporti põhiteema on üleskutse kaitsta ELi strateegilist autonoomiat
julgeoleku ja kaitse vallas. Ent selles ei võeta arvesse ELi sõjaliste kogemuste puudumist,
aga kutsutakse samal ajal üles rohkem pingutama, et laiendada ELi operatiivseid võimalusi.
Selliste riikide jaoks nagu Poola on kaitsepoliitika alus Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsioon. Strateegilise partnerluse süvendamine ELi ja NATO vahel ning ettepanek
tugevdada vastastikust toetust võivad märkimisväärselt aeglustada operatiivsete otsustega
kaasnevaid menetlusi. Minu arvates tundub raport liiga radikaalne ning seepärast hääletasin
selle vastu.

Pino Arlacchi (S&D).   – Austatud juhataja! Kõige märkimisväärsema dokumendi ELi
julgeolekustrateegia kohta on esitanud Xavier Solana. Selle pealkiri on „Turvaline Euroopa
paremas maailmas” ja see võeti Euroopa Ülemkogus vastu 12. detsembril 2003.

Sellest ajast saadik ei ole selles vallas erilisi edusamme tehtud. Liidul pole ikka veel tõhusat
välisjulgeoleku strateegiat ning kõige olulisemates küsimustes järgib EL endiselt Ameerika
Ühendriikide eeskuju. Selle raportiga üritatakse viia ellu mõned positiivsed muutused
taktikalistes küsimustes nagu kriisiohje, Euroopa kaitsetehnoloogia ja -tööstusbaasi (EDTIB)
jätkuv killustatus ning ELi 24 julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooni ebatõhusus kogu
maailmas.

Ma hääletasin selle poolt ning loodan, et Euroopa Parlament aitab jätkuvalt saavutada
eesmärki edendada ELi strateegilist autonoomiat julgeolekuküsimustes. Eelkõige peame
uuesti määratlema peamised ohud oma julgeolekule pärast nii-öelda islamiterrori ohu
kadumist ning uute ohtude, nagu finantskriis, ilmnemist.
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Mitro Repo (S&D).   – (FI) Austatud juhataja! Ma toetasin raportit, aga ma ei tea, kas
Euroopa Liit suudab teha tööd, et edendada rahu ja stabiilsust meie naaberriikides, mille
all ma pean praegu silmas peamiselt Süüriat, Liibüat ja Egiptust.

Meie tegevus Liibüas näitab meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika tegelikku seisu. ELi
põhieesmärk Liibüas on kaitsta tsiviilelanikkonda ning toetada Liibüa elanike püüdeid luua
demokraatlik ühiskond. Meil on veel värskelt meeles Balkani maade sündmused 1990ndatel.
Tollal pidi Euroopa tuginema Ameerika Ühendriikide abile. Liibüa on igatahes näidanud,
et EL ei ole sõjaline jõud: meie tegevus on sõltunud liikmesriikide sõltumatutest algatustest.

Põhja-Aafrikas toimunu näited panevad meid nüüd mõistma, et EL peab siiski olema
Euroopa piiridel sõjaliselt ette valmistatud ja suutlik. Välisteenistus on tegutsenud rohkem
kui aasta: me võime sellelt nüüd mõningaid tulemusi oodata.

Julie Girling (ECR).   – Austatud juhataja! Kui soovime kirjeldada oma praegust ühise
julgeoleku- ja välispoliitika olukorda, siis tuleb pähe kaks sõna. Kahjuks ei ole need väga
viisakad sõnad. Pean silmas selliseid sõnu nagu „segadus” ja „väike nali”. Kahjuks on see
üsna halb nali.

Viimase 15 kuu jooksul – ajavahemik, mis on pakkunud hulgaliselt võimalusi kogu
maailmas oma sobivust tõestada – ei ole meie nii-öelda ühine poliitika mingit positiivset
mõju avaldanud. Ma ei ütle seda mitte suurest kirest välisküsimuste vastu, vaid põhjusel,
et ma pean vastama oma valijate küsimustele selle kohta, millist lisandväärtust Euroopa
meile annab. Neile valmistab suurt muret, et selle ühise poliitika rahalisi vahendeid ei
kasutata hoolikalt ega võeta vajalikul määral arvesse.

Ma pean vastama oma kodanikele, millist teenust see neile pakub, ning ma pole pärast
pikki arutelusid nende raportite teemal ikka veel vastust leidnud.

Raport: María Muñiz De Urquiza (A7-0181/2011)

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Esitatud raportis kõneldakse
inimõigustest kui ühest ELi prioriteedist rahvusvahelistes organisatsioonides, rõhutades
eelkõige naiste ja laste õigusi ning sõnavabadust. Samal ajal kutsutakse raportis liikmesriike
üles kindlustama ELi positsiooni nendes organisatsioonides.

Ent nii-öelda reproduktiivõigused, mis on üksnes teine nimetus abordi tegemise õigusele,
on Euroopa inimõiguste kava üks prioriteete. Teisest küljest ei ole Euroopa diplomaatia
ikka veel järjepidev usuvabaduse kõikide tahkude edendamisel, pannes rõhku kogu
maailmas kristlaste õiguste kaitsele. Seepärast eelistaksin, et mind ja minu valijaid esindavad
Slovaki diplomaadid. Arvan, et nad toetavad ELi seisukohast oluliselt erinevat seisukohta
nendes küsimustes, millest mitmed kuuluvad riikide pädevusse.

Pino Arlacchi (S&D).   – EL on endiselt väga tagasihoidlik ülemaailmne osaleja; tema roll
ÜRO süsteemis ja kõikides mitmepoolsetes organisatsioonides ei vasta tema
demokraatlikule, majanduslikule ja kultuurialasele kaalule. Selles raportis käsitletakse seda
puudujääki ja kutsutakse üles kõrvaldama mõned takistused, mis ei lase Euroopa Liidul
ülemaailmses tegevuses täielikult osaleda. Sel põhjusel hääletasin raporti poolt. EL võib
väga olulisel määral edendada meie planeedi rahu ja õitsengut. Laskem tema tsiviilvõimul
laiendada oma mõju kõikjale.
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Daniel Hannan (ECR).   – Austatud juhataja! Kuna ma olen võib-olla viimane kõneleja,
siis sooviksin kasutada võimalust ja tänada teie töötajaid ja tõlke kannatlikkuse eest. Teadke,
et teie tööd märgatakse ja hinnatakse.

Euroopa Liit soovib väga innukalt omandada kõik riigi tunnuseid ja sümboleid. Tal on
oma parlament, oma vääring, oma president, oma välisminister, oma välispiirid, oma lipp,
hümn, pass ja juhiluba. Oli vaid aja küsimus, millal sooviti ametlikku tunnustamist riigina
Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, ning nüüd on see mõistagi juhtunud, seejuures –
üsna häbiväärselt ning minu jaoks hämmeldavalt – minu enda valitsuse toetusel.

See tähendab, et õiguslikult sätestatakse see, mis on tegelikult juba mõnda aega toimunud:
volituste, mis peaksid kindlasti olema riigil, surumine riigi tasandilt Brüsseli tasandile.

Aga Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema ettevaatlikud selles suhtes, millega nad
nõustuvad. Kui ELi tunnustatakse täielikult nagu riiki, siis on üks tagajärgi see, et nüüd
võivad liikmesriikidele üksikasjalikke juhiseid jagada paruness Ashton ja härra Van Rompuy,
kes on vastavalt uue üksuse välisminister ja riigipea.

Ning nagu Euroopa Parlamendi liikmed neile, olen kindel, nelja silma vestluses öelda saavad,
ei ole see mingi õnnistus.

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Raport: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiiv 89/396/EMÜ toidupartiide
tähistamise ja märgistamise kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat
valdkonda reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama
teemat reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid
muudetakse, siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka
sobiv vahend töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele
arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Pidades silmas toiduainete kaubanduse olulisust, hääletan
seega toidupartiide tähistamist ja märgistamist käsitleva direktiivi ettepaneku poolt. See
süsteem aitab tagada parema teabe toodete omaduste kohta ning aitab arendada ka
rahvusvahelist kaubandust.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjalikult. – (RO) Olen täiesti nõus, et tuleks võtta
arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitusi, sest minu arvates piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub üksnes toidupartiide tähistamist
ja märgistamist reguleerivate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste
muudatusteta, mille kohta Euroopa Parlament peaks oma arvamust avaldama. Sellegipoolest
tahaksin rõhutada, et minu arvates on aina tähtsam anda tarbijatele tegelikku ja täielikku
teavet, eriti partiide, tootmiskuupäevade ja muude andmete kohta, mis võimaldavad jälgida
toote liikumist alates selle lähtekohast.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb ettepanekut võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide
tähistamise ja märgistamise kohta. Euroopa kodanike elu lihtsustamine on üks ELi soove.
Selle eesmärgi saavutamiseks on komisjon ja Euroopa Parlament viinud ellu mitmeid
õigusaktide muudatusi. Üks asi, mis muudab ELi tavakodaniku elu tõesti keerulisemaks,
on toidupartiide tähistamist või märgistamist käsitleva teabe lugemine ja tõlgendamine.
Sellise teabe levitamine muudab selle veelgi keerulisemaks ning vähendab inimeste
elukvaliteeti. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud Euroopa
Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe kiirendatud
töömeetodi kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Mul on hea meel võtta
lõpuks vastu direktiiv, mis direktiivi 89/396/EMÜ konsolideerimisega muudab inimeste
elu lihtsamaks ja selgitab ELi õigusnorme.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Toiduainete kaubandus on siseturul väga
tähtsal kohal. Toidupartiide tähistamisega täidetakse toodete omaduste kohta parema
teabe andmise nõuet. See on seetõttu arvestatav teabeallikas, kui toidu suhtes on tekkinud
vaidlusi või kui see kujutab ohtu tarbija tervisele.

Pidades silmas kasutusel olevate tähistusviiside mitmekesisust, peaks igal ettevõtjal olema
õigus partii kindlaks määrata ja see vastavalt tähistada või märgistada. Rahvusvahelisel
tasandil on üldiselt kohustuslik varustada müügipakendis toit valmistamis- või pakkepartii
tähisega. Euroopa Liidu ülesanne peaks olema aidata kaasa rahvusvahelise kaubanduse
arengule ka neid eeskirju kohaldades.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Võttes arvesse ühiskonna ja tarbijate heaolu
Euroopa turul, üritame lihtsustada nii paljusid eeskirju ja määruseid kui võimalik, et need
oleksid läbipaistvad ja igale kodanikule arusaadavad. Asjakohane näide on ühine
põllumajanduspoliitika. Selle tulevase vormi kujundamisel on peamine põhimõte lihtsustada
poliitikat, mille põhieesmärk on tagada toiduainetega kindlustatus Euroopas. Toidupartiide
märgistamise direktiivi kodifitseerimise eesmärk on saavutada see lähenemisviis ja
lihtsustada õigusnormide arusaadavust tarbijate jaoks. Samal ajal toimub kodifitseerimine
täielikult kooskõlas ELis õigusaktide vastuvõtmisel kasutatava menetlusega, säilitades
esialgsete tekstide sõnastuse.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja
märgistamise kohta.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selle ettepaneku eesmärk on kodifitseerida kehtivad
õigusaktid toidupartiide tähistamise või märgistamise kohta. Ent aina rohkem tähelepanu
tuleks pöörata sellele, et tagada tarbijatele täpne ja põhjalik teave, eriti partiide,
tootmiskuupäeva ja muude andmete kohta, mis võimaldavad neil jälgida toote liikumist
alates selle lähtekohast.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Euroopa Parlamendi liikme Sajjad Karimi raport
sisaldab seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta
(kodifitseeritud tekst). Ettepaneku eesmärk on kodifitseerida nõukogu 14. juuni 1989. aasta
direktiiv 89/396/EMÜ toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta. Toetan täielikult
uut direktiivi, sest see asendab selles hõlmatud eri õigusaktid; ettepanekus on täielikult
säilitatud kodifitseeritud õigusaktide sisu ning seega sellega vaid koondatakse need kokku
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üksnes vormi puudutavate muudatusettepanekutega, mida on vaja kodifitseerimiseks. Ma
hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja
märgistamise kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin Euroopa
Parlamendi ettepaneku poolt, milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on kohandatud
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma
soovitustega.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Me oleme toidupartiide tähistamist ja märgistamist
käsitleva direktiivi poolt eeskätt seetõttu, et kurjategijad võltsivad liiga sageli koode
ebaseaduslikel eesmärkidel. Kõikide tähistamist või märgistamist käsitlevate kehtivate
õigusnormide koondamine ja lihtsustamine hõlbustab igasuguse ebaseadusliku tegevuse
kontrollimist ja kindlakstegemist.

Raport: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin selle dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiiv 80/181/EMÜ mõõtühikuid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning muudetakse kehtetuks
direktiiv 71/354/EMÜ. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda
reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat
reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse,
siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend
töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seda arvestades ning võttes arvesse mõõtühikute tähtsust
enamikus inimtegevuse valdkondades, hääletan ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. See süsteem aitab
parandada tulemusi rahvatervise ja ohutuse valdkonnas ning haldustegevuses.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamust, milles tehti
järeldus, et komisjoni ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta, avaldan heameelt, et see ettepanek esimesel lugemisel vastu
võeti.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb ettepanekut võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtühikuid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Eurooplaste elu lihtsustamine
on üks ELi soove.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Mõõtühikud on vajalikud kõikide
mõõtevahendite kasutamisel, et väljendada mõõte või tähistada kogust. Neid kasutatakse
peaaegu kõikides inimtegevuse valdkondades ning seepärast on oluline tagada nende
kasutamisel suurim võimalik selgus ning kehtestada eeskirjad nende kasutamiseks Euroopa
Liidus majanduslikel, rahvatervisega seotud, üldsuse ohutusega seotud või halduslikel
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eesmärkidel. Liikmesriigid peaksid saama nõuda, et nende territooriumil näitavad
mõõteseadmed kogust ühes seaduslikus mõõtühikus.

See direktiiv toetab mõõtühikute ühtlustamise kaudu siseturu sujuvat toimimist. Siinkohal
peaks komisjon jälgima turu arengut seoses selle direktiiviga ja direktiivi rakendamisega,
eriti arvestades võimalikke tõkkeid siseturul ja nende takistuste ületamiseks vajalikku
täiendavat ühtlustamist.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti „Mõõtühikuid käsitlevate
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine” poolt.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub mõõtühikuid käsitlevate kehtivate
tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Nagu ma aru saan, sisaldab raport seadusandlikku
resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Selle ettepaneku
eesmärk on kodifitseerida nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiiv 80/181/EMÜ
mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning direktiivi
71/354/EMÜ kehtetuks muutmise kohta. See on väga hea, et uus direktiiv asendab selles
hõlmatud eri õigusaktid; selles ettepanekus on täielikult säilitatud kodifitseeritud õigusaktide
sisu ning seega sellega vaid koondatakse need kokku üksnes vormi puudutavate
muudatusettepanekutega, mida on vaja kodifitseerimiseks. Ma hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on selles ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide
õigusnormide ühtlustamise kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin
Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt, milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on
kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega.

Raport: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin selle dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiiv 70/157/EMÜ mootorsõidukite
lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda reguleerivad eeskirjad
ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat reguleerivad mitmesugused
sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse, siis on raske aru saada, milline
säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend töötada välja Euroopa Liidu
õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan selle ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
mootorsõidukite lubatud mürataseme ja heitgaasisüsteemi kohta, sest minu arvates on
kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab andmetöötlussüsteemi, tõhusam.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) See ettepanek on seotud üksnes mootorsõidukite
lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate kehtivate õigusnormide
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kodifitseerimisega. Pole tehtud mingeid sisulisi muudatusi, mille kohta eelkõige Euroopa
Parlamendil palutaks arvamust avaldada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb ettepanekut võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite
lubatud mürataseme ja heitgaasisüsteemi kohta. Eurooplaste elu lihtsustamine on üks ELi
soove. Selle eesmärgi saavutamiseks on komisjon ja Euroopa Parlament viinud ellu mitmeid
õigusaktide muudatusi. Üks valdkondi, mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad
õigusnormide muudatused. Need tulenevad mõnikord vajadusest neid ajakohastada, aga
see pärsib ja vähendab inimeste elukvaliteeti. 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida
kõik õigusaktid, millel on kuni kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid
paremini mõistetavad. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud
Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe
kiirendatud töömeetodi kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seepärast on
mul hea meel, et me saame lõpuks võtta vastu direktiivi, millega kodifitseeritakse nõukogu
6. veebruari 1970. aasta direktiiv 70/157/EMÜ, millega kodifitseeritakse mootorsõidukite
lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevad liikmesriikide õigusaktid.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Direktiiv 70/157/EMÜ on üks mitmest
EÜ tüübikinnitussüsteemi käsitlevast üksikdirektiivist, mis on nähtud ette Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivis 2007/46/EÜ, millega
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta ning sätestatakse
tehnonõuded mootorsõidukite lubatud mürataseme ja heitgaasisüsteemide kohta. Need
tehnonõuded puudutavad liikmesriikide õigusnormide ühtlustamist, et direktiivis
2007/46/EÜ sätestatud ELi tüübikinnitusmenetlust oleks võimalik kohaldada igat liiki
sõidukite suhtes. Järelikult kohaldatakse selle direktiivi suhtes direktiivi 2007/46/EÜ sätteid
sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kohta.

Soovitav on võtta arvesse tehnonõudeid, mille on vastu võtnud ÜRO Euroopa
Majanduskomisjon (UN/ECE) oma vastavates määrustes, mis on lisatud Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni lepingule, milles käsitletakse ratassõidukitele
ning nendele paigaldatavatele ja/või nendel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete
tehnonõuete kehtestamist ja kõnealuste nõuete alusel väljastatud tüübikinnituste vastastikust
tunnustamist.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti „Mõõtühikuid käsitlevate
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine (kodifitseeritud tekst)” poolt.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub mootorsõidukite lubatud mürataset
ja heitgaasisüsteemi käsitlevate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste
muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb
mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi, aitab saavutada ettepaneku
põhieesmärki – kodifitseerida nõukogu 6. veebruari 1970. aasta määrus 70/157/EMÜ
mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta. Olen Sajjad Karimi algatusega nõus ja hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
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võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite lubatud mürataseme
ja heitgaasisüsteemi kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin Euroopa
Parlamendi ettepaneku poolt, milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on kohandatud
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma
soovitustega.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Transpordisektori tähtsust Euroopa majanduse
jaoks kajastab see, et sektor pakub vahetult tööd rohkem kui kümnele miljonile inimesele
ning moodustab 5% sisemajanduse koguproduktist (SKP). Selle areng on ülioluline ELi
majanduskasvu jaoks ning füüsiliste ja psühholoogiliste puudujääkide kaotamiseks. Lisaks
sellele, nagu on märgitud valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava”,
tuleb saavutada eesmärk vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 60%.

Seega on raporti eesmärk lihtsustada ja selgitada ELi õigusnorme, mis on laiali arvukates
õigusaktides, mida on juba mitu korda muudetud, mis raskendab nendest arusaamist. Üks
ELi eesmärke on ühenduse õigustiku läbipaistvus kui võimalus tuua Euroopa tema
kodanikele lähemale, et nad saaksid kasutada neile antud konkreetseid õigusi.

Kehtivate õigusaktide kodifitseerimine tuleneb liikmesriikide õigusnormide ühtlustamisest
mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate tehnonõuetega, mis
edendavad keskkonnasäästlikkust Euroopa tasandil.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult . – (PL) Hääletasin mootorsõidukite lubatud mürataseme
ja heitgaasisüsteemide kodifitseerimist käsitleva dokumendi nr 2010/0261 poolt. See on
taas üks näide, kuidas Euroopa Komisjon püüab lihtsustada ja reguleerida ühenduse
õigustikku, et see muutuks läbipaistvamaks ja ELi kodanikele kättesaadavaks. Seadusandliku
ettepanekuga kodifitseeritakse kehtivad õigusaktid ning koostatakse õigusakt, mis on
arusaadavam ja paremini juurdepääsetav. Tehnonõuete standardimisel ühendab määrus
liikmesriike ning kehtestab menetluse ametlikuks ELi sertifitseerimiseks, mis on määratletud
direktiivis 2007/46/EÜ igat liiki sõidukite puhul.

Raport: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin selle dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste
põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda
reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat
reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse,
siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend
töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike traktorite kaitsekonstruktsioonide kohta.
Arvan, et kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab andmetöötlussüsteemi, on
tõhusam.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb ettepanekut võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste
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põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. ELi kodanike elu lihtsustamine on üks ELi soove. Üks
valdkondi, mis muudab ELi elanike elu keeruliseks, on pidevad õigusnormide muudatused.
Need tulenevad mõnikord vajadusest neid ajakohastada, aga see pärsib ja vähendab inimeste
elukvaliteeti. 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik õigusaktid, millel on kuni
kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini mõistetavad. Selle küsimuse
lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu
vahel institutsioonidevaheline kokkulepe kiirendatud töömeetodi kohta kodifitseeritud
õigusaktide vastuvõtmiseks. Seepärast on mul hea meel, et saame lõpuks võtta vastu
direktiivi, millega kodifitseeritakse nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ
kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud
ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiivi
87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette
paigaldatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta on mitu korda oluliselt muudetud.
Selguse ja ratsionaalsuse huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida. Eespool
nimetatud direktiiv on üks mitmest üksikdirektiivist, mis käsitlevad EÜ tüübikinnituse
süsteemi, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 74/150/EMÜ, asendatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ, mis käsitleb põllu-
või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate,
ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike
tüübikinnituse andmise ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, ning
millega sätestatakse disaini ja ehituse tehnilised näitajad põllu- või metsamajanduslike
ratastraktorite puhul seoses juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonidega.

Kõnealused tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisega, et
võimaldada direktiivis 2003/37/EÜ ette nähtud EÜ tüübikinnituse menetlust kohaldada
igat tüüpi traktorite suhtes. Sellest tulenevalt kohaldatakse kõnealuse direktiivi suhtes
direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis on seotud põllu- või metsamajanduslike traktorite,
nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate ning nende masinate jaoks mõeldud
süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestikega.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub kitsarööpmelisi põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktoreid käsitlevate kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma
sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi seadusandlik
resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud
ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta on väga õigeaegne. Ettepaneku eesmärk on
kodifitseerida nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste
põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. Toetasin algatust, hääletades poolt.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette paigaldatud ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin
Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt, millega võetakse vastu komisjoni ettepanek, mida
on kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Me oleme direktiivi poolt, mis käsitleb
kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku
kaitsekonstruktsioone. Kõikide kehtivate õigusnormide ühendamine ja lihtsustamine on
oluline samm ning aitab kaitsta neid, kes põllutöömasinaid iga päev kasutavad.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport, mille poolt ma täna hääletasin, käsitleb
liidu õigusnorme ELi tüübikinnitussüsteemi kohta kitsarööpmeliste põllu- ja
metsamajanduslike traktorite puhul, kehtestades tehnilised eeskirjad juhiistme ette
paigaldatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta.

Ühenduse õigusaktide kodifitseerimine on vajalik menetlus, et lihtsustada ja hõlbustada
Euroopa üldsuse arusaamist nendest ning seega aidata kaasa ELi direktiivide tegelikule
rakendamisele. Kõnealusel juhul võimaldavad liikmesriikide suhtes kehtestatud tehnilised
eeskirjad kohaldada direktiiviga 2003/37/EÜ kehtestatud ELi tüübikinnitussüsteemi igat
tüüpi traktorite suhtes.

Raportis on kaks olulist aspekti: ELi õiguse lihtsustamine ja läbipaistvus. Me elame ajal,
mil Euroopa üldsus tunneb, et ta on Euroopa Liidu projektist kõrvale jäetud. Seepärast
arvan, et on oluline leida lahendused, et seda puudujääki vähendada, näidates sellega, et
ELi põhieesmärk on tema rahva heaolu.

Raport: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiv 86/415/EMÜ põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja
tähistamise kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda reguleerivad
eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat reguleerivad
mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse, siis on raske
aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend töötada välja
Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan direktiivi ettepaneku poolt, mis käsitleb
põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamist, asukohta, käsitsemist
ja tähistamist. Arvan, et kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab
andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport on seotud ettepanekuga võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja
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tähistamise kohta. Euroopa kodanike elu lihtsustamine on üks ELi soove. Üks valdkondi,
mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad õigusnormide muudatused. Need
tulenevad mõnikord vajadusest neid ajakohastada, aga see pärsib ja vähendab inimeste
elukvaliteeti. 1. aprillil 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik õigusaktid, millel
on kuni kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini mõistetavad. Selle
küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud Euroopa Parlamendi, komisjoni
ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe kiirendatud töömeetodi kohta
kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seepärast on mul hea meel, et me saame lõpuks
võtta vastu direktiivi, millega kodifitseeritakse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiv
86/415/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamist,
asukohta, käsitsemist ja tähistamist käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise
kohta.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi
86/415/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise,
asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta on mitu korda oluliselt muudetud. Selguse ja
ratsionaalsuse huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida. Direktiiv 86/415/EMÜ
on üks mitmest üksikdirektiivist, mis käsitlevad EÜ tüübikinnitussüsteemi, mis on sätestatud
nõukogu direktiivis 74/150/EMÜ, asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai
2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende
haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud
süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise ja direktiivi
74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, ning millega sätestatakse tehnilised näitajad
juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta.

Kõnealused tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisega, et
võimaldada direktiivis 2003/37/EÜ ette nähtud EÜ tüübikinnituse menetlust kohaldada
igat tüüpi traktorite suhtes. Sellest tulenevalt kohaldatakse kõnealuse direktiivi suhtes
direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis on seotud põllu- või metsamajanduslike traktorite,
nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate ning nende masinate jaoks mõeldud
süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestikega.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike
ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta
(kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub põllu- ja metsamajanduslike
ratastraktorite juhtseadiseid käsitlevate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma
sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Raportis käsitletakse Euroopa Parlamendi
resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu-
või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja
tähistamise kohta. Selle ettepaneku eesmärk on kodifitseerida nõukogu 24. juuli 1986. aasta
direktiiv 86/415/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadiste
paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta. Ma hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike
ratastraktorite juhtseadiste paigaldamise, asukoha, käsitsemise ja tähistamise kohta tehtud
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järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt,
milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on kohandatud Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Ma olen raporti poolt, sest selle eesmärk on kaitsta
põllutöömasinate kasutajaid, sest juhtseadised peavad olema kergesti juurdepääsetavad
ega tohi kujutada ohtu. Need peavad olema projekteeritud ja paigutatud või kaitstud nii,
et hoida ära tahtmatut liikumist või muid manöövreid, mis võivad ohustada masina
kasutajat.

Raport: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 6. aprilli 1976. aasta direktiiv 76/432/EMÜ põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda
reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat
reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse,
siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend
töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmete kohta. Arvan, et kavandatav
kodifitseerimissüsteem, mis kasutab andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Nõukogu 6. aprilli 1976. aasta direktiivi
põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta on mitu korda oluliselt muudetud. Selguse ja ratsionaalsuse
huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida. Direktiiv 76/432/EMÜ on üks mitmest
üksikdirektiivist, mis käsitlevad EÜ tüübikinnitussüsteemi, mis on sätestatud nõukogu
direktiivis 74/150/EMÜ, asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta
direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja
pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende
osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta, ning millega sätestatakse tehnilised näitajad seoses piduriseadmetega.

Kõnealused tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisega, et
võimaldada direktiivis 2003/37/EÜ ette nähtud EÜ tüübikinnituse menetlust kohaldada
igat tüüpi traktorite suhtes. Sellest tulenevalt kohaldatakse kõnealuse direktiivi suhtes
direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis on seotud põllu- või metsamajanduslike traktorite,
nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate ning nende masinate jaoks mõeldud
süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestikega.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Ma hääletasin selle raporti poolt, millega kehtestatakse
ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmete kohta (kodifitseeritud tekst).
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Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub põllu- ja metsamajanduslike
ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma
sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike
ratastraktorite piduriseadmete kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin
Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt, milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on
kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Olen raporti poolt, sest selle eesmärk on reguleerida
ja lihtsustada õigusnorme, mis käsitlevad põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite
piduriseadmeid. Selleks et kindlustada ja kaitsta põllu- või metsamajanduslike traktorite
kasutajaid, peaks masinatel olema EÜ tüübikinnitus.

Raport: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 24. juuni 1980. aasta direktiiv 80/720/EMÜ põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja
akende kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda reguleerivad
eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat reguleerivad
mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse, siis on raske
aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend töötada välja
Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan direktiivi ettepaneku poolt, mis käsitleb
põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning
uksi ja aknaid. Arvan, et kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab
andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport on seotud ettepanekuga võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja
akende kohta. Üks valdkondi, mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad
õigusnormide muudatused. 1. aprillil 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik
õigusaktid, millel on kuni kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini
mõistetavad. Seejärel sai sellest 1992. aasta detsembris toimunud Edinburghi Euroopa
Ülemkogu eesistujariigi järelduste osa. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast
kehtinud Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline
kokkulepe kiirendatud töömeetodi kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.
Seepärast on mul hea meel, et me saame lõpuks võtta vastu direktiivi, millega
kodifitseeritakse nõukogu 24. juuni 1980. aasta direktiiv 80/720/EMÜ ning ühtlustatakse
liikmesriikide õigusnorme põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi,
juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja akende kohta.
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Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Nõukogu direktiivi 80/720/EMÜ põllu-
ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja
akende kohta on oluliselt muudetud. Selguse huvides tuleks direktiiv kodifitseerida. Direktiiv
80/720/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist, mis käsitlevad EÜ tüübikinnitussüsteemi,
mis on sätestatud nõukogu direktiivis 74/150/EMÜ, asendatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike
traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks
mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise ja direktiivi
74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, ning millega sätestatakse põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite disaini ja ehituse tehnilised näitajad seoses juhtimisruumi,
juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja akendega.

Kõnealused tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisega, et
võimaldada direktiivis 2003/37/EÜ ette nähtud EÜ tüübikinnituse menetlust kohaldada
igat tüüpi traktorite suhtes. Sellest tulenevalt kohaldatakse kõnealuse direktiivi suhtes
direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis on seotud põllu- või metsamajanduslike traktorite,
nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate ning nende masinate jaoks mõeldud
süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestikega.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt, millega soovitakse võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite
juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja akende kohta (kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub põllu- ja metsamajanduslike
ratastraktorite juhtimiskohale ligipääsu ning uksi ja aknaid käsitlevate kehtivate õigusaktide
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike
ratastraktorite juhtimisruumi, juhtimiskohale ligipääsu ning uste ja akende kohta tehtud
järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt,
millega võetakse vastu komisjoni ettepanek, mida on kohandatud Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Ohutuse huvides on oluline, et eeskirjad, mis
käsitlevad põllumajanduslike traktorite juhtimisruumi, juhtimiskohta ning uste ja akende
suurust, kodifitseeritaks viisil, mis on kodanikele arusaadav ja ligipääsetav. Seepärast andsin
ma oma poolthääle.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selle raporti, nagu ka traktorite suhtes
kohaldatavaid eeskirju käsitlevate raportite eesmärk on kodifitseerida 24. juuni 1980. aasta
direktiiv 80/720/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi,
juhtimiskohale ligipääsu ning uksi ja aknaid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide
ühtlustamise kohta. Esitatud muudatusettepanekud ei puuduta sisu, vaid nendega
muudetakse üksnes vormi, mis on vajalik kodifitseerimiseks; muudatusettepanekud on
esitatud 22 ametlikus keeles.

Tahaksin veel kord toonitada selle õigusliku protsessi tähtsust, et aidata tagada parem
arusaadavus ja suurem selgus ELi õigusaktide puhul, mis on peamiselt mõeldud Euroopa
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üldsusele ja ametiasutustele. Kogu üldsuse jaoks selge ja lihtne Euroopa on võtmetegur
ühtekuuluvustunde arendamisel, mis on Euroopa projekti jaoks ülioluline.

Raport: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 26. mai 1986. aasta direktiiv 86/298/EMÜ kitsarööpmeliste
põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis koondada teatavat valdkonda
reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse suurem selgus, sest sama teemat
reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse,
siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend
töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
kitsarööpmeliste põllu- või metsamajanduslike traktorite ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. Arvan, et kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab
andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub üksnes olemasolevate tekstide
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seepärast ei ole mul ühtegi põhjust vastu
hääletada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport on seotud ettepanekuga võtta
kodifitseeritud tekstina vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste
põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta. Eurooplaste elu lihtsustamine on üks ELi soove. Üks
valdkondi, mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad õigusnormide muudatused.
1. aprillil 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik õigusaktid, millel on kuni
kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini mõistetavad. Seejärel sai
sellest 1992. aasta detsembris toimunud Edinburghi Euroopa Ülemkogu eesistujariigi
järelduste osa. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud Euroopa
Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe kiirendatud
töömeetodi kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Seepärast on mul hea meel,
et me saame lõpuks võtta vastu direktiivi, millega kodifitseeritakse nõukogu 26. mai
1986. aasta direktiiv 86/298/EMÜ ning ühtlustatakse kitsarööpmeliste põllu- või
metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavaid ümbermineku
kaitsekonstruktsioone käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub kitsarööpmeliste põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavaid ümbermineku
kaitsekonstruktsioone käsitlevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,
seega hääletan poolt.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on ettepanekus
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja
metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku
kaitsekonstruktsioonide kohta tehtud järeldus, et kõnealune ettepanek piirdub üksnes
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. Seetõttu hääletasin
Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt, milles võetakse üle komisjoni ettepanek, mida on
kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raporti eesmärk on selgitada ja lihtsustada
nõukogu 1986. aasta direktiivi 86/298/EMÜ ning selles juba tehtud mitmesuguseid
muudatusi kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa
paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide teemal.

Kõnealuse kodifitseerimise ilmselge eesmärk on muuta ELi õigus Euroopa üldsuse jaoks
ligipääsetavamaks ja arusaadavamaks. Selles direktiivis ja vastavates muudatustes
sätestatakse tehnilised eeskirjad põllu- ja metsamajanduslike traktorite projekteerimise ja
tootmise kohta ning nende asjaomase tüübikinnitussüsteemi kohta, mis nõuab ELi tasandil
ühtlustamist, eesmärgiga luua liiklusohutuseks vajalikud tingimused.

Euroopa tasandil ühtlustamine tagab ka selle, et kui töötajate kaitse on traktorite kasutamisel
ohus, siis saavad liikmesriigid rakendada vajalikke ja nõutavaid meetmeid, pidades silmas
vastavust aluslepingule ja direktiivis määratletud kaitsekonstruktsioone käsitlevatele
tehnilistele määrustele.

Raport: Sajjad Karim (A7-0100/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan muudetud komisjoni ettepaneku
poolt, võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta intsitutsioonidevahelist kokkulepet
õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eelkõige
selle punkti 4. Konsultatiivne töörühm, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni vastavad õigusteenistused, kohtus 23. novembril 2010, eesmärgiga vaadata läbi
komisjoni esitatud asjaomane ettepanek. Pärast seda, kui vaadati läbi ettepanek võtta vastu
nõukogu direktiiv, millega kodifitseeritakse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta
direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta, nõukogu
19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide
makstavate maksude ühtlustamise kohta ning nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv
95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu,
tegi konsultatiivne töörühm ühehäälselt järelduse, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt
makstavate maksude ühtlustamise kohta, nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta
direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude
ühtlustamise kohta ning nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/59/EÜ muude
tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu. Kodifitseerimine
on tõhus viis koondada teatavat valdkonda reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega
tagatakse suurem selgus, sest sama teemat reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri
õigusaktides laiali. Kui neid muudetakse, siis on raske aru saada, milline säte parasjagu
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kehtib. Kodifitseerimine on ka sobiv vahend töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on
lihtsam, selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan ettepaneku poolt võtta vastu direktiiv
tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta. Arvan, et kavandatav
kodifitseerimissüsteem, mis kasutab andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamust, milles tehti
järeldus, et komisjoni ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta, avaldan heameelt, et see ettepanek vastu võeti.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb muudetud ettepanekut
võtta kodifitseeritud tekstina vastu nõukogu direktiiv tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi
struktuuri ja määrade kohta. Eurooplaste elu lihtsustamine on üks ELi soove. Üks valdkondi,
mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad õigusnormide muudatused. 1. aprillil
1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik õigusaktid, millel on kuni kümme
muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini mõistetavad. Seejärel sai sellest
1992. aasta detsembris toimunud Edinburghi Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järelduste
osa. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud Euroopa Parlamendi,
komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe kiirendatud töömeetodi
kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, mis tuleks viia ellu täielikult kooskõlas
ELi õigusloomeprotsessiga. Seepärast hääletasin selle ettepaneku poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/79/EMÜ tubakatoodetele
kohaldatavate aktsiisi struktuuri ja määrade kohta.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Aluslepingu eesmärk on säilitada
majandusliit, kus valitseb aus konkurents ja millel on siseturuga sarnased omadused.
Tubakatoodete puhul eeldab selle eesmärgi saavutamine seda, et selle sektori toodete
tarbimist mõjutavate maksude kohaldamine liikmesriikides ei moonutaks
konkurentsitingimusi ega takistaks nende toodete vaba liikumist Euroopa Liidus. Mis
puudutab aktsiisimaksu, siis peab struktuuri ühtlustamine tooma eelkõige kaasa selle, et
maksu kehtestamise tõttu ei moonutataks samasse rühma kuuluvate tubakatoodete eri
kategooriate konkurentsi, ning seega liikmesriikide siseturu avamise. Konkurentsiga
kaasnevad vältimatud vajadused eeldavad vabalt kujunenud hindade süsteemi olemasolu
kõikide tubakatoodete rühmade puhul ning selle poliitika rakendamine peab tagama
inimeste tervise kõrge taseme.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb muudetud
ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri
ja määrade kohta (kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub tubakatoodetele kohaldatava
aktsiisi struktuuri ja määrasid käsitlevate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma
sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Sajjad Karimi raport sisaldab Euroopa Parlamendi
seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb muudetud ettepanekut võtta vastu nõukogu
direktiiv tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta. Nagu teada, on
selle ettepaneku eesmärk kodifitseerida nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta
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direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta, nõukogu
19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide
makstavate maksude ühtlustamise kohta ning nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv
95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu.
See algatus on väga oluline ja õigeaegne. Ma hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Konsultatiivne töörühm, kellel on
volitused selles küsimuses, on arutanud ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega
kodifitseeritakse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt
makstavate maksude ühtlustamise kohta, nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta
direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude
ühtlustamise kohta ning nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/59/EÜ muude
tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu. Konsultatiivne
töörühm tegi järelduse, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta. Seepärast andsin ma oma poolthääle.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) See raport – nagu veel mitu raportit, mida oleme
praeguseks käsitlenud – edendab Euroopa õigusnormide lihtsustamist ja selget sõnastamist,
eelkõige seepärast, et nagu aktsiisi puhul, on palju erinevaid sätteid, mida on mitu korda
muudetud. Nende ühendamine ja arusaadavaks muutmine võib aidata nii ettevõtjaid kui
ka kasutajaid. Me hääletasime poolt.

Raport: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Ma hääletasin dokumendi poolt, millega
kodifitseeritakse nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate
euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta. Kodifitseerimine on tõhus viis
koondada teatavat valdkonda reguleerivad eeskirjad ühte õigusakti. Sellega tagatakse
suurem selgus, sest sama teemat reguleerivad mitmesugused sätted on sageli eri õigusaktides
laiali. Kui neid muudetakse, siis on raske aru saada, milline säte parasjagu kehtib.
Kodifitseerimine on ka sobiv vahend töötada välja Euroopa Liidu õigus, mis on lihtsam,
selgem ja kodanikele arusaadavam.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Avaldan heameelt püüdluste üle, mida
on tehtud Euroopa Liidu õigusaktide selgemaks muutmiseks, et teha need kõikidele ELi
kodanikele kättesaadavamaks. Seepärast hääletan ettepaneku poolt võtta vastu määrus
ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta. Arvan, et
kavandatav kodifitseerimissüsteem, mis kasutab andmetöötlussüsteemi, on tõhusam.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamust, milles tehti
järeldus, et komisjoni ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta, avaldan heameelt, et see ettepanek vastu võeti.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport käsitleb ettepanekut võtta
kodifitseeritud tekstina vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide
nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta. Eurooplaste elu lihtsustamine on üks ELi soove.
Üks valdkondi, mis muudab ELi üldsuse elu keeruliseks, on pidevad õigusnormide
muudatused. 1. aprillil 1987. aastal soovitas komisjon kodifitseerida kõik õigusaktid, millel
on kuni kümme muudatust, et ühenduse õigusnormid oleksid paremini mõistetavad.
Seejärel sai sellest 1992. aasta detsembris toimunud Edinburghi Euroopa Ülemkogu
eesistujariigi järelduste osa. Selle küsimuse lahendamiseks on alates 1994. aastast kehtinud
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Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevaheline kokkulepe
kiirendatud töömeetodi kohta kodifitseeritud õigusaktide vastuvõtmiseks, mis tuleks viia
ellu täielikult kooskõlas ELi õigusloomeprotsessiga. Seepärast hääletan raporti poolt,
millega kodifitseeritakse nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 975/98 ringlusse
lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Euroopa ühtne mündisüsteem peaks
edendama üldsuse usaldust ning hõlmama tehnoloogilisi uuendusi, et tagada süsteemi
turvalisus, usaldusväärsus ja tõhusus. Üldsuse usaldus süsteemi suhtes sõltub müntide
füüsikalistest omadustest, mis peaksid olema võimalikult kasutajasõbralikud. Pärast
konsulteerimist tarbijaühingutega, Euroopa Pimedate Liidu ja müügiautomaaditööstuse
esindajatega viidi läbi uuringud, et võtta arvesse müntide suurimate kasutajakategooriate
erinõudeid. Selleks, et tagada sujuv üleminek eurole ning hõlbustada mündisüsteemi
vastuvõtmist kasutajate poolt, tuleb tagada müntide lihtne eristamine visuaalselt ja
kompimise teel.

Mündid peavad olema kaetud teatavate eriturvaelementidega, et kahandada võimalusi
pettuseks. Asjaolu, et neil on üks Euroopa ja üks rahvuslik külg, väljendab asjakohaselt
liikmesriikide vahelise rahaliidu mõtet.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut
võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste
näitajate kohta (kodifitseeritud tekst).

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ettepanek piirdub ringlusse lastavate euromüntide
nimiväärtuseid ja tehnilisi näitajaid käsitlevate kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega
ilma sisuliste muudatusteta, seega hääletan poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Sajjad Karimi raport sisaldab Euroopa Parlamendi
seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus
ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta. Võttes arvesse
uute riikide euroalaga ühinemise tõenäosust, pakub see algatus uut võimalust hoida ära
rahavõltsijate tegevust. Ma hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on selles raportis,
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ringlusse
lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta tehtud järeldus, et
kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste
muudatusteta. Seetõttu hääletasin Euroopa Parlamendi ettepaneku poolt, millega võetakse
vastu komisjoni ettepanek, mida on kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega.

Raportid: Sajjad Karim (A7-0089/2011), (A7-0090/2011), (A7-0092/2011),
(A7-0093/2011), (A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0101/2011),
(A7-0102/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Kuna vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu
ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamusele piirdub kõnealune
ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta, siis
võtan töörühma seisukoha vastu esimesel lugemisel, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida
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on kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse
töörühma soovitustega.

Raportid: Sajjad Karim (A7-0089/2011), (A7-0090/2011), (A7-0092/2011),
(A7-0093/2011), (A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0100/2011),
(A7-0101/2011), (A7-0102/2011)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjalikult.  –  (ES) Toetan raportit, sest ettepanek
piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – (PT) „Arvestades, et Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub
kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste
muudatusteta”, võtab Euroopa Parlament vastu töörühma seisukoha esimesel lugemisel,
võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Sajjad Karimi raportite poolt.
Õiguskomisjoni kümme raportit keskenduvad üksnes eri õigusaktide kodifitseerimisele,
nagu on kehtestatud õigusteenistuse ühises kokkuleppes. Seega sisulisi muudatusi pole.

Raportid: Sajjad Karim (A7-0090/2011), (A7-0092/2011), (A7-0093/2011),
(A7-0095/2011), (A7-0096/2011), (A7-0098/2011), (A7-0101/2011), (A7-0102/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Täna vastu võetud resolutsioon toetab täielikult
komisjoni seisukohta, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni
õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustega. Konsultatiivse töörühma arvates
piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste
muudatusteta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult . – (PT) Arvestades, et selle direktiivi eesmärk on
kodifitseerida varem ühendamata õigusakte, mis aitab parandada õigusnormide
kättesaadavust ja arusaadavust ilma sisuliste muudatusteta, hääletasin raporti poolt.

Soovitus teisele lugemisele: Toine Manders (A7-0086/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Ma toetan parlamendikomisjonile tehtud
ettepanekut jätkata tööd selle olulise dokumendi kallal Euroopa Parlamendi poolt esimesel
lugemisel vastu võetud muudatusettepanekute põhjal, ning loodan, et ka nõukogu võtab
tekstiiltooteid puudutava teabe kättesaadavuse suhtes pooldava seisukoha.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Ma hääletasin tekstiilkiudude nimetusi ja
tekstiiltoodete kiukoostise märgistamist ja tähistamist käsitleva olulise resolutsiooni poolt.
Selle resolutsiooni vastuvõtmisega on Euroopal õnnestunud seada ühehäälselt eesmärk
kaitsta tarbijaid päritoluriigi märkimise ning tekstiiltoodete jälgitavuse uue mehhanismi
vastuvõtmise kaudu. Meie, Euroopa Parlamendi liikmed, võtsime täna vastu
ühisdeklaratsiooni, mille eesmärk on kaitsta Euroopa tarbijaid toodete valede või eksitavate
päritoluandmete eest. Usun kindlalt, et resolutsioon ja deklaratsioon annavad olulise tõuke,
et luua tarbijatele täpse teabe edastamise mehhanism, eriti seoses ostetud toodete täpse
päritoluga. ELi kodanikel peab olema õigus teada ostetud toodete ja tekstiilmaterjalide
päritolu ja kvaliteeti.

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET88



Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult  .  – (GA) Hääletasin raporti poolt, sest on oluline, et
tarbijad oleksid täielikult teavitatud, kui nad ostavad tekstiilmaterjale. Tänu raportile on
tulevikus kohustuslik selliste tekstiilmaterjalide selge märgistamine, mis sisaldavad loomset
päritolu aineid. See aitab ka allergikuid. Tänu raportis kavandatud muudatustele saaks uusi
kiude ja uudseid tooteid tuua turule viivituseta ning selle tulemusena on tarbijatel parem
valik. Eelkõige tunnen heameelt selle üle, mida on raportis öeldud kahe järgmise uuringu
läbiviimise kohta: uuring selle kohta, kas võib esineda seoseid allergia ja tekstiilmaterjalides
kasutatud kemikaalide vahel, ning uuring päritolukoha järgi märgistamise kava rakendamise
teostatavuse kohta, et tagada tekstiiltoodete täielik jälgitavus. Olen raportööriga nõus, et
kõrge tarbijakaitse taseme ja tekstiiltoodete õigusraamistiku lihtsustamise vahel tuleb leida
tasakaal.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt. Selle eesmärk
on lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas kehtivat
õigusraamistikku, ergutada innovatsiooni tekstiili- ja rõivatööstuses ning soodustada uute
kiudude väljatöötamist ja kasutuselevõtmist. Olen nõus, et kõrge tarbijakaitse taseme ja
tekstiiltoodete õigusraamistiku lihtsustamise vahel tuleb leida õige tasakaal. Kohustusliku
märgistamise laiendamine ei tohiks ettevõtetele tuua kaasa ebaproportsionaalset koormust,
andmata tegelikku lisandväärtust tarbijatele, keda ülemäärane teave tekstiiltoote märgisel
võib isegi segadusse ajada. Arvan, et komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande võimalike uute märgistamisnõuete kehtestamise kohta liidu tasandil.
Selles tuleks eelkõige esitada tarbijate seisukohad selle kohta, milline peaks olema
tekstiiltoodete märgisel vajalik teabehulk, ning uurida, milliseid vahendeid peale märgistuse
võiks tarbijale lisateabe andmiseks kasutada.

Regina Bastos (PPE),    kirjalikult. – (PT) Komisjonis 30. jaanuaril 2010 vastu võetud
määruse ettepaneku eesmärk on lihtsustada kehtivat õigusraamistikku, koondades üheks
määruseks kolm praegu kehtivat direktiivi tekstiiltoodete nimetamise ja märgistamise
kohta.

Esimesel lugemisel 18. mail 2010 kiitis Euroopa Parlament suure häälteenamusega heaks
63 muudatusettepanekut. Enamik neist olid tehnilised muudatused, mille eesmärk on viia
tekst kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Vastu võeti ka hulk sisulisi muudatusi,
mille hulgas on päritolumärgistust, loomset päritolu materjalide näitamist, mitmekiulisi
tekstiiltooteid jne käsitlevad eeskirjad. Oma hinnangus lükkas nõukogu tagasi kõik Euroopa
Parlamendi tehtud sisulised muudatusettepanekud.

Hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb soovitust teisele lugemisele, sest selles taastatakse
väga suur osa Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekutest, sealhulgas
need, mis on seotud päritolumärgistuse, loomset päritolu materjalide näitamise ja
mitmekiuliste tekstiiltoodetega. Need muudatused aitavad kaasa Euroopa tööstuse
edendamisele ja innovatsioonile ning tõstavad tarbijatele antava teabe taset.

Sama oluline on uuring, mille komisjon peab esitama 2013. aasta septembriks, et määrata
kindlaks, kas esineb põhjuslik seos allergiliste reaktsioonide ja tekstiiltoodetes kasutatavate
kemikaalide või segude vahel.

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (PT) 2009. aasta jaanuaris võttis komisjon vastu
ettepaneku võtta vastu uus määrus tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta.
Ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas
kehtivat õigusraamistikku, eesmärgiga soodustada uute kiudude väljatöötamist ja
kasutuselevõtmist. Koondades kolm kehtivat direktiivi üheks määruseks, lihtsustatakse
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ettepanekuga protsessi, mille eesmärk on kohandada õigusakte vastavalt tehnika arengule,
võimaldades kiudude kasutajatel uudsetest toodetest turul kiiremini kasu saada.

Avaldan ettepaneku üle heameelt ning pean eriti märkimisväärseks, et uus määrus sisaldab
eraldi viidet mõistele „valmistatud” („made-in”) märgisel. Väga oluline on tegelikult jätkata
seda tööd, et pakkuda Euroopa Liidule vahendeid, et konkureerida ja võistelda maailmaturul
oma peamiste kaubanduspartneritega, nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Hiina ja Jaapan.

Lisaks soovin siinkohal rõhutada minu arvates kõige olulisemat tahku nõukoguga
saavutatud kokkuleppe puhul, nimelt Euroopa Komisjoni kohustust esitada 30. septembriks
2013 pärast asjakohase mõjuhinnangu koostamist aruanne koos õigusakti ettepanekutega,
mis käsitlevad päritolumärgistust, jälgitavust ja uute tehnoloogiate kasutamist.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest selle eesmärk
on lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas kehtivat
õigusraamistikku ning seega soodustada uute kiudude väljatöötamist ja kasutuselevõtmist.
Kuna lõpliku teksti üle peetakse nõukoguga alles läbirääkimisi, siis tehakse Euroopa
Parlamendi raportis ettepanek teha kindlaks teemad, nagu ELi imporditud tekstiiltoodete
päritolumärgistus, mille kohaselt on kohustuslik märgisel näidata mitte üksnes lõpptoote
tootja, vaid ka selle tootmiseks kasutatud imporditud tekstiiltoodete päritoluriik, nagu
juba tehakse Kanadas, USAs, Hiina ja Jaapanis. Üldiselt tehakse raportiga ettepanek, et
märgisel peaks olema nii palju teavet kui võimalik toote koostise kohta ning et me peaksime
paluma komisjonil uurida, kas imporditud tooted kahjustavad oma koostise tõttu inimeste
tervist. Nii parandame tarbijakaitset. Ent samal ajal tehakse raportiga ettepanek jätta kõrvale
igasugune tarbetu halduskoormus kaupade tootjatele. Näiteks tehakse selles ettepanek
asendada märgisel tähistus keeleväliste sümbolitega, et vältida kiunimetuste tõlkimist
paljudesse ELi keeltesse. Samuti tehakse ettepanek, et füüsilisest isikust ettevõtjana
tegutsevad rätsepad vabastataks tulevasest määrusest.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin resolutsiooni poolt. Selle hea külg
on tekstiiltoodete märgistamist puudutava kehtiva süsteemi lihtsustamine, samuti uute
kiudude väljatöötamise ja kasutuselevõtmise soodustamine ning taotluse esitamise ja uue
kiunimetuse vastuvõtmise vahelise aja lühendamine. Uued eeskirjad võimaldavad tarbijatel
uudsetest toodetest kiiremini kasu saada. Lisaks sellele toetatakse dokumendis, mille me
täna heaks kiitsime, päritolumärgistuse kehtestamist, mis lihtsustaks tarbija valikuid ning
aitaks vähendada võltsitud või eksitavate päritoluandmete esitamist. Seoses sellega toetan
muudatusettepanekut, millega kehtestatakse tootjatele nõue näidata märgisel loomset
päritolu mittetekstiilsete osade olemasolu. See kaitseb tarbijaid näiteks ohu eest, et nad
ostavad tahtmatult tõelisest karusnahast tooteid, ning kaitseb paremini allergikuid.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Usun, et tekstiiltoodete märgistamise
valdkonnas kehtiva õigusraamistiku lihtsustamine ja täiustamine ning eriti uute kiudude
väljatöötamise ja kasutuselevõtmise soodustamine avaldab positiivset mõju. Seda silmas
pidades hääletan Euroopa Parlamendi ja komisjoni esitatud määruse vastuvõtmise poolt.
Ent minu arvates on raportööri esitatud muudatusettepanekud olulised.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Selleks, et hoida tarbijaid tahtmatult ostmast
tooteid, mis on valmistatud loomset päritolu materjalidest (karusnahk ja nahk), toetasin
raportit, milles sätestatakse väljendit „loomset päritolu mittetekstiilsed osad” sisaldav
kohustuslik märgistus. Märgistus kaitseb ka teatavate probleemide eest, mis võivad tekkida
näiteks allergikutest tarbijatel.
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Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selle määruse eesmärk on kehtestada eeskirjad
tekstiilkiudude nimetuste kasutamise ning tekstiiltoodete märgistamise kohta, samuti
eeskirjad kahe- ja kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsi kohta.
See hõlmab direktiivi 96/74/EÜ muutmist määruseks ning direktiivide 96/73/EÜ ja
73/44/EMÜ kehtetuks tunnistamist.

Eesmärk on muuta läbipaistvamaks uute kiudude lisamine tekstiilkiunimetuste ühtlustatud
nimekirja ning kohandada õigusakte vastavalt tehnoloogia arengule tekstiilitööstuses.
Raportööri poolt uuesti sisse viidud muudatusettepanekud hõlmavad tekstiili päritolu
kindlakstegemisega seotud küsimusi, loomset päritolu mittetekstiilseid osi,
läbivaatamisklauslit, taotlust viia läbi ohtlike ainete uuring, keeleväliseid sümboleid või
koode kiudude märkimiseks, uue tekstiilkiunimetuse kinnitamise taotlusele tehnilise
dokumentatsiooni lisamise nõuet, mitmekiulisi tekstiiltooteid, füüsilisest isikust ettevõtjast
rätsepaid, tekstiilkiusegusid katsetavaid laboratooriume ning kiukoostise kohustuslikku
märgistamist vildi ja viltkübarate puhul.

Ma hääletasin poolt.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Soovitus teisele lugemisele puudutab
nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmise kohta
tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta.
Tekstiilitööstus on väga keeruline ning moodustab märkimisväärse osa liikmesriikide
majandustegevusest. Raportööril on õnnestunud jõuda kokkuleppele nii vastuolulistel
teemadel nagu päritolumärgistus, loomset päritolu mittetekstiilsed osad, ohtlikud ained
jm. Lisaks sellele on tal õnnestunud lisada läbivaatamisklausel, mis võimaldab kõrvaldada
siseturu nõuetekohase toimimise takistused. Mõnest esialgsest raskusest hoolimata õnnestus
kolmel Euroopa institutsioonil jõuda kokkuleppele, mis toob kaasa väga rahuldava tulemuse.
Nõukogu saab seega võtta kiiresti vastu selle õigusakti eesmärgiga jõustada see 2012. aasta
jaanuaris, mis tooks tarbijatele suurt kasu. Seepärast on mul hea meel saavutatud konsensuse
üle ning hääletan määruse poolt, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiiv 73/44/EMÜ, Euroopa Parlamendi direktiiv 96/73/EÜ ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv 2008/121/EÜ.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Selle määruse ettepaneku eesmärk on
lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas kehtivat õigusraamistikku,
eesmärgiga kaitsta ja soodustada uute kiudude väljatöötamist ja kasutuselevõtmist.
Ettepanek hõlbustab õigusaktide kohandamist vastavalt tehnika arengule, koondades kolm
praegu kehtivat direktiivi üheks määruseks, vältides sellega üksnes tehniliste uuenduste
ülevõtmist ning lühendades taotluse esitamise ja uue kiunimetuse vastuvõtmise vahelist
aega. Tootjate ammused soovid on seotud nimetuste ja märgistustega. Kehtiva
õigusraamistiku lihtsustamine võimaldab ergutada innovatsiooni tekstiili- ja rõivatööstuses,
võimaldades samal ajal tarbijatel uudsetest toodetest kiiremini kasu saada.

Euroopa Parlament kiitis esimesel lugemisel 2010. aastal heaks eeskirjad päritolumärgistuse,
loomset päritolu materjalide tähistamise, keeleväliste sümbolite kasutamise ning
läbivaatamisklausli kohta, aga nõukogu ei võtnud kõike vastu. Väga oluline on, et ta kiidaks
praegu heaks erinevad ettepanekud, eriti need, mis puudutavad päritolumärgistust.

Nendel põhjustel hääletasime enamiku siin vastu võetud seisukohtade poolt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Selle ettepaneku esialgne eesmärk oli
lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas kehtivat õigusraamistikku.
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Läbirääkimistel ELi ministrite nõukoguga lisas Euroopa Parlament määrusesse uued sätted,
näiteks nõude näidata loomset päritolu materjalide olemasolu tekstiiltoodetes ning viia
läbi uuring, et teha kindlaks, kas esineb põhjuslik seos allergiliste reaktsioonide ning
tekstiiltoodetes kasutatud kemikaalide vahel.

Loomset päritolu materjalide olemasolu tuleks selgelt näidata, et hoida ära oht, et
tavatarbijad või allergikud ostavad tahtmatult tõelisest karusnahast tooteid, kuigi tegelikult
eelistaksid nad seda vältida.

Komisjon peab koostama 30. septembriks 2013uuringu, millega tehakse kindlaks, kas
esineb põhjuslik seos allergiliste reaktsioonide ning tekstiiltoodetes kasutatavate kemikaalide
või segude vahel. Komisjon esitab selle uuringu alusel vajaduse korral seadusandlikud
ettepanekud.

ELi ministrite nõukogu peaks määruse peagi vastu võtma ning see peaks jõustuma
kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist. Märgistamisnõuete suhtes kehtivate
eeskirjade ning „loomset päritolu mittetekstiilsete osade” tähistamist käsitlevat eeskirjade
puhul kehtestatakse kahe ja poole aasta pikkune üleminekuperiood.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Praegune päritolumärgistust käsitlevate
ühtlustatud eeskirjade puudumine seab ELi ebasoodsasse olukorda ning võtab ELi
päritolutundlike tarbekaupade tootjatelt võimaluse saada liidu sees tootmisega seotud
kasu, samas jäävad tarbijad ilma võimalusest pääseda ligi teabele toodete päritolu kohta.
Päritolumärgistus lihtsustaks tarbija valikuid ja aitaks vähendada võltsitud, ebatäpsete või
eksitavate päritoluandmete esitamist. See muudatusettepanek kehtestab nõude näidata
loomset päritolu mittetekstiilsete osade olemasolu tekstiiltoodetes. Tuleks rõhutada, et
karusnahka kasutatakse sageli suhteliselt odavate, tihti Aasiast imporditud esemete
kaunistamiseks.

Et kõrvaldada siseturu nõuetekohase toimimise võimalikud takistused, mida põhjustavad
liikmesriikide erisugused sätted ja tavad, ning pidada sammu elektroonilise kaubanduse
arengu ja tekstiiltoodete turu tulevaste ülesannetega, tuleb uurida tekstiiltoodete
märgistamise muude aspektide ühtlustamist või standardimist, eesmärgiga hõlbustada
tekstiiltoodete vaba liikumist siseturul ja saavutada kogu ELis ühtne ja kõrgetasemeline
tarbijakaitse.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Protsess siseturu- ja tarbijakaitse komisjonis
oli pöördepunkt Toine Mandersi ettepaneku jaoks, sest selle käigus otsustati, et tuleks
kehtestada kohustus lisada toote kogu koostis ja mitte üksnes mõned selle osad. Seejärel
märkis meie fraktsioon vajadust kaitsta tekstiilitööstust ning mõistet „valmistatud”
(„made-in”) märgisel, aga nõukoguga peetud läbirääkimistel ei antud sellele seisukohale
mingit vastust. Sellegipoolest on tahke, mis väärivad toetust, näiteks materjalide
registreerimise ühtlustamine. Kuna minu arvates on märgisel mõiste „valmistatud”
(„made-in”) kaitsmine prioriteetne küsimus, siis ma ei saa hääletada poolt ning otsustasin
seega jääda erapooletuks.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin tekstiiltoodete märgistamist
hõlmavaid määruseid käsitleva Mandersi raporti poolt. Mul on väga hea meel, et Euroopa
Parlament on sellel teise lugemise hääletusel viinud uuesti sisse mitu muudatusettepanekut
nõukogu vastuseisust hoolimata. On oluline, et tarbijad saaksid teha oma ostud täielikult
fakte teades ning et nad ei ostaks tahtmatult nahka ega karusnahka, mis juhtub eelkõige
siis, kui karusnahka kasutatakse odavate rõivaste kaunistamiseks. Lisaks rõhutatakse tekstis
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tekstiiltoodete jälgitavuse vajadust ning komisjon viib läbi uuringu selliste toodete võimalike
terviseohtude kohta nagu sünteetilised kiud või värvid.

Małgorzata Handzlik (PPE),    kirjalikult. – (PL) Tekstiilkiudude nimetusi ning tekstiiltoodete
märgistamist ja tähistamist puudutav resolutsioon, mille Euroopa Parlament on vastu
võtnud, on eriti oluline Euroopa Liidu tekstiilitööstuse jaoks. See võimaldab uusi kiude
kiiremini turule tuua, mis aitab innovaatilisi tekstiiliettevõtteid eelkõige oma teadus- ja
arendustöö praktilisel kohaldamisel. Resolutsiooni üle käis pikk arutelu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu vahel. Euroopa Parlament palus määruse laiendamiseks lisada uusi punkte,
eelkõige: päritoluriigi tähistamine, loomset päritolu kiudude tähistamine ning rangemad
nõuded, mis puudutavad kahjulike ainete kasutamist tekstiilmaterjalide tootmisel. Euroopa
Parlamendil õnnestus veenda nõukogu, et on oluline märgistada selgelt loomset päritolu
kiud.

See säte on väga vajalik eelkõige tarbijate jaoks, kes on nahast toodete suhtes allergilised,
ning tarbijatele, kes ideoloogilistel põhjustel ei soovi osta tekstiilmaterjale, mis sisaldavad
loomset päritolu osi. Loodan, et lähiajal õnnestub meil saavutada üksmeel kaupade päritolu
tähistamisel. See küsimus on olnud liiga pikka aega lahenduseta. Minu arvates saavad
Euroopa ettevõtjad ja tarbijad kasu selgelt sõnastatud põhimõtetest.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Kiitsin dokumendi heaks, sest selles tehakse
ettepanek sätestada eeskirjad teatavates toodetes loomset päritolu mittetekstiilsete osade
olemasolu kohta ning osutada täpselt ka toodete päritolule. Eelkõige tuleks selles määruses
näha ette nõuded, et näidata tekstiiltoodete märgistamisel või tähistamisel loomset päritolu
mittetekstiilsed osad, et tarbijad saaksid teha valiku nende käsutuses oleva teabe põhjal.
Märgistus ega tähistus ei tohiks olla eksitav ning tuleks lisada nii, et tarbija saaks lihtsasti
aru, millisele toote osale andmed viitavad.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – (FI) Mul on hea meel, et me oleme lõpuks jõudnud
Euroopa Parlamendis otsusele õigusakti suhtes, mis on seotud tekstiilmaterjalide
märgistamisega ja mis sisaldab mõningaid väga sisulisi täiustamise ettepanekuid, mida ka
nõukogu on valmis heaks kiitma ja rakendama. Parlamendikomisjonis määruse kallal
töötamisel arutati mõningaid ambitsioonikaid arvamusi, mille me õnneks kõrvale jätsime.
See on ilmselge areng, et tooted tuleb nüüdsest inimeste tervise huvides selgelt märgistada,
kui need sisaldavad loomset päritolu aineid, sest näiteks karusnahk on ohustab paljude
allergia all kannatavate inimeste tervist. Ehkki mõned tootjad on selle algatuse vastu,
osutades kehtivatele seadustele loomset päritolu osade märgistamise nõuete kohta, on
praegu toimunud edasiminek, ning see on väga selge märk ELi tarbijate huvidele põhinevast
mõtlemisest. Ent kolmandatest riikidest pärit toodete päritolu kohustuslik märgistamine
oleks iseenesest olnud ebatõhus ja kulukas. On keeruline anda välkhinnangut sellise nõude
võimaliku lisandväärtuse kohta tarbijale, eriti kuna kogu maailmas juhtub harva, et tooted
toodetakse või pärinevad vaid ühest riigist.

Sel põhjusel on oluline, et komisjon uuriks nüüd seda küsimust ning et töö jätkamise
praktilisi tahke kaalutaks hoolikalt. Seoses sama küsimusega on loomulik, et toodete
märgistamise reformimist ja ühtlustamist tuleks hinnata üldiselt, nagu on praegu kokku
lepitud.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Tunnen heameelt komisjoni ettepaneku üle, sest see
lihtsustab kehtivat õigusraamistikku ning võib ergutada innovatsiooni tekstiili- ja
rõivatööstuses, võimaldades samal ajal kiudude kasutajatel ja tarbijatel uudsetest toodetest
kiiremini kasu saada.
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Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Uued eeskirjad tekstiiltoodete märgistamise kohta
on väga olulised, et hoida ära probleeme, mis tekivad tarbijate kehval teavitamisel. Loomset
päritolu materjalide olemasolu tuleb selgelt näidata, et hoida ära oht, et tavatarbijad või
allergikud ostavad tahtmatult tõelisest karusnahast tooteid, kuigi tegelikult eelistaksid nad
seda vältida. Selle ettepaneku esialgne eesmärk on lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete
märgistamise valdkonnas kehtivat õigusraamistikku. Läbirääkimistel ELi ministrite
nõukoguga oli väga oluline määrusesse uute sätete lisamine, näiteks nõue näidata loomset
päritolu materjalide olemasolu tekstiiltoodetes ning viia läbi uuring, et teha kindlaks, kas
esineb põhjuslik seos allergiliste reaktsioonide ning tekstiiltoodetes kasutatud kemikaalide
või segude vahel.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Toine Mandersi raporti eesmärk on abistada
tekstiiltoodete ostjaid. Kavandatakse uusi eeskirju tekstiilmaterjalide märgistamise kohta,
mis aitavad tarbijatel hoiduda ohust osta tekstiiltooteid, mis sisaldavad tõelist karusnahka
või nahka. Ma hääletasin poolt.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Tarbijate teadlikkus kaupadest, mida nad ostavad,
kasvab pidevalt. Enamiku inimeste jaoks on toodete päritolul väga tähtis roll nende otsustes
selle kohta, millele nad soovivad oma raha kulutada. Tekstiilitööstuses on vaja oluliselt
rohkem teavet selles valdkonnas, et tarbijad teaksid, kus nende džemprid, jakid, püksid
jne, mida nad ostavad, pärit on ning millistest materjalidest need tehtud on. Praeguses
olukorras on märgistamisnõuded äärmiselt ebapiisavad. Me vajame selgemaid märgiseid,
et osutada sellele, kui rõiva valmistamisel on kasutatud loomseid tooteid, eriti karusnaha
ja karusnahast kaunistuste korral. Hääletasin raporti poolt, sest selles käsitletakse
üksikasjaliku teabe andmist, mida kodanikud vajavad kiiresti, sest neil on õigus teada, kust
nende tekstiilmaterjalid pärit on ja millistest materjalidest need tehtud on.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Täna arutatav tekst on kahjuks väga erinev
sellest, mille Euroopa Parlament esimesel lugemisel heaks kiitis. Sisuline erinevus seisneb
asjaolus, et raportis ei viidata sellele, et tekstiiltoote märgisele tuleks lisada päritolumärgistus.
Nõukogu on sellele mõttele kindlalt vastu ning on raske mõista, miks. Kas tarbijatel pole
õigus teada, kust nende kantavad rõivad pärit on? Päritolumärgistuse olemasolu oleks
kindlasti andnud garantii toote kvaliteedi ja kaitse kohta.

Mind tõesti hämmastab asjaolu, et üksnes kaks liikmesriiki, Itaalia ja Leedu, nõudsid
nõukogus päritolumärgistuse lisamist, ning ma tahaksin teada, millised huvid on teistel
Euroopa riikidel, kui nad ei kaitse sel viisil oma ettevõtjaid, sest neid varitseb seega suurem
oht seoses ebaausa konkurentsi ja võltsimisega. Euroopa Parlament on kahjuks andnud
järele nõukogu lühinägelikule otsusele mitte kehtestada väga vajalikku päritolumärgistust
ning seega tundub mulle, et ma pean tänase raporti vastu hääletama.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport on soovitus teisele lugemisele,
mis käsitleb nõukogu seisukohta esimesel lugemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse vastuvõtmise kohta tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise
märgistamise ja tähistamise kohta. Nõukogu lükkas kõik Euroopa Parlamendi poolt esimesel
lugemisel esitatud sisulised muudatusettepanekud tagasi, sest tema arvates ei ole need
soovitud lihtsustamisega kooskõlas. Euroopa Parlmendi kavandatud ja raportisse uuesti
sisse viidud peamised muudatusettepanekud, mille poolt ma hääletasin, on seotud
küsimustega, mis minu arvates on Euroopa turu jaoks väga olulised. Soovin nende seast
rõhutada päritolumärgistust ning kolmandatest riikidest imporditud tekstiiltoodete
päritoluriigi näitamise nõuet. Praegune päritolumärgistust käsitlevate ühtlustatud eeskirjade
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puudumine seab ELi ebasoodsasse olukorda suhetes peamiste kaubanduspartneritega,
nagu Kanada, Hiina, Jaapan ja USA, kes nõuavad imporditavate toodete puhul
päritolumärgistust. Päritolumärgistus lihtsustaks tarbija valikuid ja aitaks vähendada
võltsitud, ebatäpsete või eksitavate päritoluandmete esitamist.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult . – (PT) Esimesel lugemisel kiitis Euroopa Parlament heaks
63 muudatusettepanekut komisjoni ettepanekusse võtta vastu määrus tekstiilkiudude
nimetuste ning tekstiiltoodete märgistamise kohta. Mõned nendest muudatusettepanekutest
olid tehnilised, samal ajal teised olid sisulised, sealhulgas eeskirjad päritolumärgistuse,
loomset päritolu materjalide tähistamise, keeleväliste sümbolite kasutamise ning
läbivaatamisklausli kohta. Nõukogu kiitis tehnilised muudatusettepanekud enamjaolt
heaks, ent lükkas tagasi kõik Euroopa Parlamendi sisulised muudatusettepanekud. Enamik
neist muudatusettepanekutest on nüüd taastatud, sest peetakse oluliseks seda, et nõukogu
tunnustaks nende kasulikkust ning võtaks neid nõuetekohaselt arvesse.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Euroopa Parlament kiitis esimesel
lugemisel oma seisukohas, mis võeti vastu 18. mail 2010, väga suure enamusega heaks
63 muudatusettepanekut. Suurem enamik olid tehnilised muudatusettepanekud, mille
eesmärk oli viia tekst kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga ning uue
õigusraamistikuga, milles käsitletakse toodete turustamist. Euroopa Parlament võttis vastu
ka hulga sisulisi muudatusettepanekuid, mille hulgas on päritolumärgistust, loomset
päritolu materjalide näitamist, keeleväliste sümbolite kasutamist käsitlevad eeskirjad ja
läbivaatamisklausel.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjalikult. – (CS) Ma toetasin raportit, sest see on samm parema
tarbijakaitse suunas ning rõhutab tekstiiltoodete kvaliteeti. Sellegipoolest on kahju, et me
ei suutnud suruda läbi päritoluriigi märgistamise nõudeid, sest see on üks osa teabest, mis
suurendab tarbija valikuvõimalusi ning aitab vähendada mitmesuguste ebatäpsete ja
eksitavate päritoluandmete kasutamist. Selles valdkonnas ühtlustatud eeskirjade puudumine
jätab Euroopa tootjad ilma ka eelistest seoses tootmisega ELis. Usun, et komisjon jätkab
oma pingutusi, et leida selles küsimuses vastuvõetav lahendus.

Laurence J. A. J. Stassen (NI),    kirjalikult. – (NL) Hollandi Vabaduspartei (PVV) hääletab
selle Euroopa Parlamendi soovituse vastu. Esialgses komisjoni ettepanekus oli nähtud ette
vormiliste küsimuste lihtsustamine, et hõlbustada uute tekstiilkiudude kasutuselevõtmist.
Euroopa Parlament on lisanud nõude, et edaspidi on ettevõtted kohustatud märkima, kust
tekstiiltoode pärineb, ja seda päritoluriigi märgistuse kaudu. Me ei toeta Euroopa Parlamendi
seisukohta selles küsimuses.

Tarbijad saavad kasu, kui märgised sisaldavad teavet materjalide kohta, millega kaasneb
oht tervisele või mis põhjustavad allergilisi reaktsioone. Päritoluriigi nimetamine märgisel
on mõttetu Euroopa norimine. Ilmselgelt ei ütle toote päritolu meile midagi tootmisprotsessi
või toote kvaliteedi kohta ega suurenda tarbijakaitset. Isegi kui nii-öelda päritoluriik on
märgitud, siis muud tootmisprotsessi osad võivad toimuda mujal.

Märgisel mõiste „valmistatud” („made-in”) kasutamine tekitab tarbijas üksnes vale tunde
selguse kohta, tuues samal ajal kaasa lisakulusid ja bürokraatiat. Ettevõtetele lisandub
halduskohustusi, märgiste kontrollimine nõuab täiendavaid tolliformaalsusi ning
lõppkokkuvõttes muutub toodete importimine kallimaks. Hollandi Iseseisvuspartei hääletab
seega selle soovituse vastu.
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Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin päritoluriigi ja karusnaha märgistamise
poolt ning mul on hea meel selle õigusakti üle.

Marc Tarabella (S&D),    kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel kokkuleppe üle, mis on sõlmitud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel äärmiselt keerulisel tekstiilinimetuste ja
tekstiiltoodete märgistamise teemal. Tarbijatele tuleb anda täpset teavet loomset päritolu
mittetekstiilsete toodete, nagu karusnahk, olemasolu kohta, et nad saaksid teha teadlikke
valikuid.

Samuti rõhutaksin vajadust, et komisjon uuriks äärmiselt tähelepanelikult sotsiaalse
märgistamise küsimust. Ma usun, et tarbijaid tuleks teavitada sotsiaalsetest tingimustest,
milles tekstiiltoode on toodetud, et panna neile suurem vastutus tekstiilitööstuse töötajate
töötingimuste eest.

Me ei tohi kindlasti märgiseid teabega üle koormata, aga sotsiaalne märgistamine võiks
aidata töötingimusi Euroopa Liidus ja kogu maailmas jäädavalt muuta tänu
kodanikepõhisele lähenemisviisile tarbijate poolt, kui nad sooritavad ostu.

Marianne Thyssen (PPE),    kirjalikult. – (NL) Pärast kaks aastat kestnud intensiivseid
läbirääkimisi täna heaks kiidetud kokkulepe lihtsustab uute kiudude turuleviimist ning
parandab tarbijakaitset siseturul tänu selgetele, nähtavatele ja arusaadavatele
tekstiilimärgistele. Lisaks sai Euroopa Parlament selle määruse kindlalt kinnitada.
Tekstiiltoodetel, mis sisaldavad loomset päritolu mittetekstiilseid osasid, nagu karusnahk
või nahk, peaks edaspidi olema sellekohane selge märgis. Samuti osutus võimalikuks
kinnitada Euroopa Parlamendi selgesõnalised taotlused uurida täiendavalt keeleväliste
sümbolite kasutamist rõivaste märgistel ning võimalikke seoseid allergiliste reaktsioonide
ja tekstiilmaterjalides kasutatavate keemiliste ainete vahel.

Oluline edusamm on Euroopa Parlamendi soovitud ja komisjoni võetud kohustus esitada
2013. aastal vajaduse korral ja pärast põhjaliku uuringu läbiviimist seadusandlikud
ettepanekud seoses tekstiiltoodete jälgitavusega. Kõiki neid põhjuseid arvesse võttes
hääletasin kokkuleppe poolt, millele Euroopa Parlamendil õnnestus nõukoguga teisel
lugemisel jõuda.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Mis puudutab Mandersi soovitust tekstiilinimetuste
ja tekstiiltoodete märgistamise kohta, siis hääletasin fraktsioonide kompromissettepaneku
poolt, sest ma olen kolmandast riigist pärit tekstiiltoodete päritoluriigi märgistamise
süsteemi poolt. Samuti leian, et see võib edendada ausat konkurentsi ELis ja rahvusvahelisel
tasandil.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjalikult. – (LT) Leedu tekstiili- ja rõivatööstus on üks
spetsialiseerunumaid maailmas ning selles tegutseb 1000 ettevõtet, mis pakuvad tööd
40 000 inimesele. Minu ja enamiku leedulaste jaoks on seetõttu oluline, et selles raportis
nimetatud uued eeskirjad tekstiiltoodete märgistamise kohta aitaksid kaitsta meie
tekstiilitööstuse mainet. Loodetavasti lihtsustavad uued õigusnormid praegu kehtivaid
märgistamiseeskirju. Lisaks vajame usaldusväärseid keemilisi katseid, et kinnitada, et
valmistatud tekstiilmaterjalid vastavad hügieeni- ja keskkonnanõuetele. Euroopa tarbijatel
on õigus teada, mida nad ostavad. Loomset päritolu toodete kasutamine peab olema selgelt
näidatud tekstiiltoote märgisel. Uued tekstiilmaterjalide märgistamiseeskirjad peaksid
aitama tarbijatel hoiduda sellest, et nad ostavad tahtmatult tõelisest karusnahast või nahast
valmistatud tekstiiltooteid. Leedu tekstiili- ja rõivatööstuse saatus on tihedalt seotud ELiga,
sest 84% Leedu tekstiilmaterjalidest eksporditakse ELi. Väga paljud ei tea, et Leedu
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tekstiilitootjad õmblesid vormid mitmetele sõjaväe- ja politseijõududele kogu Euroopas,
sealhulgas NATOle. Seepärast peaksid nii Leedu kui ka Euroopa olema huvitatud
suurematest pingutustest, et parandada kvaliteedikontrolli ja läbipaistvust.

Derek Vaughan (S&D),    kirjalikult. – Pärast tänast hääletust märgistamise kohta ei ole
tarbijatel enam ohtu, et nad ostavad kogemata tekstiilmaterjale, mis sisaldavad nahka või
karusnahka. Arvan, et tarbijatel on õigus teada, millest nende ostetud tooted valmistatud
on, ning selle raportiga tagatakse, et kõik loomset päritolu materjalid on tekstiiltoote
märgisel näidatud. See ei ole hea uudis mitte ainult isikute jaoks, kes ei soovi osta tooteid,
mis sisaldavad tõelist karusnahka või nahka, vaid ka nende jaoks, kes kannatavad allergia
all. Ma olen pettunud, et selle raportiga ei muudetud kohustuslikuks päritolu märgistamist
tekstiiltoodete puhul, aga mulle teeb rõõmu, et komisjon esitab hindamisaruande, et selliseid
küsimusi edaspidi arutada.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Hääletasin tekstiiltoodete nimetusi ja
märgistamist käsitleva raporti poolt. ELi õigusnormide kavandatav läbivaatamine puudutab
eelkõige tehnilisi küsimusi, millel ei ole olulist poliitilist mõju. Ent kaasnev protsesside
lihtsustamine aitab edendada innovatsiooni tööstuses. Euroopa Parlamendis mitme
fraktsiooni vahel saavutatud kompromiss võtab arvesse ka olemasolevaid probleeme, mis
on seotud võltstoodetega Euroopa tekstiilisektoris, ning kutsub üles kehtestama läbipaistvad
ja ühtsed kaubandusmäärused, et tagada tarbijakaitse.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ma hääletasin Toine Mandersi raporti poolt. Meie
hääletatud tekstiga tehakse ettepanek mitte üksnes koondada kolm direktiivi tekstiiltoodete
koostise märgistamise kohta ühte Euroopa määrusesse, mis kehtib kõikide liikmesriikide
suhtes, vaid soovitakse ka lihtsustada uute kiudude tunnustamise menetlust.

Toine Mandersi raport oleks ilmselt olnud veelgi täielikum, kui selles oleks olnud
kolmandatest riikidest pärit toodete kohustusliku päritolumärgistuse nõue, ent arvestades
teatavate teemade arutamisel tekkivaid raskusi, arvan, et lõpuks saavutati hääletusele
pandud lõpptekstis hea kompromiss.

Raport: Vital Moreira (A7-0243/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan selle ettepaneku poolt, sest sellega
muudetakse määruse (EÜ) nr 1215/2009 teatavaid tahke, et pikendada selle kehtivust
31. detsembrini 2015 ning teha teatavaid kohandusi, mis tulenevad Bosnia ja Hertsegoviina
ning Serbiaga sõlmitud kahepoolsete lepingute jõustumisest. Kuna
vahelepingute / stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepinguga antakse Bosnia ja Hertsegoviinale
kaubandussoodustusi samade toodete suhtes, mis on kindlaks määratud ühepoolsete
kaubandussoodustustega, tuleb need soodustused nõukogu määrusest (EÜ) nr 1215/2009
välja jätta. Need käsitlevad „baby-beef”-toodete, suhkru ja suhkrutoodete, teatavate veinide
ning ka teatavate kalatoodete soodustariifikvoote. Kaubandussoodustuste lõppemise korral
kaotaksid soodustuse saajad objektiivse majandusliku eelisolukorra oma kaubavahetuses
ELiga. Sellega võivad kaasneda väga negatiivsed tagajärjed terve Lääne-Balkani piirkonna
kogu majandustegevusele, mis omakorda mõjutaks negatiivselt kõnealuste maade
sisereforme ja üleminekuprotsesse. Lisaks sellele võib kõnealuste riikide majanduse
elavdamine sattuda tõsisesse ohtu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt. Euroopa Liit on
andnud Lääne-Balkani riikidele erandliku piiramatu tollivaba sissepääsu ELi turule peaaegu
kõikidele toodetele. Nimetatud meetmete peaeesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide
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majandust eelistatud juurdepääsu kaudu ELi turule. Majanduslik areng omakorda peab
tugevdama poliitilist stabiilsust kogu piirkonnas. Nimetatud kaubandussoodustused anti
ajavahemikuks, mis lõppeb 31. detsembril 2010. Olen nõus, et erandit võimaldavate sätete
kehtivust tuleks pikendada 31. detsembrini 2015. Kaubandussoodustuste lõppemise korral
kaotaksid soodustuse saajad objektiivse majandusliku eelisolukorra oma kaubavahetuses
ELiga. Sellega võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed Lääne-Balkani riikide kogu
majandustegevusele, mis omakorda mõjutaks negatiivselt kõnealuste maade sisereforme
ja üleminekuprotsesse.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetan erandlike kaubandusmeetmete kehtestamist
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate maade ja territooriumide suhtes. Kõik
teavad, et kaubandus on majandusarengu hoob ning et need kaubandusmeetmed
taaselustavad Lääne-Balkani riikide majandust. Lisaks võimaldab Lääne-Balkani riikidele
eelistatud juurdepääsu andmine Euroopa Liidu turule meil toetada nende majanduse
kiiremat integreerimist Euroopa Liidu majandusega.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletame täna erandlike kaubandussoodustuste,
nagu tollimaksuvabastused ja kaubandussoodustused, pikendamist Bosnia ja Hertsegoviina,
Serbia ja Kosovo jaoks 2015. aastani. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1215/2009 tingimuste
alusel kohaldatakse soodustariifikvoote „baby-beef”-toodete, suhkru ja suhkrutoodete,
teatavate veinide ning ka teatavate kalatoodete suhtes. Selle pikendamise eesmärk on
leevendada laiaulatuslikku majanduskriisi, arvestades, et kaubandussoodustuste lõpetamine
pärsiks nende riikide majanduse elavdamist ning mõjutaks kogu stabiliseerimis- ja
üleminekuprotsessi Lääne-Balkani riikides.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raport keskendub ettepanekule võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ)
nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu
stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja
territooriumide suhtes. See kehtib Lääne-Balkani riikide puhul ning nendest riikidest pärit
tooted on tollimaksuvabad ja neil on erandlik piiramatu juurdepääs ELi turule. Meetmete
eesmärk on leevendada kriisi ning taaselustada asjaomaste riikide majandust. Need
erandlikud meetmed lõppesid 31. detsembril 2010 ning nende pikendamata jätmisel oleks
majanduse elavdamise ning sisereformide ja üleminekuprotsesside ohtu seadmise tulemusel
tõsised tagajärjed jõukuse loomisele nimetatud riikides. Seepärast nõustun raportööri välja
pakutud muudatusettepanekutega ning meetmete pikendamisega 31. detsembrini 2015,
arvestades vajalikke kohandusi, mis tulenevad uutest kahepoolsetest lepingutest Bosnia ja
Hertsegoviina ning Serbiaga.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Selle raporti eesmärk on pikendada erandlikku
piiramatut tollivaba juurdepääsu ELi turule peaaegu kõikidele toodetele, mis on pärit
stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessi alusel soodustatud maadest ja territooriumidelt.
Selle eesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud juurdepääsu
kaudu ELi turule, eeldades, et selles tulenev majanduskasv tugevdab poliitilist stabiilsust
kogu piirkonnas.

Ent neid meetmeid ei saa siiski arutada, arvestamata tõsist majandus- ja sotsiaalkriisi
olukorda, mis valitseb praegu Balkani riikides, eriti Bosnia ja Hertsegoviinas, Serbias ja
Kosovos. Praegune kriis selles piirkonnas on ilmselgelt laiema kapitalismikriisi osa, mis
tugevdab praeguse kriisi mõju: ent selle on kindlalt põhjustanud pikaajaline varasem
sekkumine, agressioon ja sõjaline okupatsioon, mida on toetanud EL ja selle suurriigid
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ning USA sooviga kehtestada oma majanduslik ja poliitiline ülemvõim piirkonnas. Seda
tõendab Kosovo eraldumine ja ELi roll selles, samuti osutab „reformiks ja üleminekuks”
nimetatud siseprotsess selle protsessi praegusele etapile, mis kätkeb imperialistliku korra
kehtestamist piirkonna üle.

Täna siin esitatud ettepanekuid tuleks vaadelda, analüüsida ja mõista seda silmas pidades.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Selle raporti eesmärk on pikendada
erandlikku piiramatut tollivaba juurdepääsu ELi turule peaaegu kõikidele toodetele, mis
on pärit nii-öelda stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessi alusel soodustatud maadest
ja territooriumidelt. Selle eesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud
juurdepääsu kaudu ELi turule, eeldades, et selles tulenev majanduskasv tugevdab poliitilist
stabiilsust kogu piirkonnas.

Ent neid meetmeid ei saa siiski arutada, arvestamata tõsist majandus- ja sotsiaalkriisi
olukorda, mis valitseb praegu Balkani riikides, eriti Bosnia ja Hertsegoviinas, Serbias ja
Kosovos.

Praegune kriis selles piirkonnas on laiema kapitalismikriisi osa, mis tugevdab praeguse
kriisi mõju: ent selle on kindlalt põhjustanud pikaajaline varasem sekkumine, agressioon
ja sõjaline okupatsioon, mida on toetanud EL ja tema suurriigid ning USA sooviga kehtestada
oma majanduslik ja poliitiline ülemvõim. Seda tõendab Kosovo eraldumine ja ELi roll
selles, samuti osutab „reformiks ja üleminekuks” nimetatud siseprotsess selle protsessi
praegusele etapile, mis kätkeb imperialistliku korra kehtestamist piirkonna üle.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Nõukogu määrusega (EÜ) 2007/2000
andis Euroopa Liit erandliku piiramatu tollivaba juurdepääsu ELi turgudele peaaegu
kõikidele stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi alusel soodustatud maadest või
territooriumidelt pärit toodetele. Nimetatud meetmete peaeesmärk on taaselustada
Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud juurdepääsu kaudu ELi turule. Lisaks on
majanduslik areng edendanud poliitilist stabiilsust kogu piirkonnas. Nimetatud
kaubandussoodustused anti ajavahemikuks, mis lõppes 31. detsembril 2010, ja neid
kohaldatakse praegu Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Kosovo suhtes.

Ent kaubandussoodustuste kaotamine avaldaks väga negatiivset mõju Lääne-Balkani riikide
kogu majandustegevusele, mis omakorda mõjutaks negatiivselt kõnealuste maade
sisereforme ja üleminekuprotsessi. Lisaks sellele võib see tõsiselt pärssida majanduse
elavdamist. Selleks et kaubandust mitte häirida, on seepärast soovitav pikendada nõukogu
määruse (EÜ) nr 1215/2009 kehtivust 31. detsembrini 2015.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Nende meetmete eesmärk on aidata
stabiliseerimisprotsessi läbivaid riike, nagu Lääne-Balkani riigid, sooduskaubandusmeetmete
kaudu ELiga võrreldes kolmandate riikidega. Arvestades õiget otsust pikendada määrust
2015. aastani, pöörates eritähelepanu Bosnia ja Hertsegoviinale ning Serbiale, kinnitan,
et ma hääletasin poolt.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Avaldasin heameelt selle olulise dokumendi
üle, sest nõukogu määrusega (EÜ) 2007/2000 on Euroopa Liit andnud erandliku piiramatu
tollivaba juurdepääsu ELi turgudele peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja
assotsieerimisprotsessi alusel soodustatud maadest või territooriumidelt pärit toodetele.
Nimetatud meetmete peaeesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud
juurdepääsu kaudu ELi turule. Majandusareng omakorda peab tugevdama poliitilist
stabiilsust kogu piirkonnas. Kaubandussoodustused anti ajavahemikuks, mis lõppeb
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31. detsembril 2010, ja neid kohaldatakse praegu Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Kosovo
suhtes (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 määratluse järgi) kõikide määruse
(EÜ) nr 1215/2009 reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. Albaaniast, Horvaatia
Vabariigist, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist või Montenegrost pärinevate toodete
suhtes jäävad jätkuvalt kehtima määrusega (EÜ) nr 1215/2009 ettenähtud soodustused,
kui nii on osutatud, või samas määruses sätestatud meetmed, mis on Euroopa Liidu ja
kõnealuste riikide vaheliste kahepoolsete lepingutega ettenähtud kaubandussoodustustest
soodsamad. Selle ettepanekuga muudetakse määruse (EÜ) nr 1215/2009 teatavaid osasid,
et võimaldada selle kehtivuse pikendamist 31. detsembrini 2015 ning teha teatavaid
kohandusi Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbiaga sõlmitud kahepoolsete lepingute
jõustumise jaoks.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Toetan kindlalt määruse (EÜ) nr 1215/2009 teatavate
osade muutmist, et võimaldada selle kehtivuse pikendamist 31. detsembrini 2015 ning
teha teatavaid kohandusi Bosnia ja Hertsegoviina ning Serbiaga sõlmitud kahepoolsete
lepingute jõustumise jaoks.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Selle raportiga kiidetakse heaks
Euroopa Liidu poolt Balkani riikidele avaldatav surve, et teenida liidu huve. Sellega lubatakse
Euroopa Parlamendil koostöös nõukoguga võtta isegi „asjakohaseid meetmeid”, kui nende
riikide valitsused ei väljenda piisavat soovi oma majandust liberaliseerida. See on ülbe
imperialism! Mina hääletan vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Määruse (EÜ) nr 2007/2000 alusel andis EL erandliku
piiramatu tollivaba juurdepääsu ELi turule peaaegu kõikidele toodetele, mis on pärit
stabiliseerimis- ja assotsiatsierimisprotsessi alusel soodustatud maadest ja territooriumidelt.
Selle meetme peaeesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud
juurdepääsu kaudu ELi turule. Kaasnev majandusareng tugevdab poliitilist stabiilsust kogu
piirkonnas. Sellest määrusest tulenevad eelised lõppesid 31. detsembril 2010. Arvestades
praegu valitsevat majandus- ja finantskriisi, on vaja pikendada neid tingimusi
31. detsembrini 2015, et nende eritingimuste peatumine ei tooks kaasa nende piirkondade
majanduse seisakut, sest häid majanduslikke tingimusi on vaja selleks, et säilitada stabiilsus
ja rahu selles rahutus Balkani piirkonnas.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Kui Euroopa Liit võttis vastu määruse (EÜ)
nr 2007/2000, siis ta andis erandliku piiramatu tollivaba juurdepääsu ELi turule peaaegu
kõikidele toodetele, mis on pärit stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessi alusel
soodustatud maadest ja territooriumidelt. Nimetatud meetmete peaeesmärk on taaselustada
Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud juurdepääsu kaudu ELi turule. Majandusareng
omakorda peab tugevdama poliitilist stabiilsust kogu piirkonnas. Kaubandussoodustuste
kehtivust ei tohiks lõpetada, sest sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed kogu Lääne-Balkani
majandustegevusele ning sellega võib kaasneda negatiivne mõju nende sisereformidele ja
üleminekuprotsessidele. Lisaks sellele võib kõnealuste riikide majanduse elavdamine sattuda
tõsisesse ohtu. Seepärast nõustun raportööriga, kes toetab kindlalt määruse (EÜ)
nr 1215/2009 teatavate osade muutmist, et võimaldada selle kehtivuse pikendamist
31. detsembrini 2015, ning ma hääletasin poolt.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Selleks et stimuleerida Lääne-Balkani riikide
majandust, on neile antud eelistatud juurdepääs Euroopa turule. See kehtib peaaegu kõikide
ELi stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade suhtes.
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Kaubandussoodustused anti ajavahemikuks, mis lõppeb 31. detsembril 2010, ja need
hõlmavad järgmisi riike: Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Kosovo.

Soodustused jäävad kehtima Albaaniast, Horvaatiast, Makedooniast ja Montenegrost pärit
kaupade suhtes. Kui need kaubandussoodustused peaksid nüüd lõppema, siis pärsiks see
veelgi majanduskasvu nendes riikides. Ma ei hääletanud raporti poolt, sest nagu juba
selgitati, ei ole mõned punktid uues määruses selgelt sõnastatud.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selle raporti eesmärk on pikendada
nõukogu määruse (EÜ) nr 1215/2009 kehtivust, millega kehtestatakse erandlikud
kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsiatseerimisprotsessis või sellega
seotud maade ja territooriumide suhtes. EL on andnud erandliku piiramatu tollivaba
juurdepääsu ELi turule peaaegu kõikidele stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessi
alusel soodustatud maadest ja territooriumidelt pärit toodetele. Selle meetme peaeesmärk
on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust eelistatud juurdepääsu kaudu ELi turule.
Ma väidan, et oleks pidanud kehtestama sätte, et viia läbi uuring selle kohta, millist mõju
avaldab selline erandlik juurdepääs siseturule. Nimetatud kaubandussoodustused anti
ajavahemikuks, mis lõppeb 31. detsembril 2010. Kaubandussoodustuste lõppemise korral
kaotaksid soodustuse saajad objektiivse majandusliku eelisolukorra oma kaubavahetuses
ELiga. Sellega võivad kaasneda tõsised tagajärjed Lääne-Balkani riikide kogu
majandustegevusele, mis omakorda mõjutaks negatiivselt kõnealuste maade sisereforme
ja üleminekuprotsesse, ning see võib seada ohtu nende majanduse elavdamise. Ma hääletasin
selle ettepaneku poolt, mille eesmärk on pikendada nende meetmete kehtivust kuni
31. detsembrini 2015.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult . – (PT) Määruse (EÜ) nr 2007/2000 alusel andis EL
erandliku piiramatu tollivaba juurdepääsu ELi turule peaaegu kõikidele toodetele, mis on
pärit stabiliseerimis- ja assotsiatsieerimisprotsessi alusel soodustatud maadest ja
territooriumidelt. Selle meetme peaeesmärk on taaselustada Lääne-Balkani riikide majandust
eelistatud juurdepääsu kaudu ELi turule. Kaubandussoodustused, mida praegu kohaldatakse
Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Kosovo suhtes, anti ajavahemikuks, mis lõppeb
31. detsembril 2010, aga nende kehtivust tuleks nüüd pikendada 31. detsembrini 2015,
et need ei seaks ohtu asjaomaste riikide majanduse elavdamist.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Ehkki lõpphääletus lükati edasi,
hääletasime mitut muudatusettepanekut. Need nii-öelda erandlikud kaubandusmeetmed
Lääne-Balkani piirkonna partneritega ELi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi alusel,
on tõepoolest soodustariifimeetmed, mis tagavad partnerriikide ekspordile lihtsama
juurdepääsu ELi turule. Nendest tuleb teatada Maailma Kaubandusorganisatsioonile.
Programm lõppes 2010. aasta lõpus ning praegu on meil tegemist üksnes selle
pikendamisega. See on peatatud hilinenud komiteemenetluse otsuse tõttu. 2011. aasta
jaanuari alguses tegi rahvusvahelise kaubanduse komisjon nõukogule ettepaneku tagada
menetluse kiirendamine, aga ei saanud vastust. Seega pidi Euroopa Parlament töö
jätkamiseks ootama märtsis Szájeri raporti vastuvõtmist komiteemenetluse kohta.
Mitteametlik kolmepoolne arutelu lahendas teema, et lubada vastuvõtmist esimesel
lugemisel. Viivitus on tekitanud raskusi mõnes vastuvõtvas riigis, eelkõige Kosovos, ning
Euroopa Parlament on saanud selle eest valesüüdistusi.

Raport: Gunnar Hökmark (A7-0151/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan selle ettepaneku poolt, sest olen nõus
ettepanekut läbiva juhtmõttega. EL on tõepoolest maailma suurim majandus. Vastupidiselt
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sellele, mida tavaliselt väidetakse aruteludes, millise riigi majandus on praegu või tulevikus
maailma suurim, pole see ei USA ega Hiina majandus. Erinevus seisneb selles, et USAs ja
Hiinas on suurem turg, sest nad loovad paremad konkurentsi, konkurentsivõime, uute
teenuste, toodete ja uuenduste eeltingimused. Selleks, et Euroopal saaks maailma majanduses
olla juhtroll, on eluliselt tähtis saavutada üks ühtne siseturg, rõhuga teenuste sektoril ja
teadmistepõhisel majandusel, kuid digitaalarengu tegevuskava ja digitaalne majandus
võivad olla vahend, mille kaudu realiseeritakse siseturg meie majanduse kõigi sektorite
jaoks. See eeldab võimet võtta lairiba ja interneti kasutamise valdkonnas juhtiv roll. Uute
teenuste ja mahukama mobiilside avamine paneb lairibaühenduste kaudu aluse uutele
võimalustele kultuuris ja veebisisus, ringhäälinguorganisatsioonides ja avalikes teenustes,
tagades samal ajal ringhäälingule võrdsed võimalused.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (IT) Andsin poolthääle sellele ettepaneku
resolutsioonile võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene
raadiospektripoliitika programm. Olen nõus raportööri arvamusega, et selleks, et Euroopal
saaks maailma majanduses olla juhtroll, on eluliselt tähtis saavutada üks ühtne siseturg,
rõhuga teenuste sektoril ja teadmistepõhisel majandusel. Digitaalarengu tegevuskava ja
digitaalne majandus võivad olla vahend, mille kaudu realiseeritakse siseturg meie majanduse
kõigi sektorite jaoks. See eeldab võimet võtta lairiba ja interneti kasutamise valdkonnas
juhtiv roll. Meie eesmärk peaks olema muuta Euroopa parimaks ja teha seda, mis on
Euroopale parim: vabastada teatav spektriosa uutele teenustele ja mahukamale mobiilsidele,
pannes lairibaühenduste kaudu aluse uutele võimalustele kultuuris ja veebisisus,
ringhäälinguorganisatsioonides ja avalikes teenustes. Esimene raadiospektripoliitika
programm on oluline samm selle ammenduva ressursi tõhusa ja optimaalse kasutamise
poole. Euroopa peab olema selle muutumisprotsessi esirinnas, luues parimad võimalused
konkurentsivõimelisele Euroopa teadmistepõhisele majandusele, mida iseloomustavad
jõulisus, muutused ja uuendused. See nõuab parima läbilaskevõime ja suurima kiirusega
interneti ja lairibarakenduste kättesaadavust.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Digitaalarengu
tegevuskava ja digitaalmajandus on üks olulisemaid eesmärke ELi 2020. aasta strateegias,
mille eesmärk on kaotada digitaalne lõhe, suurendada Euroopa tööstuse tootlikkust, sidusust
ja konkurentsivõimet ning tagada ELi tarbijatele ja ettevõtetele parem juurdepääs ühtsele
turule. Praegu jääb Euroopa maha USAst ja Hiinast, kes vabastavad paljusid sagedusalasid,
et võimaldada uute teenuste kiiret arengut ja kiiret mobiilset internetti. ELis tuleb edendada
spektri tõhusat kasutamist, et rahuldada üha kasvavat vajadust raadiosageduste järele, ning
suurendada lairiba mobiilside läbilaskevõimet, tagades avalikule ja kaubandussektorile
paremad võimalused. Me peame ületama digitaalse lõhe, et kõigil ELi kodanikel oleks
2020. aastaks juurdepääs lairibateenustele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s. Tulevane
spektripoliitika peab samuti tagama sobiva, lihtsa ja diskrimineerimisvaba lubade andmise
süsteemi, mis looks võrdsed võimalused kogu ELis ning edendaks konkurentsi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin kõnealuse raporti poolt, kuna
selle eesmärk on luua raadiospektri vabastamisega äri- ja üksiktarbijatele maksimaalsed
võimalused traadita interneti, raadio- ja televisiooniteenuste kasutamiseks. See tooks
Euroopa kodanikele kasu kahel viisil: nüüdisaegsetele sidevahenditele ja
telekommunikatsioonide võrkudele juurdepääsu lihtsustamine vähendaks ELi kodanike
tõrjutust, mida ikka veel ette tuleb, eelkõige nende puhul, kes elavad maa- ja äärepoolsemates
piirkondades, ja edendaks aktiivsemalt ELi majandust, sest siis oleksid uuenduslike teenuste
sektori ja teadmistepõhise majanduse arendamiseks olemas tugevamad tingimused. Euroopa
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on püstitanud endale eesmärgi tagada, et 2013. aastaks on kõigil ELi kodanikel võimalus
kasutada lairiba, ja traadita tehnoloogia kujutab endast kõige mugavamat viisi selle eesmärgi
saavutamiseks ning nõuab kõige vähem investeeringuid.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Õnnitlen Gunnar Hökmarki nii päevakajalise
raporti koostamise puhul, milles käsitletakse raadiospektripoliitika programmi. Hääletasin
selle poolt, sest ma kiidan kindlalt heaks kõik meetmed, mille eesmärk on toetada ja
rakendada ühtset siseturgu. Euroopa peab võtma vastu lairiba ja interneti kasutamise
täiustatud süsteemid, mis on kättesaadavad kõigile ning jõuavad ka maapiirkondadesse ja
äärealadele, nagu nõuab digitaalne tegevuskava. Samal ajal on oluline tagada eraisikute,
tootjate, kasutajate ja riigiasutuste turvalisus.

Lisaks tähendavad kiudoptika kõrge hind ja kasutajate üha suurenev nõudlus kiirete
ühenduste järele, et tehnoloogiline raamistik tuleb nii seadusandlikust kui ka tegevuslikust
seisukohast läbi vaadata. Selleks tuleb koostada mitmeaastased raadiospektrialased
seadusandlikud programmid, et luua strateegiline kavandamine ja vastata kasvavale
nõudlusele lairibale juurdepääsule, eelkõige seetõttu, et ametlike hinnangute kohaselt
suureneb andmeliiklus igal aastal kuni 2013. aastani kaks korda.

Jan Březina (PPE),    kirjalikult. – (CS) Digitaalarengu tegevuskavas püstitatud eesmärke –
lairibaühendus kõigile Euroopa kodanikele 2013. aastaks ja kiire ühendus kiirusega 30
Mbit/s poolele Euroopa leibkondadest 2020. aastaks – tuleb pidada miinimumiks ning
Euroopa ambitsioon peaks olema saavutada Euroopas maailma suurima läbilaskevõimega
ja kiireimad lairibaühendused. See on seotud ideega, et traadita lairibaühenduste
kindlustamine on hädavajalik, et kõigil kodanikel oleks juurdepääs uutele ja innovaatilistele
teenustele. Ma olen täiesti nõus komisjoni esildatud tähtajaga teha 800 MHz sagedusriba
elektroonilistele sideteenustele kättesaadavaks 1. jaanuariks 2013. Erandeid tuleks lubada
vaid tehnilistel põhjustel, kuid arvesse tuleb võtta konkreetseid avaliku julgeoleku ja
riigikaitsega seotud vajadusi. Komisjoni ettepanekus sätestatu järgi tuleks teised ribad
vabastada 1. jaanuariks 2012. Minu arvates peaksime nõudma, et mobiilside teenustele
eraldataks rohkem sagedusribasid, seades miinimumeesmärgiks 1200 MHz. Oluline on
kehtestada mõistlikud eeskirjad, mis võimaldavad tulevikus veelgi spektriribasid vabastada.
Samuti pean asjakohaseks tegelda täiendavate valusate küsimustega, sealhulgas eelkõige
ribade vabastamise kulud.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjalikult. – (RO) Me peame ELis raadiospektrit tõhusamalt
jagama, tagamaks, et me ei jää maha teistest arenenud riikidest, kes teevad edusamme
digitaalse ühiskonna poole. Küsimused selles raportis on ka täielikus kooskõlas ELi
digitaalarengu tegevuskavaga. Nii ELi tarbijad kui ka ettevõtted kasutavad üha rohkem
lairibainternetti ja mobiilset internetti nutitelefonides või tahvelarvutites, mis nõuab kiirete
ühenduste võimaldamist. See nõuab 800 MHz riba vabastamist
lairiba-mobiilinternetiteenustele niipea kui võimalik ning isegi väiksema kui 790 MHz
sagedusega riba peab andmeliikluse suurenemisega toime tulema, kui selgub, et sellist
meedet on vaja. Meetmed, mida toetati esimeses raadiospektripoliitika programmis, on
üliolulised, et vähendada digitaalset lõhet ja pakkuda kiireid, usaldusväärseid
telekommunikatsiooniteenuseid maapiirkondades ja eraldatud piirkondades, et need
taaselustada. Lõpetuseks – ja see pole sugugi tähtsusetu – toetavad need meetmed uute
tehnoloogiate laialdasemat kasutamist, mis on Euroopa majanduse konkurentsivõime
kindel eeltingimus, nagu rõhutati ka ühtse turu aktis.
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Alain Cadec (PPE),    kirjalikult .– (FR) Andsin poolthääle Gunnar Hökmarki raporti
projektile, milles toetatakse 800 MHz riba vabastamist mobiiliteenustele kuni 2013. aasta
jaanuarini ning püstitatakse mõned väga ambitsioonikad eesmärgid, nagu 1200 MHz
vabastamine andmeliiklusele 2015. aastaks. Raportöör rõhutab samuti spektrikasutuse
tõhusust, suuremat paindlikkust innovatsiooni edendamisel ning investeeringuid, samuti
vajadust parandada praeguse ja tulevase spektrikasutuse ülevaadet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult . – (PT) Arvestades, kui tähtis on Euroopa
telekommunikatsioonitööstus ja infotehnoloogiad meie turu suurema tootlikkuse ja
konkurentsivõime jaoks, hääletan ma raadiospektripoliitika programmi poolt. Ma usun
selle programmi võimesse luua tingimused, mis on vajalikud edukaks konkurentsiks uute
tehnoloogiaturgudega Hiinas ja USAs ning ka Euroopa juhtpositsiooni säilitamiseks
telekommunikatsiooni vallas.

Françoise Castex (S&D),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle sellele raportile, mis
võimaldab rahuldada järsult suurenenud nõudlust kasutada juurdepääsu mobiilsele
kõrgsagedusega internetile eelkõige lähitulevikus kogu 800 MHz riba jagamise kaudu, mis
vabastatakse digitaalsele televisioonile ja elektroonilistele sideteenustele üleminekuga meie
erinevates riikides. Pikemas plaanis on meie eesmärk parandada täieulatuslikult
spektrikasutust, tunnistades selle sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku väärtust. Samal
ajal edendame uuenduslikke tehnoloogiaid (femtorakud, kognitiivtehnoloogiad), et vastata
kvalitatiivselt sageduste kasutamise nõudlusele. See aitab kaasa eesmärkide saavutamisele,
mille liit endale püstitanud on, sealhulgas digitaalse lõhe ületamine, tagamaks, et kõigil
eurooplastel oleks 2015. aastaks lairibaühendus.

Nessa Childers (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin, et lükata tagasi 20. muudatusettepaneku
teine osa ja 69. muudatusettepaneku teine osa, sest seda soovitati S&D häältega
kultuurikomisjonis, kus ma osalen asendusliikmena.

Ioan Enciu (S&D),    kirjalikult . – Hääletasin täna raadiospektriraporti poolt. See loob
lõppude lõpuks kõnealuses sektoris töökohti, aitab viia lõpule digitaalarengu tegevuskava
väljatöötamine ning soodustab traadita sagedustega seotud eesmärkide saavutamist
2013. aastaks. Meil Rumeenias on Euroopa üks suuremaid internetikiirusi. Euroopa
lairibaühenduste edendamisega suurendab see meie konkurentsivõimet. Väärib märkimist,
et Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit väidab, et läbilaskevõime tuleb avada ja
eelistatavalt ühtlustada ülemaailmsel tasandil.

Me kõik kasutame igapäevaelus raadiospektrit, et kuulata raadiosaateid, kasutada
mobiiltelefone, lukustada kaugjuhtimise teel oma autosid ja kasutada
satelliitnavigatsioonisüsteeme. Selle raporti eesmärk on kooskõlastada ELi meetmeid spektri
haldamiseks kogu liidus. On oluline, et liikmesriigid jätkaksid osalemist kahepoolsetel
kõnelustel ja läbirääkimistel kolmandate riikidega, et saavutada liidu sagedusega seotud
eesmärgid.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin selle raporti poolt, sest see kujutab
endast kogumit meetmetest, mis annavad märkimisväärse panuse üldisele juurdepääsule
vähem soodustatud või kaugetele piirkondadele nagu maapiirkonnad või saared.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Juurdepääs raadiospektrile on hädavajalik selleks, et
tagada, et kõigil Euroopa kodanikel olenemata sellest, kas nad on maa- või
linnapiirkondades, oleks juurdepääs digitaaltehnoloogiatele ja lairibaühendustele, kusjuures
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selle tööstusharu kogukäive on ligikaudu 200 miljardit eurot. Seepärast ning raadiospektri
väärtust arvestades tuleb sätestada ELi prioriteedid selle jagamisel ja kasutamisel.

Seetõttu on digitaalarengu tegevuskava, digitaalse majanduse ja selle – esimene viieaastane
poliitikaprogramm – eesmärk stimuleerida meie majandust ja realiseerida siseturu
võimalused selle kõigis aspektides. On ülioluline, et Euroopa telekommunikatsioonitööstus
saaks taas ülemaailmse juhtpositsiooni ja looks tõuke suurema tootlikkuse, sidususe,
konkurentsivõime ja ühtsele turule juurdepääsu saavutamiseks.

Seepärast tahaksin õnnitleda raportööri tulemuse puhul, mis saavutati just tänu
jõupingutustele kompromissi leidmisel kõigi asjaosaliste vahel selles ambitsioonikas ja
julgustavas raportis.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Kõnealune raport käsitleb ettepanekut
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene
raadiospektripoliitika programm. Kuna EL on maailma suurim majandus, peab ta jälgima
kõiki oma kaasajastamise ja tehnoloogiliste uuenduste protsesse. Vastasel juhul on oht, et
temast lähevad mööda areneva majandusega riigid nagu Hiina ja Lõuna-Korea. Viimati
mainitu on näide selle arengu kohta, mis põhineb digitaalsidel, sest selle liikluse kiirus ja
lairibaühendused viivad ta maailmas juhtpositsioonile. Võttes arvesse pidevat langust
andmeliikluse kiiruses ja mahus, mis peaksid 2014. aastani iga aasta kahekordistuma,
tuleks digitaalarengu tegevuskavas sätestatud eesmärke pidada minimaalseks või need
ümber hinnata juhul, kui EL Lõuna-Korea selles valdkonnas troonilt tõukab. Arvestades,
et internet on peamine vahend kodanikele kultuurilises mõttes paremate tingimuste ja
arengu loomiseks eelkõige ringhäälingu- ja audiovisuaalse sisu kaudu, on mul hea meel
selle raporti vastuvõtmise üle ning ma loodan, et ELil on tulevikus juhtiv roll
raadiospektrivaldkonnas ja arendus- ja uuendustarkvara loomisel.

João Ferreira (GUE/NGL)   , kirjalikult. – (PT) Me tunnustame vajadust raadiospektrit
kavandada ja korraldada. Seda tuleks teha liikmesriikidevahelise koostöö alusel, arvestades
asjaolu, et spekter on avalik hüve, mis on oluline mitme avalikkusele mõeldud teenuse
kavandamisel ja täiustamisel, sealhulgas avalike teenuste valdkondades.

Me ei ole nõus raadiospektri kavandamisega komisjoni pealesunnitud suuniste alusel, et
teha spektrist tugipunkt ELi 2020. aasta strateegias ja digitaalarengu tegevuskavas esitatud
eesmärkidele ja põhimeetmetele, ja me ei nõustu ka seisukohaga, et see on üks ühtse turu
akti 50 prioriteetsest meetmest. Need on ELi strateegiad ja poliitikavaldkonnad, mis on
soodustanud praegust kriisi, mida me läbi elame, ja nende jätkamine süvendab kriisi
paratamatult veelgi.

Kuigi raportis mainitakse, et raadiospekter on tähtsaim avalik ressurss oluliste sektorite ja
teenuste jaoks, osutatakse raportis spektriõigustega kauplemise võimaldamise teele ja
kutsutakse komisjoni üles võtma vastu meetmed, mis tagaksid, et liikmesriigid lubaksid
kogu liidus kauplemist spektri kasutusõigustega. Taas kord ei ole me nende suunistega
nõus ja suhtume neisse tõrjuvalt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult . – (PT) Me oleme nõus vajadusega kavandada ja
korraldada raadiospektrit liikmesriikidevahelise vajaliku koostöö alusel, kuna raadiospekter
on avalik hüve, mis on oluline teenuste, eelkõige avalike teenuste parandamisel.

Me ei ole nõus komisjoni suuniste määramisega, et teha spektrist tugipunkt ELi 2020. aasta
strateegias ja digitaalarengu tegevuskavas esitatud eesmärkidele ja põhimeetmetele, ja
sellega, et ta on [...] ühtse turu akti 50 prioriteetse meetme hulgas. Me usume, et need
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strateegiad on ELi poliitikavaldkonnad, mis on aidanud kaasa kapitalismi praeguse
süstemaatilise kriisiseisundi kujunemisele.

Kuigi raportis mainitakse, et raadiospekter on tähtsaim avalik ressurss oluliste sektorite ja
teenuste jaoks, osutatakse raportis spektriõigustega kauplemise võimaldamise teele ja
kutsutakse komisjoni üles võtma vastu meetmed, mis tagaksid, et liikmesriigid lubaksid
kogu liidus kauplemist spektri kasutusõigustega. Me ei ole ikka veel nende ettepanekutega
kursis ja seni ei ole me selle raporti poolt hääletanud.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Euroopa Liidu majandus on maailma
suurim. Selleks, et Euroopal saaks maailma majanduses olla juhtroll, on eluliselt tähtis
saavutada üks ühtne siseturg rõhuga teenuste sektoril ja teadmistepõhisel majandusel.
Digitaalarengu tegevuskava ja digitaalne majandus võivad olla vahend, mille kaudu
realiseeritakse siseturg meie majanduse kõigi sektorite jaoks. See eeldab võimet võtta lairiba
ja interneti kasutamise valdkonnas juhtiv roll. Seda on väga vaja selleks, et Euroopa
telekommunikatsioonitööstus saaks tagasi ülemaailmse juhtpositsiooni, kuid ka selleks,
et olla esikohal infotehnoloogia kui valdkonna arengus ja ka uute teenuste ja rakenduste
tekkimiseks. Kuid veelgi tähtsam on liikumine suurema tootlikkuse, ühtekuuluvuse,
konkurentsivõime ja sellise turu avamise poole, mis on Euroopa tööstuse kui terviku jaoks
ühtne.

Peame seadma eesmärgiks viia Euroopa esikohale ja teha seda, mis on Euroopale parim:
avada uusi teenuseid ja mahukamat mobiilsidet, pannes lairibaühenduste kaudu aluse
uutele võimalustele kultuuris ja veebisisus, ringhäälinguorganisatsioonides ja avalikes
teenustes, tagades samal ajal ringhäälingule praeguse seisuga võrdsed võimalused.

Louis Grech (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle raporti poolt põhjusel, et spektri
haldamisel, jagamisel ja kasutamisel tuleks majandus- ja sotsiaalvaldkonnas lähenemisviisi
muuta. Eelkõige tuleks keskenduda rohkem selliste eeskirjade koostamisele, mis tagavad
spektri suurema tõhususe, parema sagedusplaani ning kaitse spektrikasutusega seotud
konkurentsivastase tegevuse ja antisotsiaalsete meetmete võtmise eest. Nagu rõhutatud
ühtse turu aktis, on raadiospektriprogrammi väljatöötamine ülioluline digitaalse ühiskonna
edendamiseks ja tehnoloogia arendamiseks.

Usun, et komisjon peaks spektri haldamise nõuetekohasel kooskõlastamisel kogu ELis
kasutama terviklikku lähenemisviisi, arvestades asjaolu, et see avalik hüve on napp ja
piiratud ressurss ning on ülioluline tarbijate, kodanike ja ettevõtete edenemisel ühtse turu
tingimustes.

Mathieu Grosch (PPE)  , kirjalikult. – (DE) Nüüdisaegne infoühiskond ja sagedusribade
nappus teevad raadiosageduste kasutamise strateegilise kavandamise ja ühtlustamise
hädavajalikuks. See on muidugi seotud mobiilside ja lairibaühenduste, raadio- ja
teleringhäälingu ning ka raadioülekannetega kontsertidel või teatris. Peale sagedustega
seotud küsimuste puudutab see kultuurilist mitmekesisust ja hõlmab ka arvestamist sellega,
millised tehnilised võimalused on ja millised ei ole kättesaadavad ja taskukohased.
Taskukohasus on murekoht näiteks vähema rahastusega kultuuriorganisatsioonidele, kellel
ei pruugi alati olla raha uute seadmete ostmiseks. Eesmärgid võtta 2013. aastaks kõikjal
ELis kasutusele lairibaühendused ja 2020. aastaks üldine kiire internet on kiiduväärt
eesmärgid, kuid pole ehk täiesti realistlikud. Pealegi ei vaadata ettepanekus läbi konkreetseid
probleeme piirialadel, kus on vajalik suurem kooskõlastamine.
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Roberto Gualtieri (S&D),    kirjalikult. – (IT) Võttes vastu Gunnar Hökmarki raporti, valib
parlament innovatsiooni: lairiba- ja mobiiltelefonisektor ei paku suurt huvi üksnes
eurooplastele, vaid see võimaldab arendada uusi võimalusi teadus- ja arendustegevuses,
valdkondi, milles Euroopa Liit saab mängida ja peab mängima juhtivat rolli.

Seetõttu on oluline tagada, et esimene raadiospektripoliitika programm on kooskõlas
toetab ELi 2020. aasta strateegias ja digitaalarengu tegevuskavas juba esitatud eesmärkidega
ning kuulub ühtse turu akti prioriteetsete meetme hulka.

EL peab püüdma ületada digitaalset lõhet, mille tulemuseks on tohutud erinevused Euroopas
– eelkõige linna- ja maapiirkondade vahel –, tagamaks, et kõigil kodanikel on võrdne
juurdepääs teenustele, eriti nendele, mis hõlmavad uusi tehnoloogiaid. Seepärast on mul
hea meel, et on esitatud ambitsioonikad eesmärgid tagada 2020. aastaks kogu Euroopas
lairibaühendus, pannes rõhku traadita võrkudele.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Mul oli hea meel selle dokumendi üle, sest
Euroopa peab traadita lairibaühenduse jaoks rohkem spektrit vabastama. Seda on võimalik
teha ja seda tuleb teha, võttes arvesse praegusi ringhäälinguorganisatsioone, tagades
ringhäälinguorganisatsioonidele praegusega võrdsed võimalused ning vajaduse korral
hüvitades üleminekukulud. Ringhääling ja kultuur peavad olema traadita teenuste
arendamise loomulik osa. Praegu jääb Euroopa maha, samal ajal kui USA ja Hiina vabastavad
paljusid sagedusalasid, et võimaldada uute teenuste kiiret arengut ja kiiret mobiilset
internetti. Peame seadma eesmärgiks teha seda, mis on Euroopale parim – avada uusi
teenuseid ja mahukamat mobiilsidet, pannes lairibaühenduste kaudu aluse uutele
võimalustele kultuuris ja veebisisus, ringhäälinguorganisatsioonides ja avalikes teenustes,
tagades ringhäälinguettevõtjatele vähemalt samad võimalused, mis neil praegu juba on.
Traadita lairibaühendus on hädavajalik, et tagada kõigile kodanikele juurdepääs uutele ja
innovaatilistele teenustele. On ilmselge, et seda eesmärki pole võimalik saavutada
fiiberoptiliste kaablite paigaldamise kaudu, mis nõuab märkimisväärset investeeringut,
vaid seda tuleb teha traadita tehnoloogiate abil, millega on võimalik lairibaühenduse leviala
suurendada (mobiilsidevõrgud, kaabel, fiiberoptilised või satelliitsüsteemid), kattes kogu
ühenduse territooriumi, sh põllumajanduspiirkonnad ja ääremaad, võimaldades turul
valida tõhusaim tehnoloogia, mille kulud on operaatoritele ja kodanikele kõige väiksemad.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    kirjalikult. – (FI) Tänapäeval on telekommunikatsioon nii
üksikisikutele kui ka ettevõtetele sama oluline kui tavapärane suhtlus. Õigupoolest kehtib
see ka maa- ja linnapiirkondade kohta. Et kõik eurooplased saaksid kiire lairibaühenduse,
on vaja traadita internetti. See nõuab eraldi jagatud raadiospektrit, et tagada tõrgeteta
ühendus. On hea, et uus raadiospekter tuleb kättesaadavaks teha, kuna liikmesriigid lähevad
analoogtelevisioonilt üle digitaaltelevisioonile. Nüüd tuleks seda ära kasutada.

Euroopal on vaja suurimat lairiba läbilaskevõimet ja suurimaid kiirusi, et nüüdisaegses
majanduses arenevate majanduslike jõududega nagu Hiina ja India sammu pidada. Tehkem
tööd tagamaks, et järgmise põlvkonna Google’id ja Facebookid pärineksid Euroopast.

Krišjānis Kariņš (PPE),    kirjalikult. – (LV) Toetasin raportit, mis käsitleb ettepanekut võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene raadiospektripoliitika
programm. Usun, et ühine raadiospektripoliitika annab Euroopa Liidu liikmesriikidele
uued võimalused info- ja sidetehnoloogiatööstuse arendamiseks. Ettevõtjatel on omalt
poolt võimalus pakkuda uusi kvaliteetseid teenuseid, mis stimuleerivad Euroopa ühise
majanduse arengut. Sellest hoolimata peame sagedusspektri muutmisel võtma arvesse ka
rahvusvahelisi lepinguid sageduste vabastamise kohta rahvusvahelisel tasandil.
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Riikidel, mis piirnevad Euroopa Liidu idanaabritega, on sageduste vabastamisega raskusi,
kui naabrid teisiti toimivad. Seda olukorda tuleb arvesse võtta ning me peame eeldama, et
sageduste vabastamine on võimalik vaid siis, kui sellise riigid nagu Venemaa ja Valgevene
sedasama teevad. Liikmesriike ei tohi asetada Euroopa Liidu ambitsioonide eesliinile, ilma
et võetaks arvesse kohapealseid asjaolusid.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – (FI) Mina vastutasin siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjonis raadiospektripoliitika programmi arvamuse eest ja mul on väga
hea meel teksti üle, mida nüüd hääletati. Olen toetanud jõuliselt uuendusmeelset ja
ambitsioonikat spektripoliitikat, mis edendaks uusi innovatsioone ja ülemaailmset
konkurentsi. See on hädavajalik, kui me otsime uusi kanaleid majanduskasvule Euroopas.

Eelkõige vajavad traadita interneti teenused ja mobiilisektor hädasti uut spektrit, sest
viimastel aastatel on nutitelefonide ja teiste selliste seadmete jaoks traadita võrku kasutavate
seadmete müük ja kasutamine järsult suurenenud. Ei tohi lubada, et spektri puudumine
takistaks innovatsiooni, samal ajal kui meie uut tehnoloogiat ja uusi teenuseid välja töötame.
Raadiospekter on napp loodusressurss ja avalik hüve, mida me samuti kaugelt tõhusamalt
ära peame kasutama. Raadiospektripoliitika programmi peamine eesmärk on lairibaühendus
kogu ELile 2013. aastaks ja kiire internetiühendus 2020. aastaks.

Peale selle, et kaalutleme nn digitaalset dividendi, mida internetiteenused jagama peavad
(st 800 MHz riba), peame vaatama tulevikku ja uurima võimalusi, mida pakuvad järgmised
võimalikud raadio sagedusribad nagu 700 MHz riba. Parim läbilaskevõime ja suurim kiirus
annaks parima aluse konkurentsivõimele ja innovatsioonile. Juba on võetud arveese üha
kasvavat vajadust Aasias ja Ameerika Ühendriikides. Seepärast on eriti oluline, et meie ELis
mõistaksime, kui oluline on püstitada piisavalt ambitsioonikaid eesmärke, et selles sektoris
konkurentsivõimeliseks jääda.

Agnès Le Brun (PPE),    kirjalikult. – (FR) Strateegia ühe peamise tegevuspõhimõtte eesmärk
on tagada 2013. aastaks internetiühendus kogu Euroopas ja 2020. aastaks kiire
lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s. Paljud suhteliselt eraldatud maa- ja
saarepiirkonnad sõltuvad traadita ühendustest alates mobiilsest internetist ja lõpetades
kiire lairibaühendusega. Kui neis piirkondades on katkematu ühendus, peavad neil olema
just neile ette nähtud raadiosagedused. Sageduste jagamine kuulub siseriiklikku pädevusse,
kuid määrusi, mis hõlmavad spektri jagamist kasutajate ja operaatorite vahel, kontrollib
Euroopa Liit. Üldine juurdepääs kiirele ühendusele sõltub suuresti sellest sageduste
jagamisest. Andsin poolthääle sellele raadiospektripoliitika raportile, sest sellega pannakse
alus laialdasele mobiilse interneti levialale. 1. jaanuaril 2013 hakatakse mobiilse interneti
jaoks kasutama 800 MHz sagedust ja see tagab traadita ühenduse kasutajatele kvaliteetse
ühenduse ning vähendab nõnda digitaalset lõhet. See projekt läheb kaugemalegi, tagades
2015. aastaks uue sagedusriba 1,5 kuni 2,3 GHz.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle raporti poolt. Spektrit kasutatakse
liikmesriikides kõige erinevamate avalike huvide rahuldamiseks. Seejuures esineb hulk
riiklikke ja piirkondlikke eripärasid, mida tuleb arvesse võtta. On kaheldav, et EL suudab
kõnealused huvid viia sama hästi ja tõhusalt tasakaalu kui selle liikmesriigid. Seetõttu (ja
pidades silmas raamdirektiivi artikli 9 lõikes 1 esitatud pädevuste jaotust) ei poolda ma
ülimuslikku spektri kavandamist ja haldust Euroopa tasandil.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tänasel päeval ja ajastul, kui uutel tehnoloogiatel on
üha tähtsam roll, on ülioluline, et kõigil Euroopa kodanikel, olenemata sellest, kas nad
elavad maa- või linnapiirkondades, on juurdepääs digitaaltehnoloogiatele ja
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lairibaühendustele. Seega on digitaalarengu tegevuskava, digitaalne majandus ja selle –
esimene 5-aastane poliitikaprogramm –, mis just vastu võeti, siseturu väljaarendamise
jaoks väga olulised. Eesmärk on, et Euroopa telekommunikatsioonitööstus saaks taas
ülemaailmse juhtpositsiooni ja suurendaks tootlikkust, sidusust, konkurentsivõimet ja
ühtset juurdepääsu turule.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Liidul on maailma suurim majandus,
ent ometi jääb ta digitaalses strateegias ja digitaalses majanduses teistest rahvusvahelistest
toimijatest maha. Euroopa peab võtma initsiatiivi lairibaühenduse ja interneti kasutamisel,
et selle valdkonna arendamisel juhtpositsioon saavutada. Traadita lairibaühendus on
hädavajalik, kui me tahame tagada kõigile kodanikele juurdepääsu uutele ja innovaatilistele
teenustele. Euroopa kodanikel on 2020. aastaks kiire lairibaühendus. Mobiilsetel
lairibaühendustel koos muu hulgas nutitelefonide, tahvelarvutite ja kiipvõtmetega on
järjest suurem roll teenuste pakkumisel ja innovatsioonil muudes valdkondades, nagu
tervishoid, haridus, kultuur ja avalik haldus. Me peame samuti tagama, et need uued
kasutamiseks mõeldud tehnoloogiad ja seadmed oleksid kättesaadavad. Mis puudutab
raadiospektrit, siis meie poliitikal peavad olema realistlikud, ent ambitsioonikad eesmärgid,
et Euroopa ettevõtted suudaksid maailmaturul kindlal alusel konkureerida.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Raportöör Gunnar Hökmark usub, et on eluliselt
tähtis pidada kinni komisjoni sätestatud tähtaegadest (näiteks 800 MHz sagedusriba peaks
olema elektroonilise side teenustele kättesaadav 1. jaanuariks 2013). Erandeid tuleks lubada
ainult tehnilistel põhjustel, võttes arvesse turvalisuse ja riigikaitse konkreetseid vajadusi.
Praeguseks komisjonis juba kindlaks määratud sagedusribad tuleks komisjoni ettepaneku
kohaselt vabastada 1. jaanuariks 2012. Liit peab töötama selle nimel, et mobiilsideteenustele
vabastataks rohkem sagedusribasid, seades koguse miinimumeesmärgiks 1200 MHz. Tuleb
kehtestada õiged põhimõtted, mis võimaldavad tulevikus spektrit vabastada. Ma toetan
raportööri ja seepärast andsin poolthääle.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjalikult. – (EL) Majanduse elavdamise aluseks on muu
hulgas uute tehnoloogiate kasutamine ja digitaalmajandus. Kuigi EL on oma esinduslikus
digitaalarengu tegevuskava algatuses püstitanud kõrgelennulised eesmärgid, nagu
lairibaühendused kõigile ELi kodanikele 2013. aastaks ja vähemalt 30 Mbit/s kiirused
2010. aastaks, jääb ta ikka konkurentsi mõttes USAst ja Jaapanist maha. Seepärast on
esimene praktiline samm vabastada paljud sagedusalad, et võimaldada uute teenuste kiiret
arengut ja kiiret mobiilset internetti mobiiliühenduste kaudu, pakkudes kodanikele suurt
läbilaskevõimet. See on tehniline, kuid vajalik abinõu, kui me tahame liikuda selgelt suurema
tootlikkuse, ühtekuuluvuse, konkurentsivõime ja sellise turu avamise poole, mis on Euroopa
tööstuse kui terviku jaoks ühtne.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult . – (PT) Kõnealune raport käsitleb
ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse esimene
raadiospektripoliitika programm. See programm on oluline samm selle ammenduva
ressursi tõhusa ja optimaalse kasutamise poole. Spektripoliitika on Euroopa digitaalses
tegevuskavas väljapaistval kohal ning oluline ELi 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Selle programmi eesmärk
ei ole üksnes luua konkurentsivõimelise ja elujõulise Euroopa tööstusharu lairibateenuste
ja -seadmete pakkumiseks, vaid luua ka keskkond, mis viib üleeuroopaliste teenuste
väljaarendamiseni. Mobiilsel lairibaühendusel on järjest suurem roll teenuste pakkumisel
ja innovatsioonil muudes valdkondades, nagu tervishoid, haridus, kultuur ja avalik haldus.
Sageduste ühtlustamine alandab mobiilsidevõrkude rajamise kulusid, vähendab mobiilsete
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seadmete hinda tarbijate jaoks ning suurendab konkurentsi ja tarbijate valikuvõimalusi.
Lisaks vähendab see kahjulikku piiriülest sekkumist ja häireid. Kõigil nendel põhjustel
hääletasin ma raadiospektripoliitika programmi kehtestamise poolt.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selles teadmistepõhise majanduse kontekstis võivad
sidevõrgud anda siseturu väljaarendamisele uut hoogu. Sel eesmärgil aitab kogu ELi,
sealhulgas äärepoolsemate piirkondade lairibaühenduse leviala selgelt kaasa ELi kui teabe
jagamise ühtse piirkonna loomisele, edendades ELi väidet, et ta on uuenduslik
digitaalmajandus. Seepärast hääletasin selle raporti poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – (FR) Meile räägitakse – ja üsna õigustatult
–, et raadiospekter on napp ressurss. Ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see on ka
jagatud ressurss, st ressurss, millele keegi ei saa omandi- või ainuõigust nõuda. Kui see on
nii jagatud ressurss kui ka napp ressurss, peame me aru saama, kuidas seda tänapäeval
kasutatakse; teisisõnu peame korraldama kõigi spektrivaldkonna sidusrühmade, sealhulgas
kodanikukaitse ja militaarteenistuste põhjaliku uuringu.

Viis, kuidas seda praegu kasutatakse, ei ole kaugeltki optimaalne. Me peaksime toetama
selliste tehnoloogiate kasutamist, mis võimaldavad eri teenuste ühendamist. Ärgem
unustagem ka seda, et kõik kasutajad ei pruugi olla loomult kommertskasutajad ning
seetõttu ei pruugi nad kasumit saada – ma pean silmas spektri kasutamist näiteks
kultuurilistel või avalike teenustega seotud põhjustel.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjalikult. – (LT) See on Leedu jaoks väga tähtis küsimus.
Meil on tihedaim avalike internetipunktide võrgustik: minu kodumaal on 3,2 miljonit
elanikku, kellest 2,1 miljonit kasutab internetti. Meil on ka kõige suurem mobiiltelefoni
kasutustihedus. Pole kahtlust, et need on positiivsed muutused. Ühendus Euroopaga võiks
aidata veenda rahvusvahelisi ettevõtteid, et need rajaksid poode ja investeeriksid Leetu.
Teine võimalik eelis hõlmab meditsiinilist kaugdiagnoosimist, arukaid energiavõrke ja
suuremat poliitilist vastutustundlikkust kohalikul tasandil. Kuid ärgem mingem sellest
ülemäära hoogu. Seadkem sihte arukalt. Selle raporti põhjal on raadiospektripoliitika
programmi peamine eesmärk tagada 2013. aastaks kõigile ELi kodanikele lairibaühendus
ja 2020. aastaks kiire lairibaühendus. Kuid kuidas on lood nende miljonite eurooplastega,
kes elavad vaesusohus? 20 protsenti leedulastest elab vaesuses. See on meie rahva jaoks
liiga suur arv. Minu kodumaal ja kogu Euroopas on perekondi, kes näevad vaeva, et oma
lapsi toita ja koolitada ning nad isegi ei kaalu arvuti soetamist, rääkimata kiirest
lairibaühendusest. ELi raadiospektri edendamine ei peaks jätma varju Euroopa vaeseimate
inimeste vajadusi.

Derek Vaughan (S&D),    kirjalikult. – Toetasin komisjoni raadiospektripoliitika programmi,
sest ma usun, et kõigil ELi kodanikel peaks 2020. aastaks olema juurdepääs kiiremale
lairibaühendusele. Raadiospektripoliitika programm tagab digitaalse lõhe vähendamise
selliste meetmete kehtestamisega, mis toovad kiirema veebiühenduse kõigile kodanikele
ja ettevõtetele. See on eriti kasulik neile, kes elavad ELi maapiirkondades või kaugetes
piirkondades, kus praegu on vähe internetiühendusi või pole neid üldse. See täiustatud
võrgustik aitab kaasa ka Euroopa digitaalse majanduse konkurentsivõimelisemaks
muutmisele lootuses arendada välja uuendusmeelne ja loominguline keskkond, mis võib
edendada tulevasi edusamme digitaaltehnoloogias.

Anna Záborská (PPE),    kirjalikult . – (SK) Ülekandesagedused on riiklik vara. Seepärast
peaksid Euroopa õigusaktid, otsides nende sageduste kasutamisel Euroopa ühishuvi,
austama liikmesriigi suveräänsust. Teisest küljest on Slovakkia huvid kooskõlas teiste

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET110



siinsete liikmesriikide huvidega. Nii kodanikud kui ka ettevõtted saavad kasu kõrge kvaliteedi
ja kiire andmeedastuse eesmärgil vabastatud sagedusribade kasutamisest. Siin on oluline
kooskõlastus Euroopa tasandil, sest internetitehnoloogiaid riigipiirid ei piira ja nendest
saadav kasu suureneb koos kasutajate arvuga. Selle ettepaneku eesmärk on teha niipea kui
võimalik algust vabastatud sageduste küsimuse lahendamisega, et anda Euroopale eelis
võrreldes teiste tugeva majandusega riikidega. See toob juurde uusi töökohti, loob uusi
teenuseid ja meelitab Euroopasse investeeringuid.

Raport: Carlo Casini (A7-0173/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Lissaboni lepingu
ratifitseerimisega suurendati parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides
valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Selle tulemusel on
parlament nüüd veelgi enamate lobistide tähelepanu keskmes. Parlament ja komisjon on
nende sündmuste ja põhiseadusega seotud tausta tõttu ja läbipaistvusega seotud kohustuste
kohaselt otsustanud luua ühise registri nende organisatsioonide ja üksikisikute
registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad liidu poliitika kujundamises ja
rakendamises, ning seda registrit hallata. Nimetatud muudatusettepanekutes nõutakse
Euroopa Parlamendi kodukorra muutmist, mida selle raportiga tehaksegi.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Viimastel nädalatel on arutatud palju
lobistide rolli üle Euroopa Parlamendis. Alates sellest, kui nelja parlamendiliiget süüdistati
selles, et nad liba-lobistidelt vastutasuks muudatusettepanekute esitamise eest raha vastu
võtsid, on institutsioon püüdnud selgitada ja reformida eeskirju, mis hõlmavad lobistide
tegevust parlamendis. Parlamendiliikmete suhteid huvirühmadega on kaua ümbritsenud
kahtluse vari – sellest ka esimese lobistide registri loomine 1996. aastal. Seda registrit, kus
lobistid end registreerima peavad, reformitakse praegu. Vabatahtlik registreerimisprotsess
on tegelikult kohustuslik, kuna üksnes registreeritud lobistidele antakse parlamendile
juurdepääs. Samuti tunnen heameelt selle üle, et vastu on võetud „seadusandlik jalajälg”;
mõte avaldada nende inimeste nimed, kellega on raportite koostamisel kohtutud, on minu
arvates täiesti normaalne läbipaistvusmeede. Kahetsusväärne on aga see, et nõukogu,
erinevalt komisjonist, ei ole algatusega ühinenud.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest Euroopa
Parlamendi kodukorda on Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri
loomise tõttu vaja muuta. Tahaksin rõhutada, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist
suurendati parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides valdkondades
seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament üha suurema
hulga lobistide huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa avatud ja pluralistlikus
dialoogis ning nad on oma ülesannete täitmisel parlamendiliikmete jaoks tähtis teabeallikas.
Parlament ja komisjon on läbipaistvusega seotud kohustuste kohaselt otsustanud luua
ühise registri nende organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks ja kontrollimiseks,
kes osalevad liidu poliitika kujundamises ja rakendamises, ning seda registrit hallata. Registri
puhul tuleb arvestada parlamendiliikmete õigust täita oma ülesandeid piiranguteta ning
see ei tohi takistada nende valijate pääsu parlamendi ruumidesse.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Andsin poolthääle, sest usun, et kõik meetmed,
mille eesmärk on parlamendi töö läbipaistvuse edendamine ja suurendamine, on
tervitatavad. Lissaboni lepingu ratifitseerimisega suurendati parlamendi volitusi ja parlament
on nüüd paljudes valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja.
Seetõttu on parlamendi tööle hakanud tähelepanu pöörama veelgi enam lobiste, kes
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tegutsevad parlamendiliikmete jaoks olulise teabeallikana. Seepärast on mul hea meel
ettepaneku üle luua ühine register nende organisatsioonide ja üksikisikute kontrollimiseks,
kes osalevad liidu poliitika kujundamises ja rakendamises, ning hallata seda registrit.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjalikult. – (CS) Esitatud kodukorra muudatus on vastuseks
viimastel kuudel paljastatud korruptsioonile, mis avastati, kui parlamendiliikmed nõustusid
uurivate ajakirjanike lavastatud ettepanekuga. Võimatu on kiita heaks, et parlamendiliikmed
ei allu avalikkuse kontrollile seoses huvidega, mida nad peaksid oma rollis kaitsma, vaid
avaldatavale survele ehk sellele, kes neile survet avaldab. Seepärast tunnen suurt heameelt,
et võetakse kasutusele lobistide ja lobitöö organisatsioonide ühine register. Euroopa
Komisjon on sellise registri juba kasutusele võtnud ja niisiis Euroopa Parlament lihtsalt
laiendab selle kohaldamist parlamendiliikmetele, ametnikele ja teistele Euroopa Parlamendi
töötajatele. Register hakkab sisaldama nende isikute ja lobistide vahelist teavet ja on
üldkasutatav. Sarnane süsteem toimib juba USA kongressis ja sealne kogemus näitab, et
see on tundlik korruptsioonivastane meede. Olen veendunud, et registri laiendamine
inspireerib ka Tšehhi Vabariigi parlamenti. Registri kasutuselevõtt Tšehhis annaks Tšehhi
poliitika arengule otsustava panuse.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjalikult. – (RO) Ühise läbipaistvusregistri loomine on
kindlasti oluline samm, mida Euroopa kodanikud on väga oodanud. ELi institutsioonid,
olenemata sellest, kas valitud või mitte, teevad otsuseid, mis mõjutavad kodanike
igapäevaelu. Demokraatlikus süsteemis, mille poole EL püüdleb, on täiesti loomulik, et
otsustamisprotsessis on väga läbipaistev.

See ühine läbipaistvusregister teeb ka lobistide jaoks küsimused lihtsamaks, sest annab
praeguse kahe registreerimisvahendi asemel ühe. Teisest küljest tuleb möönda, et see
register ei ole korruptsiooniprobleemide lahendamiseks piisav vahend. Nii või teisiti, ma
ei usu, et registri peamine eesmärk on ainult korruptsiooniga võidelda, kuna
korruptsioonijuhtumeid on siiski olnud väga vähe.

Derek Roland Clark (EFD),    kirjalikult  .  – Ühendkuningriigi Iseseisvusparteid esindavad
Euroopa Parlamendi liikmed ei jäänud sellel hääletusel erapooletuks mitte seetõttu, et me
ei soovi läbipaistvust, vaid seepärast, et need ettepanekud on ebapiisavad ja poolt
hääletamine oleks tähendanud ebapiisavate sätete kinnitamist.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Toetan seda otsust, sest see aitab Euroopa
Parlamendi ja komisjoni vahelise ühtse läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe
sõlmimisega märkimisväärselt kaasa läbipaistvuse tugevdamisele. Esindusdemokraatias
on oluline, et liidu institutsioonid on suutelised looma esindusühenduste ja
kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistva ja korrapärase dialoogi ning seda pidama.

Tänu parlamendi Lissaboni lepingu kohaste volituste suurenemisele on saanud läbipaistvuse
huvides oluline parlamendi ja komisjoni ühisregistri loomine ELi poliitika väljatöötamisel
ja rakendamisel osalevate organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks ja jälgimiseks.
Seepärast on vaja muuta parlamendi kodukorda, et kehtestada kõigi nende lobistide
registreerimiskohustus, kes suhtlevad Euroopa Parlamendi liikmete, Euroopa
institutsioonide ja nende töötajatega. See teave tuleks teha üldsusele kättesaadavaks.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle sellele raportile, milles tehakse
ettepanek, et huvirühmade register hõlmaks kõiki Euroopa institutsioone. Seni on
akrediteeritud huvirühmadena Euroopa Parlamendis rohkem kui 1700 organisatsiooni ja
komisjonis 3900 organisatsiooni. Kui soovitakse tehnilist laadi teemal arvestatavaid märkusi
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teha, otsitakse tavaliselt teavet inimestelt, kellel on nendes küsimuses kõige rohkem teadmisi.
See on alati nõnda olnud ja jääb nii ka edaspidi. Huvirühmadel on seadusandlikus töös
kasulik ja oluline roll tingimusel, et ollakse läbipaistvad. Et seda saavutada, kehtestatakse
vastuvõetud raportis uued eeskirjad ja luuakse „läbipaistvusregister”, mis on komisjonile
ja parlamendile ühine. Kodanikud leiavad kõikehõlmava kontaktisikute andmekogu
Euroopa institutsioonides. See ühtne teabesüsteem lihtsustab erihuvide esindajate
registreerimist olenemata sellest, kas nad on kaubanduslikest või mittekaubanduslikest
organisatsioonidest. Parlament soovib eelkõige ka seda, et raportite lõpus mainitaks kõiki
parlamendi ja huvirühmade asjassepuutuvaid kohtumisi. Mul on kahju, et registreerimine
ei ole kohustuslik, kuid nagu öeldakse: „Chi va piano va sano”.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile Euroopa Parlamendi
kodukorra muutmise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri
loomise tõttu, sest läbipaistvuspõhimõte peaks hõlmama kõiki, kes otsustamisest ha ELi
poliitika rakendamisest osa võtavad.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud läbipaistvuse
kokkuleppest tingitud ühine läbipaistvusregister toob kaasa kodukorra muutmise, et see
hõlmaks uut olukorda ja toimiks parlamendi peamises õiguslikus vahendis Olles hääletanud
selle kokkuleppe sõlmimise poolt, tahaksin toetada ka menetluslikke muudatusi.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Läbipaistvus on kodanike õigus ja aitab
kaasa Euroopa institutsioonide – parlament, komisjon ja nõukogu – usalduse säilitamisele.
Selles raportis, mille on koostanud Carlo Casini, käsitletakse vajadust muuta Euroopa
Parlamendi kodukorda parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu.
Pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist on parlament peaaegu kõigis valdkondades
kaasseadusandja. Seega on parlament koos komisjoniga otsustanud luua ühise registri
nende üksikisikute ja organisatsioonide registreerimiseks ning kontrollimiseks, kes
mõjutavad mingilgi viisil ELi poliitika kujundamist ja rakendamist. Läbipaistvus on
tõepoolest Euroopa institutsioonide toimimiseks ülioluline ja sellest on tihti puudus.
Euroopa avalikkus ei nõua esindajatelt head läbipaistvust mitte üksnes teoorias, vaid
eelkõige praktikas. EL peab läbipaistvuse asjas eeskuju näitama. Niisiis on mul hea meel
raportööri esitatud muudatusettepanekute üle muuta parlamendi kodukorda kooskõlas
esimeeste konverentsi 2010. aasta 18. novembri koosolekul tehtud otsusega.

João Ferreira (GUE/NGL)   , kirjalikult. – (PT) Parlamendi kodukorra muutmise ettepaneku
eesmärk on luua parlamendi ja komisjoni ühisregister ELi poliitika väljatöötamisel ja
rakendamisel mis tahes viisil osalevate organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks
ja jälgimiseks ning seda registrit hallata.

Parlament lõi ja käivitas olemasoleva süsteemi, millel ettepanek põhineb, 1996. aastal. Sel
ajal oli parlament esimene ELI institutsioon, kes sellega hakkama sai, kusjuures komisjon
võttis sarnaste eesmärkidega süsteemi vastu 2008. aastal. Süsteemi muudetakse protsessi
jooksul, mida ei saa eraldada hiljutistest probleemidest, mis hõlmasid väidetavat lobitööd,
mis on parlamenti mõjutanud. Seekord esitatud väited keskenduvad siiski parlamendi
uutele volitustele pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

Institutsioonide läbipaistvus, nende toimimine ja nende esindajate tehtud otsused peaksid
olema demokraatia olemuslik osa. Seepärast on meetmed, mis seda läbipaistvust suurendada
aitavad, tervitatavad ja vajalikud. Siiski pole selge, et see on kõigi siin esitatud
muudatusettepanekute tulemus. Kuigi me toetame mõningaid esildatud meetmeid, jälgime
nende rakendamist eesmärgiga hinnata nende tulevasi tulemusi.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult . – (PT) See on seotud parlamendi ja komisjoni
ühisregistri loomise ja haldamisega ELi poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel osalevate
organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks ning jälgimiseks.

Põhinedes olemasolevatel süsteemidel, mille parlament 1996. aastal ja komisjon
2008. aastal lõi ja käivitas, püüab see käsitleda teatavaid hiljutisi probleeme, kuigi seda
põhjendatakse raportis Euroopa Parlamendile pärast Lissaboni lepingu jõustumist antud
uute volitustega.

Mõned raporti aspektid on positiivsed, kuid meil on teiste muudatusettepanekute suhtes
tõsiseid kahtlusi. Me toetame suuremat läbipaistvust, kuid alati pole selge, et see on kõigi
vastuvõetud muudatusettepanekute eesmärk. Eks me näe, kuidas seda tulevikus
rakendatakse.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Lissaboni lepingu ratifitseerimisega
suurendati parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides valdkondades
seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament üha suurema
hulga lobistide huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa demokraatliku süsteemi
aluseks olevas avatud ja pluralistlikus dialoogis ning nad on oma ülesannete täitmisel
parlamendiliikmete jaoks tähtis teabeallikas.

Parlament ja komisjon on nende sündmuste ja põhiseadusega seotud tausta tõttu ning
läbipaistvusega seotud kohustuste kohaselt otsustanud luua ühise registri nende
organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad liidu
poliitika kujundamises ja rakendamises, ning hallata seda registrit.

Üks olulisi vajalikke parandusmeetmeid on täiustada eeskirju lobifirmade tegevusega seotud
kuludest teatamise kohta. Kehtivad õigusaktid lubavad lobistidel tegelikest kuludest palju
vähemaist teada anda. Sama oluline on läbipaistvus seoses rahaliste vahenditega, millest
lobi- ja konsultatsiooniettevõte tulu saab.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Tunnustan Carlo Casinit tema suurepärase töö
eest. Annan poolthääle tema ettepanekule luua lobistide ühisregister, et suurendada
läbipaistvust Euroopa institutsioonides. Loodan siiski, et näiteks piirkondade esindajaid
tunnustatakse nõuetekohaselt.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjalikult. – (FR) Arvestades asjaolu, et survegruppidel,
olenemata sellest, kas nad esindavad era- või avalikke huve, on Euroopa asjades vaieldamatu
roll, peab nende suhetes meie institutsioonidega rohkem läbipaistvust olema. Minu arvates
peaks neil olema kohustuslik end läbipaistvusregistris registreerida. Toetan eelkõige
„seadusandliku sõrmejälje” ideed, mis võimaldab registreerida parlamendiliikmetega
kohtuvaid lobiste. Tõepoolest on ülioluline, et me teeksime kõik, mis meie võimuses, et
tugevdada kodanike usaldust Euroopa institutsioonide toimimisse, ja see register meid
selle poole selgelt viibki.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Ma kiitsin selle dokumendi heaks, sest Euroopa
institutsioonide ja Euroopa poliitiliste juhtide ning kodanikuühiskonna, kodanike ja
esindusühenduste suhteid reguleeritakse ja ergutatakse Euroopa Liidu lepingus, eriti selle
artikli 11 lõigetes 1 ja 2: 1. Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele
sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse
kõigis valdkondades. 2. Institutsioonid peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga
avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. Lissaboni lepingu ratifitseerimisega suurendati
parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides valdkondades seadusandliku
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tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament üha suurema hulga lobistide
huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa demokraatliku süsteemi aluseks olevas avatud
ja pluralistlikus dialoogis ning nad on oma ülesannete täitmisel parlamendiliikmete jaoks
tähtis teabeallikas. Parlament ja komisjon on nende sündmuste ja põhiseadusega seotud
tausta tõttu otsustanud luua ühise registri nende organisatsioonide ja üksikisikute
registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad liidu poliitika kujundamises ja
rakendamises, ning seda registrit hallata. On märgitud, et eelkõige tuleb registri puhul
arvestada parlamendiliikmete õigust täita oma ülesandeid piiranguteta ning see ei tohi
takistada nende valijate pääsu parlamendi ruumidesse. Lisaks ei sekkuta registriga
leppeosaliste pädevustesse ja õigustesse ega mõjutata nende korralduslikke volitusi.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Tunnen selle raporti üle heameelt. Lissaboni lepingu
ratifitseerimisega suurendati parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides
valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament
üha suurema hulga lobistide huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa demokraatliku
süsteemi aluseks olevas avatud ja pluralistlikus dialoogis ning nad on oma ülesannete
täitmisel parlamendiliikmete jaoks tähtis teabeallikas. Parlament ja komisjon on nende
sündmuste ja põhiseadusega seotud tausta tõttu ning läbipaistvusega seotud kohustuste
kohaselt otsustanud luua ühise registri nende organisatsioonide ja üksikisikute
registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad liidu poliitika kujundamises ja
rakendamises, ning seda registrit hallata.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Parlament ja komisjon näitavad ühise
läbipaistvusregistri loomisega lobistide ja teiste huvirühmade akrediteerimiseks head
eeskuju. Sama oluline on, et nõukogu selle algatusega ühineks. Nõue, et parlamendiliikmed
registreeriksid oma kohtumised lobistidega raporteile lisatud seadusandlikes küsimustes,
on samuti oluline samm suurema läbipaistvuse poole, mida on vaja minevikus tekkinud
sellist tüüpi olukordade vältimiseks.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Ma ei andnud poolthäält Carlo Casini ühise
läbipaistvusregistri raportile. Arvan, et sellise registri loomine piirab vabadust, mis kõigil
poliitikutel olema peaks. Kõik parlamendiliikmed võtavad oma otsuste ja seisukohtade
eest poliitilise vastutuse. Neid sanktsioneerivad valijad.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Registri kohaldamisala hõlmab kogu tegevust,
mille eesmärk on mõjutada otseselt või kaudselt Euroopa institutsioonide poliitika
kujundamist või rakendamist ning otsustamisprotsesse. Registreerimist eeldatakse
õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri
kohaldamisalasse. Põhiseaduskomisjonis rõhutasid paljud, olenemata parteilisest
kuuluvusest, nõukogu süsteemi osaks saamise olulisust. Põhiseaduskomisjoni hääletus on
oluline samm edasi, kuid meie töö läbipaistvusega jätkub. Toetan Carlo Casini raportit ja
hääletasin poolt.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Mitte üksnes Euroopa Parlamendis, vaid ka
Euroopa Liidus tervikuna on tohutu usalduse probleem. Kuigi parlament on lõpuks
läbipaistvusregistris kokkuleppele jõudnud – kahtlemata tänu hiljutise lobitööga seotud
skandaali survele –, pole sel registril jõudu. Peale selle, et dokumenteeritakse kogu
ettevõtetele ja rahvusvahelistele äriühingutele tehtud töö, tuleb dokumenteerida ka
huvirühmadele – organisatsioonidele ja ametiühingutele – tehtud tasustatud lobitöö.

Kodanikel on õigus läbipaistvusele, sest just nende kohustuslikud sissemaksed hoiavad
seadusjärgsed huvirühmad alles. Täielik avalikustamine peaks palkade kõrval hõlmama

115Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



ka tasusid, õhtusöögikutseid jms. Et need meetmed on samm edasi, hääletasin ma raporti
poolt.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE)    kirjalikult . – (RO) Ühise läbipaistvusregistri loomist ja
läbipaistvusega seotud eeskirjade täiustamist Euroopa Parlamendis on vaja selleks, et
suurendada kodanike usaldust parlamendi tegevusse ja tagada selle tegevuse vajalik
läbipaistvus. Hääletasin mõlema Casini raporti poolt ja ootan huviga Euroopa Parlamendi
läbipaistvust ja lobitöö reguleerimist käsitlevalt töörühmalt võimalikult jõulisi ettepanekuid.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult . – (PT) Euroopa Liidu lepingus reguleeritakse
ja ergutatakse Euroopa institutsioonide ja Euroopa poliitiliste juhtide ning
kodanikuühiskonna, kodanike ja esindusühenduste suhteid. Lissaboni lepingu
ratifitseerimisega suurendati parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides
valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament
üha suurema hulga lobistide huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa demokraatliku
süsteemi aluseks olevas avatud ja pluralistlikus dialoogis ning nad on seoses oma ülesannete
täitmisega parlamendiliikmete jaoks tähtis teabeallikas. Siiski on hädavajalik luua
registreerimis- ja jälgimismehhanismid. Seda arvesse võttes andsin poolthääle parlamendi
kodukorra muutmise raportile, mille eesmärk on luua parlamendi ja komisjoni ühisregister
ELi poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel mis tahes viisil osalevate organisatsioonide
ja üksikisikute registreerimiseks ning jälgimiseks.

Phil Prendergast (S&D),    kirjalikult. – Toetan seda raportit, milles käsitletakse parlamendi
ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kokkuleppe sõlmimist. Eeldatakse, et kõik osalejad,
kes mõjutavad otsustamist ja poliitika rakendamist Euroopa tasandil, ühinevad
ühisregistriga, mis teeb kergemaks nii lobistide registreerimise kui ka juurdepääsu neid
puudutavale teabele. Neile, kes ei registreeru, ei anta pikaajalist läbipääsuluba Euroopa
Parlamenti. See on üksnes esimene samm Euroopa institutsioonide ja lobistide läbipaistvate
suhete poole. Registreerimine peaks olema kohustuslik ja nõukogu peaks samuti selle
kokkuleppega ühinema niipea kui võimalik.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingu ratifitseerimisega sai parlament
peaaegu kõigis valdkondades seadusandliku kaasseadusandja staatuse, mistõttu pööravad
lobistid parlamendile suurt tähelepanu. Seda arvesse võttes ja läbipaistvuse huvides, millest
sidusrühmade ja liidu institutsioonide vahelises dialoogis juhinduda tuleks, on parlament
ja komisjon otsustanud luua ühisregistri nende üksikisikute ja organisatsioonide
registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad ELi poliitika kujundamisel ja rakendamisel.
Selleks on vaja kodukorda muuta ja ma hääletasin muudatusettepanekute poolt.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Me peame võitlema läbipaistvuse eest Euroopa
institutsioonides ning seoses sellega on mul hea meel komisjoniga saavutatud kokkuleppe
üle, millega püütakse lõpuks luua Euroopa institutsioonide huvirühmade ühine register.

Tahaksin vaid teha ühe märkuse ja öelda, et mul on kahju, et nõukogu selle ühisregistriga
ühinemast tõrgub. Kas on vaja vaadata tagasi ja kaitsta endiselt pigem läbipaistvuse
puudumist kui avatust? Siiski on ka liikmesriikide esindajate kohustus anda teavet oma
suhetest Euroopa kodanikega ja olla nendes suhetes läbipaistev. Mul on ka üks tulevikku
vaatav soov. Arvan, et oluline on liikuda järk-järgult Ameerika süsteemi poole, millel on
selja taga 65aastane kogemus ja mis põhineb huvirühmade keskse tähtsusega dokumentidel
(nt kõigi üle 10 000 dollari suuruste lepingute kohta).
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Lõpetuseks tahaksin öelda mõne sõna seadusandliku sõrmejälje kohta, mis on teoorias
hea mõte, kuid praktikas mitte. Mitte seepärast, et see kahjustaks parlamendiliikmete
sõltumatuse põhimõtet, vaid pigem selle pärast, et see tooks kaasa parlamendikomisjonides
lõputud arutelud selle üle, miks eelistada kohtumisi just ühe ja mitte teise lobistiga ja kui
sagedad need olema peaksid. Kokkuvõttes on oluline mõelda välja tõhus ja kindel süsteem.
Oleme selle saavutamisest ikka veel väga kaugel.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – (FR) Kui Euroopa seadusandja õigusakti
koostab ja vastu võtab, on kasulik kuulata eri sidusrühmade seisukohti. Et nende mõju
suurust hinnata, tuleb kõik lobistid kohustuslikult kõigile institutsioonidele ühisesse
registrisse kanda.

Äsja vastuvõetud tekst kujutab endast huvitavat esimest sammu eri tüüpi lobistide ja nende
summade kindlakstegemise poole, mida nad kasutavad, et püüda mõjutada tehtavaid
otsuseid. See peab edasi arenema. Ka nõukogu peaks osalema ühisregistris, mis tuleks teha
kohustuslikuks ja mis peaks olema otsustamisprotsessi läbipaistvuse tagamisel dünaamiline
vahend. See teenib Euroopa demokraatia huve.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liidu lepinguga püütakse tunnustada ja
edendada Euroopa institutsioonide ja Euroopa poliitikute ning kodanikuühiskonna,
kodanike ja esindusühenduste suhteid. Institutsioonid võimaldavad kodanikel ja neid
esindavatel liitudel teha teatavaks oma seisukohad Euroopa Liidu kõikide
tegevusvaldkondade suhtes ning nende seisukohtade üle avalikult arutleda. Eelkõige peavad
institutsioonid esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast
dialoogi.

Lissaboni lepingu vastuvõtmine on suurendanud parlamendi volitusi ja parlament on nüüd
peaaegu kõikides valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja.
Arvestades seda arengusuunda, on parlament ja komisjon otsustanud luua ühise registri
nende organisatsioonide ja isikute registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad liidu
poliitika kujundamises ja rakendamises. Et võtta arvesse muudatusi parlamendiliikmete
olemasolevates õigustes ja kohustustes ning nende uute õiguste ja kohustuste kehtestamist,
toetab täna vastuvõetud resolutsioon vajadust muuta parlamendi kodukorda.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Esialgu olime me raporti vastu, sest sellega kohaldati
lobistide ja riigiasutuste, sh ELi piirkondade esindajate suhtes samu eeskirju. Pärast meie
taotlusi raportit siiski muudeti. Arvame, et õige on luua käitumisjuhend erasektori
ühenduste ja ettevõtete esindajatele, kel on parlamendile juurdepääs, ja samuti usume, et
õige on mitte kohaldada samu eeskirju kirikute, erakondade, ametiühingute ja riigiasutuste
suhtes. Seepärast hääletasime poolt.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Casini raportis rõhutatakse, kui oluline on muuta
Euroopa Parlamendi kodukorda ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu. Andsin poolthääle
raportile, mis kinnitab Euroopa institutsioonide läbipaistvuse olulisust, sest jagan seisukohta,
et selle registri loomine aitab kontrollida kõiki organisatsioone ja isikuid, kes osalevad ELi
poliitika kujundamisel ja kohaldamisel.

Derek Vaughan (S&D),    kirjalikult. – Toetasin tänast raportit, milles nõutakse lobistide
ja huvirühmade ühisregistri loomist. See on esimene samm suurema läbipaistvuse poole
nii Euroopa Parlamendis kui ka komisjonis. Läbipaistvusregister hõlbustab nende kodanike
juurdepääsu, kes soovivad leida konkreetset teavet selle kohta, millised organisatsioonid
ja üksikisikud suhtlevad nii parlamendiliikmete kui ka komisjoni ametnikega. Parlament
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on selgitanud, et nüüdsest peale on kohustuslik nende lobistide registreerimine, kes Euroopa
Parlamendi liikmetega kohtuda tahavad. Mind julgustab komisjoni märguanne, et ta kaalub
sellise registri kehtestamise korda, ja nõuan, et see kehtestataks viivitamata.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Carlo Casini raporti poolt. Euroopa
institutsioonidesse puutuva tegevuse läbipaistvus – kuigi see sai hiljuti häbimärgi – on
esindusühenduste nõuetekohaste, avatud suhete loomise seaduslikkuse eeltingimus ja
põhitegur. Seepärast usun, et parlamendi ja komisjoni ühisregistri loomine, ühendamaks
kogu teabe nende organisatsioonide ja üksikisikute kohta, kes institutsioonidega suhtlevad,
mitte ainult ei ühtlusta bürokraatlikke menetlusi ühtse registreerimise sätestamisega, vaid
on ka selge edusamm nimetatud lobistidega peetava üha avatuma ja läbipaistvama dialoogi
poole.

Raport: Carlo Casini (A7-0174/2011)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. See on esimene
samm suurema läbipaistvuse loomisel institutsioonide töös ja liidu avalikku haldust
käsitlevate eeskirjade kooskõla tagamisel. Läbipaistvusregister – nagu seda nüüdsest peale
kutsutakse – ei ole kohustuslik, ent üksikisikutest lobistid või lobitöö organisatsioonid on
sunnitud end registreerima, kui nad Euroopa Parlamenti pääsuks luba soovivad.
Registreeritud majandusüksused peavad deklareerima ka oma sissetulekuallikad ja huvid
ning ka esitatud seadusandlikud ettepanekud. Sellega suurendatakse läbipaistvust ja antakse
kõikehõlmavamat teavet nende üksikisikute või organisatsioonide kohta, kes Euroopa
Parlamendi liikmetega teatavates küsimustes või seoses teatavate ettepanekutega ühendust
võtavad. Usun, et peaksime jätkama kõnelusi nõukoguga, et nõukogu ühineks
läbipaistvusregistriga ja see register saaks kõigi kolme institutsiooni ühisregistriks.

Regina Bastos (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel on
akrediteeritud huvirühmadena ligikaudu 4600 organisatsiooni. Lissaboni lepingu
vastuvõtmisega suurendati parlamendi volitusi, mis teeb parlamendist nüüd peaaegu
kõikides valdkondades seadusandliku tavamenetluse alusel kaasseadusandja. See on
tõmmanud isegi rohkemate huvirühmade esindajate tähelepanu.

Selles raportis, mille poolt ma hääletasin, järgitakse institutsioonidevahelist ühisruumi
loomise kokkulepet lobistide ja teiste huvirühmade registreerimiseks ja kontrollimiseks
komisjonis ning parlamendis. Eri institutsioonide vaheline ühisregister luuakse eesmärgiga
aidata kaasa suuremale läbipaistvusele, mis eristab kodanikuühiskonda esindavaid ja
riigiasutuste huvirühmi.

Läbipaistvuse huvides on sama oluline süsteemi loomine registreeritud organisatsioonide
ja seotud õigusaktide eest vastutavate parlamendiliikmete kõigi kohtumiste kohustuslikuks
deklareerimiseks ning see tuleks lisada sellekohastele raportitele või soovitustele. Sama
oluline on see, et nõukogu selle registriga ühineks.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman and Derek Roland Clark
(EFD),    kirjalikult  .  – Ühendkuningriigi Iseseisvusparteid esindavad Euroopa Parlamendi
liikmed ei jäänud sellel hääletusel erapooletuks mitte seetõttu, et me ei soovi läbipaistvust,
vaid seepärast, et need ettepanekud on ebapiisavad ja poolt hääletamine oleks tähendanud
ebapiisavate sätete kinnitamist.

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (IT) Parlamendi ja komisjoni ühisregistri loomine, et
tuua ühte teabekeskusesse kokku kogu teave osalejate kohta, kes suhtlevad
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institutsioonidega, on edasisamm teel läbipaistvuse poole. Läbipaistvus poliitilistes
institutsioonides on minu meelest avatud dialoogi jaoks kodanikuühiskonnaga ülioluline.
Tegelikult on institutsioonide demokraatlikus elus olulisteks teguriteks tagamine, et
arvamused ja teave teatavaks tehakse ja et neid vahetatakse avalikult ise valdkondades,
milles liit tegutseb, ning tagades samal ajal, et registreeritaks ja kontrollitaks organisatsioone
ja üksikisikuid, kes ELi poliitika kujundamisel ja rakendamisel aktiivset rolli mängivad.

Tahaksin siiski väljendada mõningaid reservatsioone. Ma ei ole nõus terve hulga osalejate
– sotsiaalpartnerite ning kohalike, piirkondlike ja munitsipaalasutuste – väljajätmisega
registri kohaldamisalast. Nende väljajätmine ei ole põhjendatud, sest neil osalejail on
erihuvid ja neil on otsustamisel sama aktiivne roll nagu paljudel teistel
esindusorganisatsioonidel. Samuti arvan, et nõutavat teavet tuleb selgemalt täpsustada, et
see ei põhjustaks erinevaid tõlgendusi, nagu juhtub praeguses olukorras.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult  .  – (LT) Hääletasin selle raporti poolt, sest
poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on seaduslikkuse eeltingimus. Me peame
kontrollima, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas vahendeid
– st maksumaksja raha – eraldatakse. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes
õiguspärasuse küsimus. Euroopa Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, kes hakkas
tegelema üha arvukamate üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega, ja seepärast on vaja
uurida selle arengu tagajärgi. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi moodustati parlamendi
ja komisjoni vahel uus töörühm, kes suutis 2010. aasta novembris võtta vastu
läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe projekti. Uue projekti kohaselt ei ole
registreerimine kohustuslik, vaid praegu võimaldatakse pääs Euroopa Parlamendi
ruumidesse üksnes registreeritud huvigruppide esindajaile. Ühine register tagab kõigi
osalejate rühmade suurima võimaliku osalemise, muutes mittetulundusorganisatsioonide
töö lihtsamaks. Usun, et ühine register on veel üks samm Euroopa Liidu institutsioonide
suurema läbipaistvuse poole ja aitab samuti suurendada kodanike usku institutsioonide
töösse.

Françoise Castex (S&D),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin raporti poolt, sest oluline on
selgitada küsimusi ajal, mil huvigruppide roll tekitab Euroopa kodanike seas ikka veel suurt
vaidlust ja vahel ka oletusi. Meil on siiski kahju, et organisatsioonide registreerimist ei ole
kohustuslikuks tehtud, eriti kuna tegemist on de facto kohustusega end registreerida, et
meie ruumidesse sisenemiseks kaarti saada. Teisest küljest oleme me võidelnud selleks, et
tagada, et büroosid, kes esindavad kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi Euroopa
institutsioonides, see meede ei mõjutaks – vastupidiselt sellele, mis oli kavandatud esialgses
tekstis. Oleme arvamusel, et need struktuurid on demokraatlikult valitud organite töö
otsene tulemus. Nad esindavad üldhuve ja seepärast tuleks neid eristada lobistidest, kes
kaitsevad üksikisikute huve. Sellest hoolimata on see register oluline samm, sest paljudes
valdkondades võib huvigruppide rolli ümbritseva läbipaistvuse puudumine olla tõeline
demokraatiaprobleem.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) See kokkulepe on esimene samm, kuigi kahtlemata
oluline samm, suurema läbipaistvuse poole, muutes tegelikult kohustuslikuks kõigi nende
lobistide registreerimise, kes soovivad saada alatist sissepääsu parlamenti ja komisjoni, ja
ka kogu sellise teabe registreerimise, millega määratletakse kõnealuse organisatsiooni
õiguslik struktuur ja finantshuvid.

Sellega suurendab see register, kuhu kuuluvad organisatsioonid ja töötajad, kes osalevad
ELi poliitika otsustamisel ja rakendamisel, kodanikuühiskonna ja liidu institutsioonide
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esindajate vahelise dialoogi läbipaistvust, kehtestades samal ajal siduvad meetmed, kui
rikutakse kokkuleppe lisas esitatud käitumisjuhendit.

Loodan, et peagi tehakse teine samm, et kehtestada rangemad nõuded, mis tagavad sidususe
ELi avalikus halduses ja selle institutsiooniliste eeskirjade tugevdamise.

Mul on kahju, et nõukogu ei ole ikka veel kokkuleppes osalenud ega läbipaistvusregistriga
ühinenud, sest see mõjutab seda, kui tõenäoliselt saavutatakse vajalik läbipaistvuse tase
kõigis ELi seadusandliku protsessi etappides. Tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et
poliitiliste institutsioonide läbipaistvuse tase on üha rohkem seotud nende õiguspärasusega.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjalikult . – Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on
õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsuseid,
mis neid institutsioone mõjutavad, ja lõpuks ka seda, kuidas eraldatakse vahendeid, st
maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus.
Toetasin seda raportit, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheline ühine
register (läbipaistvusregister). – Registri kohaldamisala hõlmab kõiki tegevusi, mis viiakse
ellu eesmärgiga mõjutada otseselt või kaudselt Euroopa institutsioonide poliitika
kujundamist või rakendamist ning otsustamisprotsesse. Registreerimist eeldatakse
õiguslikust seisundist olenemata kõigilt organisatsioonidelt, kelle tegevus kuulub registri
kohaldamisalasse. Selles kokkuleppes Euroopa Komisjoniga sätestatakse üksnes vabatahtlik
registreerimine, kuigi ühisregistrisse kandmata lobistid ei saa enam pikaajalist
sissepääsukaarti Euroopa Parlamenti. Järgmine samm on ühise registri laiendamine kõigile
ELi institutsioonidele ja veenda komisjoni ning nõukogu, et nad selle kohustuslikuks
muudaksid. Me vajame selgeid reegleid selle takistamiseks, et inimesed ja organisatsioonid
mõjutavad ELi otsuste tegemist mitteläbipaistval viisil.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel Carlo Casini raporti üle
parlamendile ja komisjonile ühise läbipaistvusregistri loomise kohta. Sellise avaliku registri
kasutuselevõtt, kus lobistid end registreerima peavad, kui nad soovivad saada nendesse
kahte institutsiooni sissepääsu, kujutab endast tõelist demokraatlikku edusammu kodanike
hüvanguks. Seoses sellega on raportööride tulevane kohustus avalikustada huvigruppide
nimed veel üks samm Euroopa Parlamendi täieliku sõltumatuse poole ning sellega tagatakse
kõigi Euroopa kodanike huvide tasakaalustatud esindatus.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle sellele raportile, milles tehakse
ettepanek, et huvigruppide nimekiri oleks kõigile erinevatele Euroopa institutsioonidele
ühine. Seni on akrediteeritud huvigruppidena Euroopa Parlamendis rohkem kui
1700 organisatsiooni ja komisjonis 3900 organisatsiooni. Kui soovitakse tehnilist laadi
teemal arvestatavaid märkusi teha, otsitakse tavaliselt teavet inimestelt, kellel on nendes
küsimuses kõige rohkem teadmisi. See on alati nõnda olnud ja jääb nii ka edaspidi.
Huvigruppidel on seadusandlikus töös kasulik ja oluline roll tingimusel, et ollakse
läbipaistvad. Et seda saavutada, kehtestatakse vastuvõetud raportis uued eeskirjad ja luuakse
„läbipaistvusregister”, mis on komisjonile ja parlamendile ühine. Kodanikud leiavad
kõikehõlmava kontaktisikute andmekogu Euroopa institutsioonides. See ühtne
teabesüsteem lihtsustab erihuvide esindajate registreerimist olenemata sellest, kas nad
esindavad kaubanduslikke või mittekaubanduslikke organisatsioone. Parlament soovib
eelkõige ka seda, et raportite lõpus mainitaks kõiki parlamendi ja huvirühmade
asjassepuutuvaid kohtumisi. Mul on kahju, et registreerimine ei ole kohustuslik, kuid nagu
öeldakse: „Chi va piano va sano”.
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Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile Euroopa Parlamendi
kodukorra muutmise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri
loomise tõttu, sest läbipaistvuse põhimõte peaks hõlmama kõiki, kes otsustamisest ja ELi
poliitika elluviimisest osa võtavad. Usun siiski, et see register peaks olema kohustuslik ja
et seda tuleks laiendada kõigile Euroopa institutsioonidele.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Komisjon tegi 2006. aastal ettepaneku luua komisjoni
ja parlamendi lobistide ühine keskne register. 8. mai 2008. aasta täiskogul vastu võetud
resolutsioonis väljendas parlament ettepaneku üle heameelt ja nõudis, et parlament,
komisjon ja nõukogu sõlmiksid ühise registri kohta institutsioonidevahelise kokkuleppe.
Lisaks sellele tegi Euroopa Parlament sel ajal ettepaneku pidada läbirääkimisi lobistide
ühise käitumisjuhendi üle ja arutleda sanktsioonide üle, mida rikkumise korral kohaldada.

Selle kokkuleppe kohaselt võimaldatakse alatine sissepääs parlamendi hoonetesse vaid
registreeritud huvigruppide esindajatele. Sellest hoolimata püüab ühine register tagada
kõigi osalejate rühmade võimalikult suure osalemise, austades samas nende erinevaid või
spetsiifilisi kohustusi. Registri kohaldamisalast jäetakse välja sotsiaalpartnerid, kirikud,
erakonnad ning kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused, võttes arvesse nende
eripära.

Sellisele kokkuleppele oleks kasulik nõukogu liitumine. Usun, et parlament ja liikmesriigid
peaksid seoses oma tegevuse läbipaistvuse ja eesmärkide selgusega eeskuju näitama.

Hääletasin poolt.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Läbipaistvus on demokraatia alus.
Üldsusel on sellele õigus ja see aitab kaasa Euroopa institutsioonide – parlament, komisjon
ja nõukogu – usalduse säilitamisele. Selles Carlo Casini koostatud raportis käsitletakse
institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist parlamendi ja komisjoni vahel ühise
läbipaistvusregistri kohta. Tahaksin rõhutada, et parlament oli esimene institutsioon, kes
analüüsis survegruppide küsimust, olles käivitanud 1996. aastal lobistide registri.
2006. aastal tegi komisjon ettepaneku luua Euroopa läbipaistvusalgatuse raames komisjoni
ja parlamendi lobistide kohta ühine keskne register. Läbipaistvus on tõepoolest sageli
läbipaistvuse puudumises süüdistatud Euroopa institutsioonide toimimiseks hädavajalik.
Euroopa avalikkus nõuab esindajatelt igakülgset läbipaistvust mitte üksnes teoorias, vaid
– mis kõige olulisem – ka praktikas. Toetan läbipaistvusregistrit käsitleva kokkuleppe
projekti vastuvõtmist praegusel kujul ja olen kindel, et see kujutab endast märkimisväärset
sammu edasi Euroopa institutsioonide läbipaistvuse vallas ja aitab Euroopa integratsiooni
avalikkuse seas kindlustada.

João Ferreira (GUE/NGL)   , kirjalikult. – (PT) Alustagem raportis esitatud eeldusega, et
„poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne
kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas vahendeid
[…] eraldatakse”. Institutsioonide ja nende esindajate tegevuse läbipaistvus ja selgus peaksid
olema tõelise ja eheda demokraatia olemuslik osa.

Kahjuks teame, et hästi kõlavate sõnade ja tegude vahel on mõnikord suur vahe. Parlament
oli esimene Euroopa institutsioon, kes võttis kõne alla üha arvukamate üleeuroopaliste
huvigruppide küsimuse, olles käivitanud 1996. aastal huvigruppide esindajate registri.

Hiljem käivitas ka komisjon algatusi selles valdkonnas ja 2008. aastal moodustati
parlamendi ja komisjoni töörühm. 2009. aastal kinnitas töörühm ühisdeklaratsiooni ja
ettepaneku ühise käitumisjuhendi kohta.
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2010. aastal kiitis uus töörühm heaks läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe
projekti, mis tagab kõigi osalejate rühmade võimalikult suure osalemise, austades samas
nende erinevat või spetsiifilist identiteeti. Oluline on jälgida selle praktilisi tulemusi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult . – (PT) Raportis sätestatakse, et „poliitiliste
institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida,
kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas vahendeid […]
eraldatakse”.

Siiski on teooria ja tegelikkuse vahel sageli suur lõhe, hoolimata sellest, et parlament oli
esimene ELi institutsioon, kes hakkas tegelema üha arvukamate üleeuroopaliste
huvigruppide küsimusega ja eelkõige selle arengu tagajärgedega õigusloomeprotsessi jaoks.
Pärast mitmeid erinevaid raporteid ja põhjalikke arutelusid käivitas parlament 1996. aastal
huvigruppide esindajate registri.

Vahepeal käivitas ka komisjon algatusi, moodustades 2008. aastal parlamendi ja komisjoni
kõrgetasemelise töörühma. 2009. aastal kinnitas töörühm ühisdeklaratsiooni ja ettepaneku
ühise käitumisjuhendi kohta. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi moodustati parlamendi
ja komisjoni vahel uus töörühm.

2010. aasta novembris sai töörühm kiita heaks läbipaistvusregistri loomist käsitleva
kokkuleppe projekti, mis tagab kõigi osalejate rühmade võimalikult suure osalemise,
austades samas nende erinevat või spetsiifilist identiteeti.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus
on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsuseid,
mis neid institutsioone mõjutavad, ja seda, kuidas eraldatakse vahendeid, st maksumaksja
raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus.

Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, kes hakkas tegelema üha arvukamate
üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega ja eelkõige selle arengu tagajärgedega
õigusloomeprotsessi jaoks. Kuigi registreerimine ei ole kohustuslik, võib seda de facto pidada
kohustuslikuks, kuna alaline sissepääsuluba parlamendi hoonetesse antakse ainult
registreeritud esindajatele. Siiski on soovitatav, et tulevikus saavutatakse
registreerimissüsteem, mis on kohustuslik ka de jure.

Ühine register tagab kõigi osalejate rühmade võimalikult suure osalemise, austades samas
nende erinevat või spetsiifilist identiteeti. Uus nimetus „läbipaistvusregister” lihtsustab
mittekaubanduslike organisatsioonide liitumist registriga. See on samm Euroopa Liidu
institutsioonide suurema läbipaistvuse suunas ning ma loodan, et see aitab kaasa Euroopa
integratsiooni suurema õiguspärasuse saavutamisele Euroopa kodanike seas.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult . – (FR) On ilmselge, et Brüsselis tegutseb aktiivselt
rohkem kui 15 000 lobisti, kes püüavad mõjutada seadusandlikke tekste, mis seal vastu
võetakse, ja et nad sekkuvad seadusandlikku protsessi kõigis etappides. Hoolimata asjaolust,
et sellesse tegevusse suhtutakse Prantsusmaal väga negatiivselt, ei ole huvigruppide jaoks
– olenemata sellest, kas nad on äri-, sotsiaalsed, ametiühingud vms – täiesti ebaseaduslik
esitada oma seisukohti ja eriteadmisi, eriti vähem teadlikele riigiteenistujatele ja valitud
esindajatele. Seepärast on mõistlik neil lobistidel ja nende esindajatel end registrisse kanda
ning registris tuleks nimetada ka nende peamised rahastamisallikad, eelkõige juhul, kui
need tulevad Euroopa Liidu eelarvest.
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Registreerimine peaks lisaks nendele organisatsioonidele olema kohustuslik ka
parlamendivälistele gruppidele, sealhulgas nendele, kes peavad täitma aluslepingutes
sätestatud ülesannet (ametiühingud, kirikud, filosoofiat edendavad organisatsioonid,
kohalikud omavalitsused jne), ja ka grupid, mis koosnevad osaliselt või täielikult
parlamendiliikmetest, näiteks Iisraeli Euroopa Sõbrad, sest sel juhul tegutsevad nad
huvigrupi, mitte parlamendiliikmena. Selles suhtes ei ole kokkulepe, mille üle me täna
hääletame, läbipaistvuse vallas piisavalt põhjalik.

Estelle Grelier (S&D),    kirjalikult. – (FR) Pärast viimaseid sündmusi, mis on toonud esile
lobitöö võimaliku kuritarvitamise, on ilmnenud, et veelgi vajalikum on suurendada
läbipaistvust seoses huvigruppide tööga Euroopa institutsioonides. Parlamendis ja
komisjonis registreeritud lobistide nimekirjade ühendamine kujutab endast esimest sammu
Brüsselis tegutsevate lobirühmade ammendava registri koostamise ja seejärel kodanike
suurema juurdepääsu poole demokraatlikule kontrollile ja tasakaalustatusele
otsustamisprotsessis. Olen siiski võidelnud selle eest, et see meede ei mõjutaks asutusi, kes
esindavad kohalikke omavalitsusi Euroopa institutsioonides. Tõepoolest, olen arvamusel,
et need struktuurid on demokraatlikult valitud organite (linna-, valla- ja piirkondlikud
volikogud) töö otsene tulemus. Nad esindavad üldhuve ja seepärast tuleks neid eristada
lobistidest, kes kaitsevad üksikisikute huve. Lisaks loodan, et see register muutub kunagi
kohustuslikuks ja sisaldab lobiste, kes tegutsevad Euroopa institutsioonides. Läbipaistvuse
mõiste on Euroopa Liidu poliitika jaoks ülioluline ja seda tuleb laiendada nii, et see hõlmaks
kõiki huvigruppe, kes selle poliitika elluviimisel osalevad.

Roberto Gualtieri (S&D),    kirjalikult. – (IT) Ühise läbipaistvusregistri heakskiitmine
pärast suurt häälteenamust põhiseaduskomisjonis on veel üks samm suurema läbipaistvuse
poole parlamendi tegevuses. Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühine register, mis on avalik
ja veebis kättesaadav, lihtsustab kodanike jaoks nende erinevate sidusrühmade kontrollimist,
kellega parlament suhtleb.

Kokkulepet tuleb siiski veel täiustada, sest osalejate registreerimine on ikka veel vabatahtlik,
kuigi see on eeltingimus institutsioonidesse sissepääsu saamiseks. Seepärast on järgmine
eesmärk muuta registreerimine kõigi lobistide jaoks kohustuslikuks. Loodame samuti, et
nagu teised Euroopa institutsioonid, järgib ka nõukogu parlamendi ja komisjoni juhiseid
ja osaleb registris.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult  .  – (LT) Väljendasin heameelt selle raporti üle, sest
poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne
kontrollida, kuidas langetatakse otsuseid, mis neid institutsioone mõjutavad, ja lõpuks
seda, kuidas eraldatakse vahendeid, st maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid
lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus. Saavutatud tulemus vastab Euroopa Parlamendi
seatud eesmärgile enamikus olulistes aspektides. Esiteks, kuigi registreerimine ei ole
kohustuslik – mis oli Euroopa Parlamendi eesmärk –, võib seda tegelikult pidada
kohustuslikuks, kuna alaline sissepääsuluba parlamendi hoonetesse antakse ainult
registreeritud huvigruppide esindajatele. Teiseks, ühine register tagab kõigi osalejate
rühmade võimalikult suure osalemise, austades samas nende erinevat või spetsiifilist
identiteeti. Uus nimetus „läbipaistvusregister” lihtsustab mittekaubanduslike
organisatsioonide liitumist registriga. Kolmandaks annab uus mehhanism lisateavet, näiteks
kõigis registriga seotud tegevustes osalevate inimeste arvu ja ELi rahaliste vahendite suuruse
kohta, mille on saanud registreeritud isik. Register annab ka selgitusi selle kohaldamisalasse
kuuluvate abikõlblike tegevuste ja kaebuste lahendamise korra kohta. Usun, et
läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe projekti vastuvõtmine oli hädavajalik.
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Ühine register on samm Euroopa Liidu institutsioonide suurema läbipaistvuse suunas, mis
loodetavasti aitab kaasa Euroopa integratsiooni suurema õiguspärasuse saavutamisele liidu
kodanike silmis.

Agnès Le Brun (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlamendis on akrediteeritud
huvigruppidena rohkem kui 1700 organisatsiooni ja komisjonis 3900 organisatsiooni.
Need organisatsioonid on seni registreeritud kahes erinevas registris – üks kummagi
institutsiooni jaoks. 2008. aastal nõudis parlament nende registrite ühendamist, et registri
pidamist hõlbustada. Parlamendi ja komisjoni vahel jõuti institutsioonidevahelisele
kokkuleppele eesmärgiga luua ühine register. Kokkulepe ootas kinnitamist ja pandi Euroopa
seadusandlikus kogus hääletusele. Hääletasin selle teksti poolt, sest see võimaldab suuremat
läbipaistvust huvigruppide tegevuses. On tõsi, et selle teksti kohaselt ei ole registris
registreerumine kohustuslik, kuid parlament nõuab sellist registreerimist igalt
organisatsioonilt, kes soovib tema ruume kasutada. Tekstis tehakse ka ettepanek võtta
kasutusele nn seadusandlik näpujälg, nimetades kõigi õigusaktide lisades need huvigrupid,
kes osalesid nende koostamisel. Ühine register tehakse veebis kättesaadavaks juunis.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on
õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne kontrollida, kuidas langetatakse otsuseid,
mis neid institutsioone mõjutavad, ja lõpuks seda, kuidas eraldatakse vahendeid, st
maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse küsimus.
Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, kes hakkas tegelema üha arvukamate
üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega ja eelkõige selle arengu tagajärgedega
õigusloomeprotsessi jaoks. Pärast mitmeid raporteid ja põhjalikku arutelu käivitas parlament
1996. aastal huvigruppide esindajate registri. Ühine register on samm Euroopa Liidu
institutsioonide suurema läbipaistvuse poole, mis loodetavasti aitab kaasa Euroopa
integratsiooni suurema õiguspärasuse saavutamisele liidu kodanike seas.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Ükski survegrupp, kes esindab
ärihuve, ei tohiks saada alalist sissepääsuluba Euroopa institutsioonidesse. Nende sissepääs
Euroopa Parlamenti peab piirduma rangelt kohtumistega, mida neile on lubanud
parlamendiliikmed ja fraktsioonid.

Kavandatud läbipaistvusregister ei ole midagi muud kui halduslik seadustamine. Sellega
säilitatakse praegune olukord. Lobistidel on ees helge tulevik. Hääletan selle silmakirjaliku
raporti vastu, mille ma hukka mõistan. Parem oleks panna need inimesed tunnistama oma
isiklikke sidemeid meediaga ning ka enda sidemeid parlamentaarse tegevuse ja haldusega
Euroopa Parlamendis.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Parlament ja komisjon näitavad ühise
läbipaistvusregistri loomisega lobistide ja teiste huvigruppide akrediteerimiseks head
eeskuju. Lisaks on kõigi lobistide, kes soovivad saada alatist sissepääsu parlamenti ja
komisjoni, registri kohustuslik iseloom oluline samm selleks, et suurendada nende
organisatsioonide ja Euroopa institutsioonide suhete läbipaistvust. Taas on meil kahju, et
nõukogu nende meetmetega ühinenud ei ole.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Vabatahtlik register on täielik mõttetus ja
läbipaistvust see ei suurenda. Lisaks ei ole ministrite nõukogu veel kaasatud, mis tähendab,
et meiega pole isegi kõik olulisemad seadusandlikud organid ühinenud. Isegi kui nõukogu
osaleks, jääks ikka alles piisavalt lünki. Väidetavalt töötab komisjoni avaldatud ametlike
dokumentidega 1350 eksperdirühma. Nende nõuandvate organite liikmete identiteet, kes
suletud uste taga kohtuvad, jääb rangelt hoitud saladuseks.
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Komisjon pöörab nüüd rohkem tähelepanu endiste volinike tegevusele ajal, mil nad on
äsja Brüsselist lahkunud. Kuid kas ka teises suunas on kehtestatud kontroll? Meil pruugib
vaid mõelda hiljutisele liikumisele muusikatööstuse ühendusest autoriõiguse valdkonda.
Kuna need meetmed on samm õiges suunas, hääletasin ma raporti poolt.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. – (PL) Toetan täielikult meie täna tehtud
otsust, mis käsitleb institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist Euroopa Parlamendi
ja komisjoni vahel ning ühist läbipaistvusregistrit.

Parlament on alates 1996. aastast pidanud huvigruppide registrit ning peaks selles suhtes
teistele institutsioonidele eeskujuks olema. Euroopa Komisjon lõi oma lobistide registri
alles 2008. aastal ja Euroopa Liidu Nõukogul ei ole ikka veel registrit. Euroopa Parlamendis
tehtud otsusega ühendatakse lobistide ja huvigruppide registrid, mida praegu kaks eespool
nimetatud institutsiooni eraldi peavad. Protsess toob kaasa suurema läbipaistvuse ja eelkõige
lihtsustab juurdepääsu teabele, mida hoitakse ühes kohas. Ühise registri loomine on kasulik
ka lobistidele, sest nad peavad end vaid ühe korra registreerima. Otsusega jäetakse
läbipaistvusregistrist välja ka sotsiaalpartnerid, kirikud, erakonnad ning kohalikud ja
piirkondlikud omavalitsused. Lisaks esitatakse huvigrupid raporti või soovituse seletuskirjas,
kui nad on saavutanud nõusoleku kohtumiseks parlamendiliikmega seoses mõne
seadusandliku ettepanekuga. Minu arvates on see otsus oluline samm edasi läbipaistvuse
suurendamisel ja ma ootan kannatamatult, et ELi Nõukogu ühise registriga liituks.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjalikult. – (EL) Institutsioonid pälvivad tunnustuse
läbipaistvalt toimimisega. Selles konkreetses raportis, mille poolt ma hääletasin, seatakse
aruandluskohustuse küsimus kohasele alusele. Kodanikel peab olema otsustamisprotsessis
lihtne ja takistamatu juurdepääs huvigruppide mõjule ja tegevusele. On selge, et Euroopa
Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, kes hakkas tegelema suure arvu huvigruppide
tekkimisega. Samuti on selge see, et parlamendi üha laieneva seadusandliku pädevuse
tulemusel suureneb endiselt tuntavalt huvigruppide arv. Sellest tulenevalt on ühine register
esimene ja oluline samm huvigruppide läbipaistva tegevuse kontrollimisel ja kaitsmisel.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult . – (PT) Poliitiliste institutsioonide
läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus ja eetiline kohustus. Parlament oli esimene ELi
institutsioon, kes hakkas tegelema üha arvukamate üleeuroopaliste huvigruppide
küsimusega ja eelkõige selle arengu tagajärgedega õigusloomeprotsessi jaoks. Pärast mitmeid
raporteid ja põhjalikke arutelusid käivitas parlament 1996. aastal huvigruppide esindajate
registri. Komisjon avaldas 2006. aastal Euroopa läbipaistvuse algatuse, milles tehti ettepanek
luua komisjoni ja parlamendi lobistide kohta ühine keskne register. Euroopa Parlamendi
vastus komisjoni algatusele oli põhiseaduskomisjoni raport huvigruppide esindajate
(lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta.
See resolutsioon võeti vastu 8. mai 2008. aasta täiskogu istungil. Seejärel oli töörühmal
võimalik võtta 2010. aasta novembris vastu läbipaistvusregistri loomist käsitlev kokkuleppe
projekt, kuna parlament oli oma põhieesmärgid saavutanud. Usun, et ühine register on
samm Euroopa Liidu institutsioonide suurema läbipaistvuse suunas ja seega hääletasin ma
raporti poolt.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Erinevate valdkondade huvigruppide tegevusel
seoses liidu institutsioonidega – antud juhul parlamendi ja komisjoniga – on vaieldamatud
eelised. See suurendab otsustamise jaoks olulise teabe mahtu ja annab teadmisi
õiguspärastest huvidest, mis on väärt arvessevõtmist. Siiski on hädavajalik kaitsta ELi
institutsioonide tegevuse läbipaistvust, et tagada lõpuks nende õiguspärasus ja pädevusala
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põhjalik arvessevõtmine, ilma et volitusi kasutataks vääralt. Seepärast on mul hea meel
selle kokkuleppe sõlmimise üle, millega tehakse tegelikult kõigi lobirühmade, kes soovivad
saada alatist sissepääsu parlamenti ja komisjoni, registreerimine kohustuslikuks ja mis
tähistab otsustavat sammu ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate vahelises
dialoogis.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Poliitiliste institutsioonide tegevuse läbipaistvus
on õiguspärasuse eeltingimus. Alati ja igas olukorras peaks olema lihtne kontrollida, kuidas
mis tahes otsus langetati, mis seda mõjutas, ja eelkõige seda, milliseid vahendeid – st
maksumaksja raha – kasutati. Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, kes lõi
1996. aastal lobistide registri. Täna vastu võetud resolutsioonis rõhutatakse asjaolu, et
ühise registri loomine tagab kõigi osalejate rühmade võimalikult suure osalemise, austades
samas nende erinevat või spetsiifilist identiteeti. See mehhanism annab olulist teavet, näiteks
kõigis registriga seotud tegevustes osalevate inimeste ja organisatsioonide arvu ning ELi
rahaliste vahendite suuruse kohta, mille on saanud registreeritud isikud.

Bogusław Sonik (PPE),    kirjalikult. – (PL) Brüssel, mida mõned peavad Washingtoni järel
teisel kohal olevaks lobistide mekaks, vajab nõuetekohaseid määrusi ning otsustajate ja
erinevate huvigruppide vahelisi selgelt määratletud koostööpõhimõtteid. Me peaksime
tuletama meelde, et lobitöö, mida erinevad sotsiaalsed rühmad tõlgendavad toetusena, on
kaasaegse demokraatliku süsteemi nähtamatu osa.

Ütlema veel kord, et parlamendiliikmed on toetanud läbipaistvusregistri kasutuselevõttu.
Ühine register suurendab läbipaistvust ELi institutsioonides. Ma teen samuti vahet
survegruppide, valitsusväliste organisatsioonide ja valitsusasutuste esindajate vahel.
Kahtlemata esindavad huvigrupid platvormi teabevahetuseks ning on kodanike ja ELi
vaheline oluline suhtluskanal. Et see koostöö võimalikult tõhusaks muuta, nii et saavutatakse
soovitud tulemused, peaks see olema reguleeritud ja läbipaistev.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    kirjalikult . – (SV) Otsus nn läbipaistvusregistri kohta
ei ole piisavalt kõikehõlmav. Komisjoni register, mis nüüd parlamendi registriga
ühendatakse, on vabatahtlik ja hõlmab väikese osa hinnanguliselt 15 000 lobistist Brüsselis.
Registrist puudub oluline teave.

Minu arvates kujutab raport endast kindlaid, ehkki piiratud edusamme. Enne otsuse tegemist
olnuks parem oodata ja vaadata, mida president Buzeki juhitav töörühm välja pakub.

Viimase kuu jooksul ilmsiks tulnud skandaalid rõhutavad asjaolu, et parlamendi reeglid
on samuti ebapiisavad. Meil on vaja käitumisjuhendit, mis ei luba lobirühmade ettepanekute
toetamise eest parlamendiliikmetele maksta. Ainsad inimesed, keda parlamendiliikmed
peaksid esindama, on nende valijad. Liikmed ei tohiks esindada konkreetseid majanduslikke
või religioosseid huve.

Arvan, et lobistid tuleks registreerida. Erandite tegemine teatavatele lobistidele tekitab
kontrollisüsteemis lünki. Minu erakond nõudis valimiskampaania ajal, et lobistid
registreeritaks kohustuslikus korras kõigi ELi institutsioonide ühises registris. Samuti
nõudsime teabe andmist konkreetsete küsimuste kohta, mis lobistidele muret valmistasid.
Register peaks sisaldama finantsteavet, sealhulgas nende lobitegevusega seotud kulutusi
ja seda, kes seda tegevust rahastab. Vajalik on lobitegevuse käitumisjuhend. Lobistid, kes
käituvad ebaeetiliselt, tuleb avalikustada, ja peab olema võimalik nende sissepääs keelustada.
Meil peab olema kahekordne arvepidamine ametnike ja poliitikute kingituste, reiside ja
lõunasöökide kohta. Teisisõnu peavad kingitusi deklareerima nii kingituse andja kui ka
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saaja. ELi ametnikel ei tohi olla võimalik hakata kahe aasta jooksul tegema vahetult lobisti
tööd, millel on seos nende eelmise tööga. Lisaks tuleb avalikustada kogu ELi institutsioonide
ja lobistide vaheline sissetulev ja väljaminev post. Lobistidel ei tohi olla võimalik nõuda
konfidentsiaalsust.

Carlo Casini raport nendele nõuetele ei vasta.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Läbipaistvus on demokraatia oluline osa
ja kodanike osalemise eeltingimus, mis teeb sellest hädavajaliku vahendi kodanike usalduse
saavutamisel. Lisaks on läbipaistvusnõuetest tulenev aruandluskohustus kõikvõimalike
kuritarvitamisvormide vältimise oluline vahend. Selles kokkuleppe projektis, milles
käsitletakse läbipaistvusregistri loomist, võetakse arvesse kõiki olulisi nõudeid, mis
tähendab, et ma sain kokkulepet tervikuna toetada. Järgmine samm peab olema selle uue
registri eesmärkide täitmise jälgimine ja võitlus kõigi uute raskuste vastu, mis kohe ja selgelt
esialgse kokkuleppe kohaselt esile kerkivad.

Anna Záborská (PPE),    kirjalikult .  – (SK) Lobitöö on õiguspärane tegevus. See on
demokraatia oluline osa. Esindusdemokraatia saab toimida üksnes siis, kui kodanikud
suhtlevad oma valitud esindajatega ja neil oma huvide eest seista paluvad. Sellest
vaatenurgast ei ole oluline, kas kodanikud lähenevad poliitikutele üksikisikute, ühenduste,
kaubandus- või tootmisettevõtetena. Seepärast ei tohiks ükski määrus piirata ühtegi
kodanike põhiõigust. Siiski peavad põhjused, miks valitud esindaja otsustab üht huvi teisele
eelistada, põhinema tema veendumustel, mitte isiklikul kasul. Euroopa Parlamendi liikmete
töö läbipaistvus suhtlemisel inimestega, kes oma huvide eest seisavad, on vahend, mis ehk
kõige paremini õigusaktide koostamisel korruptsiooni ära hoiab. Seepärast ma toetan
kavandatud ühisregistrit, mille puhul võetakse arvesse huvigruppide erinevat iseloomu ja
tehakse vahet nende vahel, kes teevad lobitööd eesmärgiga suurendada oma kasumit, ja
nende vahel, kes pöörduvad valitud esindajate poole eesmärgiga ühiskonnale tervikuna
suuremat hüve saavutada.

Raportid: Carlo Casini (A7-0173/2011), (A7-0174/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingu ratifitseerimisega suurendati
parlamendi volitusi ja parlament on nüüd peaaegu kõikides valdkondades seadusandliku
tavamenetluse alusel kaasseadusandja. Seetõttu on parlament üha suurema hulga lobistide
huviorbiidis. Lobistidel on samuti oluline osa demokraatliku süsteemi aluseks olevas avatud
ja pluralistlikus dialoogis ning nad on oma ülesannete täitmisel parlamendiliikmete jaoks
tähtis teabeallikas. Parlament ja komisjon on nende sündmuste ja põhiseadusega seotud
tausta tõttu ja läbipaistvusega seotud kohustuse kohaselt otsustanud luua ühise registri
nende organisatsioonide ja üksikisikute registreerimiseks ja kontrollimiseks, kes osalevad
liidu poliitika kujundamises ja elluviimises, ning hallata seda registrit. Registri loomisel ja
pidamisel toetutakse olemasolevatele süsteemidele, mis on rajatud ja kasutusele võetud
Euroopa Parlamendis 1996. aastal ja komisjonis 2008. aasta juunis ning mida on täiustatud
Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise töörühma tulemustega, aga ka kogemustest
lähtuvate täienduste ja sidusrühmade ettepanekutega. Töö läbipaistvuse suurendamise
vallas peab jätkuma.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult . – (PT) Poliitilised institutsioonid on
usaldusväärsed vaid juhul, kui nad on läbipaistvad. Sellega antakse neile õiguspärasus,
mida neil vaja läheb, et säilitada neile omane demokraatia. Seepärast ning arvestades
õiguspärasuse küsimuse ja kodanike teavitamise olulisust Euroopa poliitika nõuetekohase
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toimimise jaoks, andsin ma poolthääle kokkuleppe projektile ühise läbipaistvusregistri
loomise kohta.

Raport: Ashley Fox (A7-0074/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Siseturu tõrgeteta toimimine sõltub
finantssüsteemi stabiilsusest ning Euroopa rahva ja tarbijate usaldusest finantsasutuste ja
-tehingute vastu. Finantskriisi järel on selge, et tarbijakaitse kvaliteeti ja finantsteenuste
sektori tagatisi on vaja tulemuslikult ja märkimisväärselt parandada, eelkõige seoses kontrolli
ja järelevalvega. Vajame üldjuhtimissüsteemi, mis hõlmaks tõhusat ja piisavat riskijuhtimist,
nõuetele vastavust, siseauditeerimist, strateegiaid ja tegutsemissuundi, menetlusi ja korda.
See ühtviisi tähtis ja keeruline ülesanne on lahendatav viivitamatut või veidi hilisemat mõju
avaldavate meetmete paketi abil. Nõukogu liikmete aruandekohustus peab olema selgelt
määratletud ja seda tuleb praktikas mõistlikult täita, et mitte ohtu seada finantsasutuste
valmisolekut haarata kinni ärivõimalustest – mis on nende töö tervitatav tahk – või nende
käsutuses olevate inimressursside kvaliteeti. Raportis leitakse lahendused, seetõttu hääletan
poolt.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Siseturu
nõuetekohane toimimine sõltub finantssüsteemi stabiilsusest ning Euroopa kodanike ja
tarbijate usaldusest finantsasutuste ja -tehingute vastu. Finantskriisi ajal varises kokku palju
finantsasutusi ja selle eest maksid kõrget hinda maksumaksjad. Toetan komisjoni
ettepanekut vaadelda kriitiliselt finantsasutuste ja finantssüsteemi üldist kindlust ning
süsteemi korraldust ja järelevalvet, et vältida kriisi kordumist tulevikus ning tagada
finantssektori vastavus reaalmajanduse vajadustele ja võimalikult kõrge sotsiaalse vastutuse
ülesnäitamine.

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin Ashley Foxi raporti poolt. Euroopa
Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni variraportöörina tahaksin juhtida
tähelepanu sellele, et lõpphääletusel saavutatud suurepärane tulemus tõstab taas esile
fraktsioonide tiheda koostöö. Seega takistasime edukalt Euroopa Parlamenti võtmast vastu
seisukohta, mis on liialt kallutatud äriühingu üldjuhtimist käsitlevate kohustuslike eeskirjade
poole. On ülimalt tähtis, et meie fraktsioon toetab ülemaailmse finantskriisi lahendamisel
tasakaalustatud käsitlusviisi. Seepärast peame vältima finantsasutustele tõkete sisseseadmist.
Lõplikus raportis omistatakse suuremat tähtsust ja antakse suuremad volitused Euroopa
järelevalveasutustele. Kõige tähtsam kompromiss on see, et põhimõte „järgi või selgita” ja
kohustuslikud eeskirjad asetatakse võrdsetele alustele. Minu arvates tuleks eeskirjad
kehtestada vaid siis, kui head tavad ei täida oma eesmärki. Põhimõttele „järgi või selgita”
tuginev käsitlusviis on proportsionaalne ning seda saab kohaldada paljude finantsasutuste
suhtes. Samas peab sellega siiski kaasnema korrapärane välishindamine ja asjakohane
õiguslik järelevalve.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest sellega osaleb
Euroopa Parlament arutelus vahendite üle, millega tagada Euroopa finantsasutustes tõhusam
juhtimine. See arutelu on eriti tähtis selleks, et leida viisid, kuidas vältida 2008. aastal
maailma tabanud finants- ja järgnenud majanduskriisi kordumist. Arvukate finantsasutuste
kokkuvarisemine läks ja läheb endiselt maksumaksjatele kalliks maksma. Seetõttu tuleb
uurida tekkinud probleemide põhjust. Vastusena komisjoni avaldatud rohelisele raamatule
finantsasutuste juhtimise parandamise kohta pööratakse Euroopa Parlamendi raportis
märkimisväärset tähelepanu vajadusele reguleerida rangemalt juhtide ametissenimetamise
korda, sätestada nõukogu liikmete pädevus ja sobivustesti kriteeriumid ning nende
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sõltumatuse tagamise viisid. Raportis nõutakse nõukogu tasandil kohustuslike
riskikomiteede loomist, finantsasutustelt taastumiskavade ja järelevalvearuannete
avalikustamist, sisekontrolli süsteemi ajakohasuse ja toimimise kohta aastaaruande
koostamist ning samasuguse hinnangu sisaldumist välisaudiitorite koostatud aastaaruandes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Arvestades sellega, kui tähtis on meie
finantssüsteemi stabiilsuse ja seega siseturu tõrgeteta toimimise jaoks Euroopa kodanike
ja tarbijate usaldus finantsasutuste ja -tehingute vastu, rõõmustab mind komisjoni roheline
raamat ja võimalus parandada äriühingute juhtimisstruktuuri kogu Euroopa Liidus. Euroopa
finantsturu tõrgeteta ja jätkusuutliku toimimise tagamiseks tuleb astuda mitmeid samme.
Et ära hoida finantskriiside esinemist tulevikus, on minu arvates kõige olulisem rakendada
sihipärast käsitlusviisi, mis vastab reaalmajanduse vajadustele, ja poliitikat, kus on suurem
roll sotsiaalsel vastutusel ja juhatuste koostatavatel riskihinnangutel.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle alternatiivsele resolutsiooni
ettepanekule, milles käsitletakse äriühingu üldjuhtimist finantsasutustes, sest selles esitatakse
ettepanekud, millega tagatakse äriühingute juhtimisstruktuuri parandamine kogu Euroopa
Liidus, võttes arvesse, et finantssektor peab vastama reaalmajanduse nõuetele, aitama kaasa
jätkusuutlikule majanduskasvule ja näitama üles suuremat sotsiaalset vastutust.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Siseturu tõrgeteta toimimine sõltub finantssüsteemi
stabiilsusest ning seega Euroopa rahva ja tarbijate usaldusest finantsasutuste ja -tehingute
vastu. Seetõttu tuleb olemasolevad süsteemid, mis on osutunud ebapiisavaks, eelkõige
kontrolli- ja järelevalvemehhanisme silmas pidades läbi vaadata ja tugevamaks muuta.

Seepärast valmistavad mulle heameelt rohelise raamatu järeldused ja tähelepanekud ning
võimalus parandada finantsasutuste juhtimist kogu liidus. Samuti ühinen raportööriga
üleskutses koostada komisjoni ettepanekute puhul kulude-tulude mõju hindamine, milles
keskendutakse vajadusele säilitada konkurentsivõime ja aidata kaasa majanduskasvule.
Sellepärast on hädavajalik leida riskide vähendamiseks mehhanismid ja lahendused ning
alustada püsivat dialoogi järelevalveasutuste, audiitorite ja institutsioonide vahel.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ülemaailmne finantskriis, mis sai alguse
Lehman Brothersi panga pankrotistumisest 2008. aasta sügisel ja riskilaenudest – USA
hüpoteeklaenude ebaõnnestunud väärtpaberistamisest –, tekitas väga tõsiseid kahtlusi
finantsasutuste tugevuse suhtes. See sundis nii liikmesriikide kui ka Ameerika Ühendriikide
valitsust süstima finantssektorisse riigi vahendeid suurusjärgus, mis moodustas ligikaudu
25% sisemajanduse koguproduktist. Kõnealune olukord tingis selle, et komisjon seadis
oma 4. märtsi 2009. aasta teatisega sisse tõelise kava finantsturgude õigusraamistiku ja
järelevalvekorra reformimiseks. Praegu kogetavat majandus- ja finantskriisi arvesse võttes
ei ole kunagi liiast mitmekordistada seoses finantssektoriga oma jõupingutusi. Alustada
tuleks äriühingu üldjuhtimisest, mille puhul ei võeta kliente (säästjaid, hoiustajaid jne)
enamasti arvesse. Seetõttu tunnen heameelt komisjoni rohelise raamatu üle ja toetan selles
esitatud ettepanekuid, mis võiks ja tuleks lisada Euroopa uue järelevalvesüsteemi raames
finantssüsteemi tugevdamiseks vastu võetavatesse määrustesse. Seepärast annan poolthääle
raportile äriühingu üldjuhtimise kohta finantsasutustes ja loodan, et sellest raportist on
arvestatav kasu nende tugevamaks muutmisel.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raportis pööratakse tähelepanu mõnele
tähtsale küsimusele ja asjaolule, näiteks sellele, et finantssektor peaks vastama majanduse
vajadustele, aitama kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja näitama üles suuremat
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sotsiaalset vastutust, ning öeldakse, et finantskriisi ajal varises kokku palju finantsasutusi
ja selle eest maksid kõrget hinda maksumaksjad.

Ent pärast nende väidete esitamist ei tooda raportis välja kõiki esitatud asjaoludega
kaasnevaid tagajärgi, vaid tehakse lihtsalt paar juhuslikku tähelepanekut. Raportööril
taandub kõik või peaaegu kõik kulunud väidetele, mis käsitlevad tõhusat ja piisavat
riskijuhtimist hõlmava juhtimissüsteemi loomist, eeskirjade jõustamist, mõnede
finantsturgudel ja -asutustes osalejate käitumise eetilisust ja muud sellist.

Oleme teadlikud, et mõnel kõnealustest suunistest võib olla finantssüsteemi toimimise
märgataval ja ajutisel parandamisel suur roll. Sellegipoolest on ilmne, et need ei suuda
muuta süsteemi kõige olulisemaid tahke – selle jätkusuutmatust, röövellikku iseloomu ja
rõhu panemist spekulatsioonidele, mille peamine eesmärk on suurendada kasumit.

Raportis jääb täielikult käsitlemata keskne küsimus – riik peab leidma selles valdkonnas
uuesti oma koha ehk võtma finantssektori tagasi ning taastama avaliku ja demokraatliku
kontrolli all selle sotsiaalse rolli.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Ainukesed tähtsad mõtted, mida sellest
raportis võib leida, on seotud tunnistamisega, et „finantssektor peaks vastama
reaalmajanduse vajadustele, toetama jätkusuutlikku majanduskasvu ning näitama üles
võimalikult kõrget sotsiaalset vastutust” ning et finantskriisi ajal varises kokku palju
finantsasutusi ja selle eest maksid kõrget hinda maksumaksjad. Selles väidetakse isegi, et
mõned finantsinstitutsioonid ja -asutused ei mõistnud oma riskide iseloomu, ulatust ja
keerukust.

Ent raportis ei tehta siiski tarvilikke järeldusi, vaid piirdutakse üksnes küsimustega, mis
käsitlevad mõne finantsturgudel ja -finantsasutustes tegutseva inimese käitumise eetilisust
ning tõhusat ja piisavat riskijuhtimist hõlmava juhtimissüsteemi loomist, nõuetele vastavust
ja muud sellist.

Ajapikku võib nendest ettepanekutest olla pankade tegevuse parandamisel loomulikult
veidi kasu, kuid nendega ei muudeta süsteemi ärakasutavat iseloomu ega selle peamist
eesmärki suurendada kasumit ja spekuleerimist. Seega ei peatuta raportis kesksel küsimusel –
riiklikul ja demokraatlikul kontrollil kogu finantssektori üle.

Seepärast hääletasime vastu.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Finantsrisk on finantssektori eksisteerimise
jaoks oluline, samavõrra on see tähtis sektori äriedu ja üldmajanduse kindluse tagamise
seisukohast. Ometi on avalikkuse huvides riske piirata, et ära hoida süsteemikriisi. See
ühtviisi tähtis ja keeruline ülesanne on lahendatav kaudset või otsest mõju avaldavate
meetmete paketi abil.

Finantsasutusi peaks kohustama koostama igal aastal aruande oma sisekontrolli süsteemi
ajakohasuse ja toimimise kohta ning nõukogud peaksid need aruanded vastu võtma.
Finantsasutused peaksid pöörama rohkem tähelepanu riskiteadlikkust suurendavate
meetmete rakendamisele, sest parem teave riskide kohta ühiskonna kõikidel tasanditel –
ka töötajate seas – on riskijuhtimise parandamisel sageli otsustav.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult. – (FR) Olles märganud – ja järgnevad kaunid sõnad on
tsitaat – „väärtuste ja eetika puudumist mõne finantsturgude ja -asutuste tegevuses osaleja
käitumises”, on Euroopa Parlament alustanud haletsusväärset ristiretke, et süstida sellesse
sektorisse veidi eetikat. Sõna „ristiretk” kasutamine on siinkohal ehk väike liialdus. Oleks
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vast parem öelda, et on avaldatud vagalt mõningast lootust, et ehk võetakse lõpuks arvesse
tarbijate ja töötajate huve. Raportis on armetut sonimist direktorite nõukogude sotsiaalse,
kultuurilise ja soolise mitmekesisuse teemal (viited romade kvootidele, on nii?). Selles on
mõned kõnealuses sektoris toimuvat sobimatut tasustamist käsitlevad ettepanekud, mis
on Euroopa tasandil juba suures osas vastu võetud ja mille puhul oleksime suutelised
märksa enamaks. Paiguti on juttu riskide kontrollimisest. Lühidalt – olete unustanud, et
ettevõtted mängivad vaid vastavalt reeglitele, mille te olete nende jaoks kehtestanud.

Need reeglid, milles te põhimõtteliselt keeldute kahtlemast, on kapitali vaba liikumine
riikide vahel, majanduse keskendamine finantstegevusele, lühiajaliste eesmärkide
ületähtsustamine, väärtpaberistamine, keeruliste finantstoodete pakkumine, mis ei loo
mingil kindlal viisil jõukust, ning riikidest võimsamategi ja kontrollile mittealluvate suurte
rahvusvaheliste kontsernide moodustamine. Enne kui te ei asu selle süsteemi vundamendi
juurde, ei õnnestu teil midagi muuta.

Louis Grech (S&D),    kirjalikult. – Hiljutine finantskriis mõjus kõige rängemalt
tavatarbijatele. Mitme liikmesriigi valitsus on kasutanud maksumaksja raha, et aidata hädast
välja pangad, kes on ajanud oma asju vastutustundetult. Ilma maksumaksja toetuseta
oleksid sellised pangad kokku varisenud ja toonud sellega liikmesriikide eri
majandussektorites kaasa kohutavaid tagajärgi. Nüüd, mil finantskriisi kõige hullem etapp
on selja taha jäänud, ei tegutse pangad ega korralda oma tegevust ikkagi tarbijate parimates
huvides. Finantsteenuste eksitav müük ning piisava pangapoolse toe puudumine ajutiste
likviidsusprobleemidega klientidele ja väikeettevõtetele näitab, et reguleerivad asutused
peaksid võtma tulemuslikumaid meetmeid, tagamaks, et finantsteenuste sektoris tegutsejad
toetaksid oma kliente ja pakuksid tarbijatele ka üldiselt paremat kaitset. Seepärast hääletasin
selle raporti poolt.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Pooldasin seda dokumenti, sest finantssektor
peaks vastama reaalmajanduse vajadustele, toetama jätkusuutlikku majanduskasvu ja
näitama üles võimalikult kõrget sotsiaalset vastutust. On märgitud väärtuste ja eetika
puudumist mõne finantsturgude ja -asutuste tegevuses osaleja käitumises. Ettevõtte
sotsiaalse vastutusena peavad finantsturud ja -asutused võtma arvesse kõigi kaasatud poolte,
sealhulgas klientide, aktsionäride ja töötajate huve. Tõhus riskijuhtimine on üks tähtsamaid
tegureid tulevaste kriiside ennetamiseks. Seetõttu tuleb luua kõigis finantsasutustes tõhus
üldjuhtimissüsteem, mis hõlmaks piisavat riskijuhtimist, nõuetele vastavust,
siseauditeerimist (ja kindlustusandja korral kindlustusmatemaatilisi toiminguid), strateegiaid
ja põhimõtteid, menetlusi ja korda. Minu arvates tuleks luua kohustuslikud riskikomiteed
või samaväärsed töörühmad. Me ei tohiks võtta ebaproportsionaalseid riske.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Finantskriis on toonud esile äriühingute
seniste juhtimispõhimõtete ebatõhususe. Nüüd on väga tähtis toimunust õppust võtta, et
vältida sarnase olukorra kordumist tulevikus. Äriühingute üldjuhtimine areneb pidevalt
ning just finantssektor peab edendama tõsiseid ja jätkusuutlikke majandusstrateegiaid.
Peame säilitama finantsasutuste vastupidavuse, stabiilsuse ja konkurentsivõimelisuse, et
nad saaksid aidata kaasa majanduskasvule. Seoses sellega leian, et äriühingu tõhusal
üldjuhtimisel tuleb arvestada võrdselt nii kõigi sidusrühmade huvidega kui ka
finantssüsteemi stabiilsusega. See võimaldab turul optimaalselt toimida ning suurendab
tarbijate usaldust finantsasutuste ja -tehingute vastu.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – See raport valmistab mulle heameelt. Kõnealuse
rohelise raamatu eesmärk on teha järeldusi ülemaailmsest finantskriisist, mis sai alguse
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Lehman Brothersi panga pankrotistumisest 2008. aasta sügisel USA hüpoteeklaenude
ebaõnnestunud väärtpaberistamise tagajärjel. Üleilmastunud maailmas välja arendatud
uusi rahastamisvahendeid silmas pidades vaadeldakse rohelises raamatus kriitiliselt
finantsasutuste ja finantssüsteemi üldist kindlust ning süsteemi korraldust ja järelevalvet,
et vältida kriisi kordumist tulevikus. Äriühingute üldjuhtimise tugevdamine on Euroopa
Komisjoni kavandatud finantsturureformi ja kriisiennetamise programmi keskmes. Sellega
seoses nendib komisjon, et paljude osaliste süsteemse tegutsemise tõttu tuleb finantsteenuste
sektoris arvestada äriühingute üldjuhtimisel võrdselt nii muude sidusrühmade (hoiustajate,
säästjate, elukindlustuspoliisi omanike jne) huvidega kui ka finantssüsteemi stabiilsusega.

Arlene McCarthy (S&D),    kirjalikult. – Vilets äriühingute üldjuhtimine finantsasutustes
ja eriti pankade hämar maksekultuur olid põhielemendid, mis lõid tingimused finantskriisi
tekkimiseks. Euroopa Parlamendi leiboristidest liikmed toetasid seda raportit, milles
nõutakse tänu parlamendikomisjoni menetluse käigus tehtud muudatustele komisjonilt
meetmete võtmist, et tõsta standardeid, mis puudutavad äriühingute üldjuhtimist
finantsasutustes. Need nõuded hõlmavad paremat ülevaadet ettevõtte võetavatest riskidest,
rangeid standardeid ettevõtte nõukogu liikmete sõltumatuse ja mitmekesisuse kohta, mis
hõlmavad muu hulgas paremat soolist tasakaalu, ning eelkõige tasustamise läbipaistvust,
et sidusrühmad ja avalikkus saaksid nõuda pankadelt aruandmist. Et Ühendkuningriigi
konservatiivide juhitud valitsus on pannud eelmise leiboristliku valitsuse koostatud
läbipaistvust käsitlevad õigusaktid kalevi alla, on mul hea meel, et lisati minu ettepanek
kehtestada selline nõue Euroopa Liidu tasandil.

Euroopa Parlamendi leiboristidest liikmed olid vastu raportööri muudatusettepanekutele,
mis oleks meie komisjoni esitatud raportit nõrgestanud, kuna need hõlmasid muu hulgas
tagasihoidlikumat nõuet seoses naiste esindatusega, aeglasemat graafikut maksereformiga
seotud meetmete jaoks ja vähem teavet töötajate tasustamise kohta. Euroopa Komisjon
peab nüüd oma konsultatsioonid lõpule viima ja esitama sujuvalt kaugelepürgivad
ettepanekud selle tagamiseks, et finantsasutuste üldjuhtimine mitte ei hõlbustaks kriise,
vaid aitaks neid tulevikus ära hoida.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hiljutine finantskriis suurendas vajadust vaadelda
vastutustundlikumalt finantsasutuste juhtimisega seotud moraalseid küsimusi.
Finantsasutuste direktorite ja juhtide tasustamise poliitikas peavad valitsema eetilised ja
moraalsed põhimõtted, mis ei võimalda tekkida lähiminevikust tuttavatel olukordadel,
kus maksti ettevõtte juhtimise eest preemiaid vahetult enne ettevõtte pankrotistumist või
sattumist tõsistesse raskustesse. Euroopa Liidul peab olema tulemuslik, sotsiaalne,
keskkonnasäästlik ja kaugelenägev mudel, mille puhul arvestatakse kõigi ehk ettevõtete,
sidusrühmade ja töötajate huve.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Resolutsiooni eesmärk on tugevdada äriühingu
üldjuhtimist, mis on komisjoni arvates finantsturureformi ja kriisiennetamise programmi
põhielement. Ma ei ole sellega nõus, sest see võib kaasa tuua korruptsiooni ja rikkumiste
sagenemise. Hääletasin vastu.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Äriühingute üldjuhtimise sisseseadmisega võib
suureneda Euroopa kodanike usk finantssüsteemi stabiilsusesse, kuid turud reageerivad
omaenda mehhanismide kasutuselevõtmisega ja alahinnata ei tohi ka reitinguagentuuride
rolli. On täiesti arusaamatu, et kodanikud peavad pankade päästepakettide kinnimaksmiseks
püksirihma koomale tõmbama, samas kui need samad pangajuhid, kes palusid
meeleheitlikult abi, maksavad nüüd omale miljonitesse eurodesse ulatuvaid preemiaid.
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Pankade päästmise ajal tehti liiga vähe, et olla valmis selliseks etteaimatavaks sündmuste
käiguks. Samas anti paljudele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida Euroopa
Liit ülistab paberil kui majanduse liikumapanevat jõudu, saatuslik löök, sest Baseli
kokkulepete põhjal eelistasid pangad oma rahast kinni hoida, selle asemel, et laenata seda
ettevõtetele. Panganduskriis peegeldas ka isereguleeriva turu müüdi kokkuvarisemist.

Aasia kriisi ajal sai selgeks, et reguleerimine on mõistlik ettevaatusabinõu. Jääb üle vaid
oodata, et näha, mil määral uued kontrolli- ja järelevalvemeetmed jõustuvad. On tehtud
palju vigu ning hämmastavalt vähe on olnud eetikat, moraali ja sündsustunnet, lisagem
veel huvide konfliktid. Raportiga liigutakse õiges suunas, ent mõnes valdkonnas ei ole see
piisavalt konkreetne, mistõttu hoidusin hääletamisest.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportis, milles käsitletakse äriühingu
üldjuhtimist finantsasutustes, sätestatakse hulk meetmeid rakendamiseks finantsasutusi
juhtivates ettevõtetes. Lühidalt on eesmärk teha järeldusi ülemaailmsest finantskriisist, mis
sai alguse Lehman Brothersi panga pankrotistumisest 2008. aasta sügisel seoses USA
hüpoteeklaenude ebaõnnestunud väärtpaberistamisega. Selle olukorra kordumise
vältimiseks teeb Euroopa Parlament ettepaneku, et paljude osaliste süsteemse tegutsemise
tõttu tuleb eriti finantsteenuste sektoris arvestada äriühingute üldjuhtimisel võrdselt nii
muude sidusrühmade (hoiustajate, säästjate, elukindlustuspoliisi omanike jne) huvidega
kui ka finantssüsteemi stabiilsusega. Kõige tähtsam kavandatud meetmetest on objektiivsete
pädevuskriteeriumite väljatöötamine, et hinnata kandidaatide sobivust kontrolliga seotud
ametikohtadele, võttes arvesse finantsasutuste olemust, keerukust ja suurust. Tahaksin
väljendada oma poolthäälega toetust sellele meetmete paketile, lootuses, et komisjoni ja
nüüd Euroopa Parlamendi esitatud meetmetest piisab, et vältida olukorda, mida kogesime
2008. aasta sügisel ja mille tagajärgi on Portugali inimeste igapäevaelus ikka veel näha.

Miguel Portas (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin vastu järgmistel põhjustel.
Raportis ei tunnistata, et 2007.–2008. aasta finantskriis oli oma olemuselt süsteemikriis
ehk teisisõnu et see oli tingitud viisist, kuidas finantssüsteem on korraldatud. See tähendaks
nõustumist, et süsteemi korraldus mõjutab tugevalt finantsettevõtete direktorite otsuseid,
ükskõik kui suurt läbipaistvust neilt nõutakse. Näiteks ei võeta raportis omaks, et
kommertspankade võime teenida spekulatiivsete rahaliste investeeringutega tulu oli kriisi
puhul väga kaalukaks teguriks. Sellel korralduslikul küsimusel raportis ei peatuta. Mingid
riskide nõukogud ega direktorite pädevuskriteeriumid ei aita ära hoida neid kahjulikke
tagajärgi, mis on sellel, kui kasumi nimel spekuleeritakse perekondade säästudega.
Finantsturgude niinimetatud karjavaim on möödapääsmatu nähtus ja toob kaasa
spekulatiivsed mullid, mis hiljem lõhkevad.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Ükski turg, kus finantsasutustel on keskne roll, ei
saa toimida ilma kindluseta, et selle eri ettevõtjad tegutsevad nõuetekohaselt. Seetõttu on
vaja luua tasakaal, milles võetakse ühelt poolt arvesse nende asutuste vabadust oma äri
ajada, mis on peamiselt nende eraasi, ja teiselt poolt majanduslikku mõju, mis võib olla
järjekordsel finantssüsteemi kriisil reaalmajandusele ja kõikide kodanike kui ühiskonna
liikmete elule. Hiljutise finantskriisi põhjuseid analüüsides näeme vajadust leida
mehhanisme, et kontrollida investeerimisriske, nõukogude koosseisu ja direktorite
tasustamist ning edendada sel moel avaliku ja erasektori järelevalveasutuste koostööd ja
tagada nende sõltumatus. Et selles resolutsioonis esitatakse ettepanekud neis eri
valdkondades, hääletasin poolt.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Olime sunnitud lõpuks erapooletuks
jääma. Meie muudetud resolutsiooni ettepanek, millele olime koos sotsiaaldemokraatide
ja demokraatide fraktsiooniga alla kirjutanud ja mille eesmärk oli anda resolutsioonile
tugevam regulatiivne toime, lükati tagasi. Raportööri muudatusettepanekud resolutsiooni
nõrgendada võeti see-eest vastu. Vastu võeti ka raport, mis sisaldas väga segaseid sõnumeid.
Fraktsiooni EPP põhitegija selles küsimuses (Othmar Karas) oli meie poolel. Talle kui IV CRD
(kapitalinõuete direktiivi) raportöörile antakse ülesanne tegeleda äriühingu üldjuhtimise
eeskirjadega finantsasutustes ehk algatusraporti järelmeetmetega. Tema fraktsioon, eeskätt
aseesimees Worthman-Kool, vedas teda (taas) alt. Lootkem, et tegelikku õigusakti, mille
eelnõud on oodata juulikuus, käsitletakse hoolikamalt ja kindlameelsemalt.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Kõige olulisem paljastus on finants- ja
majanduskriisi puhul see, et meie süsteem on äärmiselt ablas. Finantssektor ei keskendunud
mitte üksnes lühiajalisele kasumile, vaid õõnestas ka püüdlusi luua jätkusuutlik
majanduskasv. Raport sisaldab tähtsaid järeldusi, mida peame tegema sellest finantskriisist
seoses riskide, direktorite nõukogude, järelevalveasutuste, sidusrühmade ja tasustamisega.
Seepärast hääletasin selle raporti poolt.

Resolutsiooni ettepanek B7-0291/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan resolutsiooni ettepaneku poolt, sest
mitmepoolne kaubandussüsteem on endiselt kõige tõhusam raamistik ausa ja õiglase
rahvusvahelise kaubanduse saavutamiseks. Seepärast peab liit pöörama suurt tähelepanu
sellele, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni Doha arengukava üle peetavatel
läbirääkimistel jõutaks tasakaalustatud tulemuseni. Kõnealune leping on kaalukas seetõttu,
et India majandus on maailma suuruselt seitsmes. Ometi tuleb mainida ka seda, et vaatamata
sealsele püsivale majanduskasvule püsib tohutu ebavõrdsus visalt edasi. Tahaksin rõhutada
vajadust tagada, et vabakaubandusleping ei piiraks India valitsuse vajalikku suutlikkust
vaesuse ja ebavõrdsuse probleemi lahendamiseks. Vabakaubandusepingu lõppversioon
peaks sisaldama siduvat riikidevahelist vaidluste lahendamise mehhanismi, sätteid
vahendamise kohta mittetariifsete tõkete küsimustes, dumpinguvastaste meetmete ja
hüvitise saamise õiguste kohta ning üldist kaitseklauslit, mis põhineb üldise tolli- ja
kaubanduskokkuleppe XX ja XXI artiklil. See toob ühtlasi esile vajaduse, et komisjon lisaks
vabakaubanduslepingusse jõulised ja tõhusad kaitseklauslid ning nõuaks läbirääkimiste
ajal Indialt tuumarelva leviku tõkestamise lepingu ratifitseerimist.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Andsin poolthääle sellele tähtsale
resolutsioonile, milles käsitletakse ELi ja India vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste
seisu. India on Euroopa Liidu oluline kaubanduspartner – 2000. aastal oli riik
kaubanduspartnerite seas 17. kohal ja tõusis 2010. aastaks kaheksandaks. Peale selle on
India riik, kes saab üldiste tariifsete soodustuste süsteemist kõige rohkem kasu. EL importis
soodustollimääraga või tollimaksu nullmääraga Indiast hinnanguliselt 19,9 miljardi euro
eest, mis moodustas 83% koguimpordist Indiast. Mõlemad pooled loodavad saada
märkimisväärset kasu tollitariifide kaotamisest ning teenusekaubanduse ja asutamisõiguse
liberaliseerimisest, ent mina jagan resolutsioonis väljendatud pettumust seoses
vabakaubanduslepingut käsitlevate läbirääkimiste edenemise aeglusega. Mõlemad pooled
peavad pingutama kõigest väest selle nimel, et sõlmida 2011. aasta lõpuks ulatuslik,
kaugelenägev ja kooskõlastatud vabakaubandusleping, sest selle lepingu alusel saab luua
võimalused suurendada ELi ja India kaubandust, investeeringuid ja ärisidemeid.
Vabakaubanduslepinguga kasvaks kogu eksport ja import nii Euroopa Liidu kui ka India
jaoks. Olen nõus resolutsioonis väljendatud seisukohaga, et kui ELi ja India
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majanduskoostöö aluseks on ühiste põhiväärtuste süsteem, võib see koostöömudel saada
standardiks koostööle teiste riikidega.

Antonello Antinoro (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toetasime resolutsiooni ja esitasime
komisjonile küsimuse, sest meie arvates on see teema ajal, mil naftahinnad on olnud paaril
viimasel kuul kõigi aegade kõrgeimad, väga oluline. Paljude kalalaevade, eriti väikeste
kalalaevastike jaoks on muutunud väljakannatamatuks olukord, kus nende väljaminekud
naftahinna tõusu tõttu pidevalt suurenevad, sageli isegi sedavõrd, et nad ei teeni enam
ühelgi püügihooajal tulu. Nõudes, et miinimumtoetust suurendataks kolmeks järgmiseks
aastaks 30 000 eurolt 60 000 eurole, tahame edastada jõulise sõnumi asjaomasele sektorile,
kus viimastel aastatel on toimunud eelkõige ühise kalanduspoliitika ja uute piiravate
meetmete jõustumise tõttu väikese- ja keskmisemahuliste püügiviiside kärpimine või isegi
väljasuretamine. Märkida tuleks ka seda, et muudes sektorites, näiteks põllumajanduses,
on juba võetud meetmeid hõlbustamaks selle hinnatõusuga toimetulemist. Seetõttu võivad
paljud inimesed arvata, et see abi – ja ärgem unustagem, et seda antakse liikmesriigi, mitte
ELi tasandil ja seega sõltub see iga liikmesriigi rahalistest vahenditest – toob kaasa ebavõrdse
konkurentsi, kuid tegelikult oleks see vaid väike kergendus sektorile, mis on järjest suuremas
hädas.

Kader Arif (S&D),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin Euroopa parempoolsete esitatud
resolutsiooni vastu, sest selles toetatakse ultraliberaalset kujutlust Euroopa Liidu ja India
kaubandussuhetest. Parempoolsed olid järjekindlalt vastu muudatusettepanekutele, mille
ma esitasin sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni nimel selleks, et välistada
avalike teenuste liberaliseerimine, mõista kindlalt hukka laste töö ning nõuda õiguslikult
siduvaid klausleid ettevõtete ühiskondliku vastutuse kohta ja kinnipidamist põhimõttest
„võrdse töö eest võrdne tasu” ka indialaste puhul, kes tulevad tulevikus Euroopasse ja siin
tööle asuvad. Kompromissi saavutamine oli võimatu, erimeelsused olid ilmsed ja
ületamatud. Vaid minu fraktsiooni esitatud resolutsioonis ning Roheliste / Euroopa
Vabaliidu fraktsiooni ja Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaa Roheliste
Vasakpoolsete liitfraktsiooni esitatud resolutsioonides pakutakse välja edumeelne kujutlus
Euroopa Liidu ja India kaubandussuhetest. Ei ole kahjuks üllatav, et see ei suutnud vastu
panna parempoolsetest koosnevale Euroopa Parlamendi enamusele.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin resolutsiooni poolt. Pärast
rohkem kui kolme aasta pikkuseid vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi on Euroopa
Liit ja India jõudnud määrava tähtsusega etappi, kus viiakse läbirääkimisi lõpule kõige
kaalukamates sektorites. Edasiste läbirääkimiste käigus on siiski tähtis käsitleda mõnda
olulist küsimust. Minu arvates tuleb pöörata märkimisväärset tähelepanu Euroopa kõige
tundlikumatele sektoritele, näiteks tööstusele, põllumajandusele ja teenustele. India on
üks maailma suurimatest majandusjõududest, mille teenusesektor kasvab väga kiiresti. See
riik on väga huvitatud juurdepääsust ELi teenuste turule ning seepärast tuleb hinnata
põhjalikult, milline võib olla vabakaubanduslepingu mõju ELi teenusesektorile (ja muudele
tähtsatele sektoritele) ja tööhõivele. Peame tagama kõikidel läbirääkimise etappidel ka selle,
et tulevane kaubanduspoliitika viiakse ellu Euroopa Liidu eesmärkide raames, mis hõlmab
muu hulgas sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standarditega seotud siduvaid kohustusi.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Soovin teile meelde tuletada, et aastatuhande
kaheksanda arengueesmärgi kohaselt tuleb luua ülemaailmne arengupartnerlus, mis hõlmab
avatud, eeskirjadepõhise, prognoositava ja mittediskrimineeriva kaubandus- ja
finantssüsteemi kehtestamist. Selle eesmärgi saavutamisel on määravaks arenenud riikide
soov avada oma turud arenguriikidele, kelle hulka kuulub ka India. See võimaldab Euroopa
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Liidul anda oma osa sellistes valdkondades nagu säästev areng, vaesuse kaotamine ja
inimõiguste kaitsmine. ELi ja India vabakaubanduslepingut käsitleva reolutsiooni
vastuvõtmine aitab meil teha sammu edasi aastatuhande arengueesmärkide täitmise poole.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Minu meelest on kahetsusväärne, et
Euroopa Komisjon otsustas mitte oodata seni, kuni Euroopa Parlament on võtnud vastu
oma raporti Euroopa tulevase rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta, vaid võttis
nõuks edasi liikuda ja anda Indiale volituse pidada läbirääkimisi investeerimist käsitleva
peatüki üle. Olukorras, kus Euroopa Parlamendil on kaalukas roll ELi tasandi
investeerimispoliitika kujundamisel, oleks tavapärane Euroopa seadusandjaga
rahvusvaheliste läbirääkimisvolituste küsimuses konsulteerida. Komisjon peab vastama
nii ruttu kui võimalik Euroopa Parlamendi esitatud nõudmisele määratleda selgelt
investeerimisperiood, et sätted investeeringute kaitse kohta ei vähendaks poolte suutlikkust
väljastada sundlitsentse. Pealegi on siduvast riikidevahelisest vaidluste lahendamise
mehhanismist kasu vaid sedavõrd, et see annab välisinvestoritele õiguse algatada Euroopa
Liidu liikmesriikide valitsuste ja India valitsuse vastu kohtumenetlusi rahvusvahelisel
tasandil, samas kui kohalikel investoritel on võimalus vaid oma riigi kohtusse pöörduda.
See olukord võib kahjustada liikmesriikide algatusi seoses keskkonna-, sotsiaal- ja
fiskaalvaldkonna õigusaktidega. Vabakaubandusleping peaks olema kõige tähtsam kõikidest
lepingutest, mille üle on seni läbirääkimisi peetud. Seepärast poleks paha pöörata sellele
rohkem tähelepanu.

Françoise Castex (S&D),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin raporti vastu. Me tahame Euroopa
Liidu ja India vabakaubanduslepingut, mis aitaks edendada säästvat arengut ning millega
kaasneksid selged klauslid ILO standardite, keskkonnanormide ja ettevõtete ühiskondliku
vastutusega seotud kohustuste järgimise kohta. Et parempoolsed need nõuded tagasi
lükkasid, on äärmiselt kahetsusväärne. Mõistame hukka ka selle, et Euroopa Parlamendi
parempoolsed lükkasid tagasi muudatusettepaneku, mille eesmärk oli tagada Euroopa ja
India töötajate võrdne kohtlemine. See ei ole kahjulik üksnes India töötajatele, see on väga
ohtlik ka Euroopa töötajatele. Me ei tohi nõustuda teenuste liberaliseerimise ja sotsiaalse
dumpinguga, millega tahetakse tuua alla Euroopa palkade tase. Liiatigi ei tohi Euroopa Liit
unustada oma aluspõhimõtteid. Lissaboni lepingus on sätestatud, et kaubanduspoliitikaga
tuleb aidata kaasa säästvale arengule, vaesuse kaotamisele ja inimõiguste kaitsmisele.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjalikult. – (RO) Mis puudutab Euroopa Liidu ja India
vabakaubanduslepingut, siis otsustasin hääletada oma fraktsiooni esitatud resolutsiooni
poolt, sest mulle tundus see teiste fraktsioonide esitatud resolutsioonidest tasakaalukam.
Resolutsioonis, mille on koostanud Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon
Euroopa Parlamendis, rõhutatakse Indiaga vabakaubanduslepingu sõlmimise tähtsust, ent
juhitakse samas tähelepanu selles riigis püsivale ebavõrdsusele ja vajadusele lisada lepingusse
mõned klauslid inimõiguste, sotsiaalsete õiguste ja keskkonnalaste õiguste kohta.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tänapäeva maailma suurim demokraatlik riik on
tulvil paradokse ja ebavõrdsust, mis on selle riigi tuhandete aastate pikkuse ajaloo jooksul
endale ilmselt hõlpsasti sobiva koha leidnud. Ehkki kõige äärmuslikum vaesus ei ole kuhugi
kadunud, on ühtviisi tõsi, et rikkusevood on andnud Indiale silmatorkavama koha
rahvusvahelisel areenil ning näidanud, et selle riigi majandus ja ühiskond edenevad ja
uuenevad kiiresti ja tulemuslikult.

Euroopa Liidu ja India vabakaubandusleping võiks olla õnnestunud kokkuvõte viimasel
ajal süvenenud kaubandussidemetele. Loodetavasti näevad Euroopa Liit ja India ühiste
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väärtuste jagamise kõrval edaspidigi vaeva selle nimel, et teineteist paremini mõista ja et
sellest sügavamast teineteisemõistmisest, nagu ka sellest lepingust tõusvast võimalikust
tulust, kasu saada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selles Euroopa Parlamendi resolutsiooni
ettepanekus käsitletakse Euroopa Liidu ja India vabakaubanduslepingut. Euroopa Liidu ja
India kaubandussuhted on väga tähtsad, sest EL on India peamine kaubanduspartner ja
suurim välisinvestor. Lisaks on Euroopa Liit ise India välisinvesteeringute peamine sihtkoht
ja peab seetõttu seadma edaspidigi esmatähtsaks mitmepoolse kaubandussüsteemi, mis
on soodne arenguriikidele. On tõsi, et India on riik, kes saab üldiste tariifsete soodustuste
süsteemist kõige rohkem kasu. Võttes arvesse Euroopa Liidu ja India strateegiliste suhete
tähtsust ning selliste teemade säilitamist, mis on seotud põllumajanduse, inimõiguste
austamise (eelkõige laste tööga), keskkonnakaitsega ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
sotsiaalküsimusi ja autoriõigust käsitlevate soovituste järgimisega, on kõik tingimused
loodud, et hääletada selle resolutsiooni ettepaneku poolt.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) See vabakaubandusleping on kõige
laiaulatuslikum leping, mille üle Euroopa Liit on seni läbirääkimisi pidanud. Sellel on oma
kindel sisu, ent lisaks algatatakse sellega ka avaram mõttevahetus vabakaubanduse, selle
ülesannete, eesmärkide ja tagajärgede teemal.

Vabakaubandus on üks neoliberalismi alustalasid, mis tekkis 1970. aastatel niinimetatud
Washingtoni konsensuse alusel tähtsa osana kapitalistliku süsteemi reaktsioonist
struktuurilisele kriisile, mis endast tollal – nagu praegugi – tunda andis. See oli maailma
juhtivate riikide võimalus laiendada oma imperialistlike eesmärkide raames kontrolli
turgude üle ja suruda peale uusi tõhusamaid töötajate ärakasutamise viise, asetades selleks
omavahelisse konkurentsiolukorda eri riikide ja piirkondade tööjõu. See tõi kaasa töö- ja
elutingimuste üldise taseme alanemise. Eesmärk oli saavutada uued tingimused, et
kapitalistid saaksid jätkata raha kokkukuhjamist. Nii on see endiselt.

Tagajärjed on ilmselged – töölisi ja nende õigusi survestatakse ning väga erineva
arengutasemega tootmissüsteemide vaheline konkurents kipub suurendama ebavõrdsust
ning muutma tugevad tugevamaks ja nõrgad nõrgemaks.

Sama saatus ootab seda lepingut.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Maailma kaubanduse liberaliseerimine ja
dereguleerimine on nõrgendanud märgatavalt nõrgima majandusega Euroopa Liidu
liikmesriikide, näiteks Portugali tootmissektoreid, mida juhitakse Euroopa suurte
äriringkondade huvide kohaselt.

Seistes sel valitud teel silmitsi kohutavate tagajärgedega, ei astu EL sammu tagasi, vaid
näitab jätkuvalt märke soovist tormata pea ees edasi.

Just selles kontekstis peame analüüsima kõnealust lepingut, mis on kõige laiaulatuslikum
leping, mille üle Euroopa Liit on seni läbirääkimisi pidanud.

Vajame kiireid ja põhjalikke muudatusi praegusesse kaubanduspoliitikasse, et võtta arvesse
iga Euroopa Liidu liikmesriigi eripärasid. Ühtlasi vajame seda, et rahvusvahelise kaubanduse
suunitlus oleks pigem täiendav kui konkurentsi pakkuv. See on vajalik selleks, et luua ausad
ja õiglased majandussuhted, mis toovad kasu mõlemale poolele, teenivad rahvaste ja riikide
arengu huve ning ei ole tulusad vaid käputäiele finantsasutustele ja -ettevõtetele.
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Mitmetahuline kriis, millega me praegu rinda pistame, nõuab uusi põhimõtteid majandus-,
sotsiaal-, energeetika ja keskkonna valdkonnas ning kaitsta tuleb ka iga riigi õigust toota
säästvalt. Vabakaubandus – üks neoliberalismi alustalasid – muudab selle ilmselgelt
võimatuks.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult. – (FR) Nagu te meile pidevalt meelde tuletate, on ühise
välispoliitika ülesanne täita Euroopa Liidu üleilmseid eesmärke, mis on määratletud eelkõige
asutamislepingu artiklis 3 ja kus on selgelt kirjas vaesuse kaotamine. Kõik need aastad, mil
te olete sõlminud vabakaubanduslepinguid kõikvõimalike maailma riikidega – eeskätt
nendega, kes tegelevad järjekindalt sotsiaalse, rahalise või keskkonnaalase dumpinguga –,
olete te aga vaid loonud vaesust kõikidele nendele inimestele, kes kannatavad ettevõtete
ebaõiglasest konkurentsist tingitud ümberpaigutamiste ja sulgemiste pärast. See Indiaga
sõlmitav leping tähendab, et lähete veelgi kaugemale. Hüvasti Poola torumees, tere tulemast
India arvutiprogrammeerija ja raamatupidaja!

Te kavatsete õigupoolest avada Euroopa turu arvukatele teenustele, mis on nimetatud
teenustekaubanduse üldlepingu 4. tarneviisis – seda barbaarset terminit kasutatakse
viitamiseks Bolkesteini direktiivi versioonile, mida kohaldatakse terves maailmas. Nagu
on öelnud Prantsuse majandusteadlane, Nobeli preemia laureaat Maurice Allais, on
vabakaubandus vastastikku kasulik vaid siis, kui see toimub võrreldava arengutasemega
riikide vahel – lisaksin siia, et kui see toimub teatud kindlates valdkondades ja riikide
strateegilised sektorid jäävad kaitstuks. Vastasel juhul ei ole selles mängus kunagi võitjat.
Meil on olnud nüüdseks juba pikka aega üks ja ainus kaotaja – Euroopa.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Kiitsin dokumendi heaks, sest Euroopa Liit on
India suurim välismaiste otseinvesteeringute allikas. Mõlemad pooled loodavad saada
olulist kasu tollitariifide kaotamisest, teenusekaubanduse ja asutamisõiguse
liberaliseerimisest ning kinnitavad oma kindlat valmidust alandada tariife ning jätkata
asutamisõiguse ja teenuskaubanduse liberaliseerimist. Turulepääsu takistavad mittetariifsed
kaubandustõkked, nagu töötervishoiu- ja tööohutusnõuded, ning tehnilised tõkked,
koguselised piirangud, vastavuse hindamise menetlused, kaubanduse kaitsemehhanismid,
tolliprotseduurid, riigimaksud ning rahvusvaheliste normide ja standardite vastu võtmata
jätmine. Euroopa Liit ja India peavad andma lubaduse kiirendada vabakaubanduslepingu
läbirääkimisi ning teha olulisi ja tõhusaid edusamme edasipüüdliku, tasakaalustatud ja
laiapõhjalise kaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimiseks. Mõlemad pooled peavad
pingutama kõigest väest selle nimel, et sõlmida ulatuslik, kaugelenägev ja tasakaalustatud
vabakaubandusleping 2011. aasta lõpuks. Lepingus tuleks arvesse võtta
põllumajandustoodete kaubandusega seotud tundlikke küsimusi, kuid see ei tohiks takistada
turu avamist vastastikuse täiendavuse valdkondades. Komisjon peab võtma asjakohaselt
arvesse mis tahes kahjulikku mõju Euroopa põllumajandusele, eelkõige seoses turgude
avamise, geneetiliselt muundatud organismide, piima, loomaliha, intellektuaalomandi
kaitse ja päritolumärgistusega. Samuti peaks komisjon pidama läbirääkimisi tõhusate ja
läbipaistvate hankesüsteemide üle ning India peaks kohaldama riigihankelepingute
sõlmimisel läbipaistvaid ja ausaid menetlusi ning võimaldama Euroopa ettevõtetele
juurdepääsu riigihankesüsteemidele.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjalikult. – (DE) Euroopa Liidu ja India
vabakaubanduslepingut käsitlevatel läbirääkimistel on tehtud suuri edusamme.
Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmisega väljendas Euroopa Parlament täna selgelt oma
põhieesmärke. Seoses põllumajandusega on parlament keskendunud tundlikele
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valdkondadele, tõstnud esile sanitaar- ja fütosanitaarnormid ja toetanud tõhusaid
kaitseklausleid. Ent intellektuaalomandi valdkonnas on teha veel palju.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin resolutsiooni poolt. Ükskõik millise
vabakaubanduslepingu Euroopa Liit Indiaga sõlmib, ei tohi see mingil moel piirata India
võimet toota geneerilisi ravimeid. Kui see leping peaks aga seda tegema, ei kannataks mitte
üksnes India, vaid ka India odavatest ravimitest sõltuvad vaesed Aafrikas ja mujal.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Dokumendi üks tugev külg on see,
et selles võetakse arvesse geneetiliselt muundatud organismide võimalikku kahjulikku
mõju. Ent selles edendatakse Euroopa Liidu ja India vahelise teenusekaubanduse
liberaliseerimist. Muuhulgas jäetakse liikmesriikidele vaid üks õigus – õigus reguleerida
avalikke teenuseid –, mis on sedalaadi liberaliseerimise puhul siiski taunitav. Selles palutakse
ka õigus- ja raamatupidamisteenuste liberaliseerimist, pangandus- ja kindlustusturu avamist
ning investeerimiseeskirjade leevendamist. Nii nagu oligarhia huve teenitakse Indias,
teenitakse neid ka Euroopas. Hääletan raporti vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit on India suurim kaubanduspartner.
2009. –2010. aastal kaubeldi kaupade ja teenustega ligikaudu 84 miljardi euro eest. Euroopa
Liitu läheb 20,15% India koguekspordist ja sealt on pärit 13,32% India koguimpordist.
Seevastu Indiasse läheb 2,6% ELi koguekspordist ja sealt on pärit 2,2% koguimpordist.
Seda arvesse võttes ei tohi jätta tähelepanuta asjaolu, et ühise kaubanduspoliitika eesmärgid
tuleb viia täielikult kooskõlla Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega. Vastavalt Euroopa Liidu
toimimise lepingule tuleb ühist kaubanduspoliitikat teostada „kooskõlas liidu välistegevuse
põhimõtete ja eesmärkidega” ning see peab toetama muu hulgas säästvat arengut, vaesuse
kaotamist ja inimõiguste kaitset. Seetõttu on väga tähtis, et nendel läbirääkimistel ei
unustataks laste töö kasutamise probleemi ning suutmatust järgida rahvusvahelisi
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid standardeid, mis tähendab teatavat dumpinguvormi
Euroopa ettevõtjate ja töötajate suhtes. Sellepärast on oluline, et komisjon selgitaks neid
punkte enne kaubanduslepingu sõlmimist.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Võttes arvesse India turu suurust (selles riigis on
üle miljardi elaniku) ja selle muljetavaldavaid kasvumäärasid (alates 2000. aastast keskmiselt
üle 7% aastas), millega kaasneb kõrgetasemeline kaitse, on India üks Euroopa Liidu
endastmõistetav partner, kellega sõlmida 2006. aastal käivitatud globaalse Euroopa
strateegia osana uue põlvkonna vabakaubandusleping.10. detsembril Brüsselis toimunud
ELi ja India tippkohtumine julgustas mõlemat poolt läbirääkimisi kiirendama, et sillutada
tee läbirääkimiste lõpetamisele veel 2011. aastal. Suhetes Indiaga tuleb arvesse võtta
dumpinguaspekti – kui dokumendis ei oleks ühtegi sellega seotud lõiget, hääletaksin vastu.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Minu arvates tuleks kõnealune Euroopa Liidu
ja India vabakaubanduslepingut käsitlev resolutsioon tagasi lükata. Selles ei leidu mingit
avalikku hukkamõistu probleemidele, mida see leping põhjustab Euroopa, eriti Põhja-Itaalia
tekstiilitööstusele – teisi tootmissektoreid mainitakse ja neile eraldatakse isegi eraldi klauslid,
ent tekstiilitööstust eiratakse täielikult.

Et näidata lepingu tugevust, tuuakse resolutsioonis esile tõik, et India ja Euroopa
majandusruumid täiendavad teineteist. Tegelikkus on mõnevõrra erinev, sest leidub mitmeid
tootmissektoreid, sealhulgas nimelt tekstiilitööstus, kus ei saa rääkida sugugi täiendamisest,
vaid pigem meie Aasia partnerite pakutavast sageli ebaausast konkurentsist. Neil põhjustel
olen otsustanud hääletada resolutsiooni vastu.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle resolutsioonile,
milles käsitletakse ELi ja India vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste seisu. ELi ja
India läbirääkimised vabakaubanduslepingu sõlmimise üle on märkimisväärselt edenenud.
India on omandamas rahvusvahelises geopoliitilises kontekstis uut staatust, muutudes
arenguabi saajast selle andjaks. See leping on eriti tähtis. Kui Euroopa Liidu ja India koostöö,
mille üle praegu läbirääkimisi peetakse, põhineb ühiste põhiväärtuste süsteemil, võib sellest
saada mudel, mida kasutada koostöös teiste riikidega. Tahaksin toonitada, et nende
läbirääkimiste käigus pannakse rõhku India väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE)
sektori kaitsmisele ning soovitatakse tugevdada kõigis ELi ja India vahelise arengukoostöö
programmides VKEsid meetmete abil, mis aitavad rahastada kohalikke turupõhiseid
projekte. Nii nagu Euroopa Liidu riikides, suunavad ka Indias majanduskasvu ja seega
töökohtade loomist väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Mõlemale poolele tõusvat märkimisväärset tulu
arvesse võttes loodan, et Euroopa Liidu ja India läbirääkimised kaugelenägeva,
tasakaalustatud ja ulatusliku vabakaubanduslepingu kiire sõlmimise nimel saavad jätkuda.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Meie hääletasime poolt.
Parlamendiliikmete hulgas valitseb väga palju lahkarvamusi Indiaga vabakaubanduslepingu
sõlmimise küsimuses. Esimene kompromiss (mille koostasid EPP, ECR ja ALDE) võeti vastu
390 poolt- ja 276 vastuhäälega, erapooletuid oli 10. Lootus saata läbirääkijatele
vabakaubanduslepingu sõlmimiseks jõuline sõnum ebaõnnestus. EPP, ECR ja ALDE
resolutsioon, milles soovitati tormata pea ees India turu täielikku avamisse kõikidel
tasemetel, pööramata tähelepanu inim- ja tööõigustele, ettevõtete ühiskondlikule
vastutusele, keskkonnaalasele dumpingule jne, ei saavutanud ülekaalukat häälteenamust,
mis oleks olnud vajalik selleks, et olla soovituseks läbirääkijatele. Roheliste, S&D ja GUE
niinimetatud vasturesolutsioonile, mida hääletusele ei pandud, oli kindel toetus ja
läbirääkijad tingimata tutvuvad sellega. Hullemat osa EPP, ECR ja ALDE kompromissist
õnnestus vältida.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Oleme Euroopa Liidu ja India
vabakaubanduslepingule tugevalt vastu, sest ehkki India teeb töötajate kaitse ja tervise ning
võltsimisevastase võitluse vallas edusamme, peame meeles pidama, et meie ettevõtete jaoks
on tegemist siiski ebaausa konkurendiga. Näiteks kui India sai Maailma
Kaubandusorganisatsioonilt kaebuse selle kohta, et ta kohaldab Euroopa veinide suhtes
500%-lisi tollitariife, hiilis ta probleemist mööda ja lasi kehtestada samad tariifid oma
osariikidel. Peame meeles pidama ka Indiaga kauplemise edasise liberaliseerimise kahjulikku
majanduslikku mõju – Euroopa Liit ekspordib Indiasse 1,9% oma teenustest, samas kui
India ekspordib meile 11,6% oma teenustest. See tähendab selgelt, et Indiale oleks sellest
lepingust kümme korda rohkem kasu kui Euroopale.

Marc Tarabella (S&D),    kirjalikult. – (FR) Andsin koos kolleegidega Euroopa Parlamendi
Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist vastuhääle resolutsioonile, milles käsitletakse Euroopa
Liidu ja India vabakaubanduslepingu sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi, sest selles ei
võeta piisavalt arvesse sotsiaalseid standardeid, mida tuleb kõikide kaubanduslepingute
puhul järgida.

India vabaühenduse „Päästke Lapsed” andmeil töötab India põldudel, restoranides ja tehastes
hinnanguliselt ikka veel 60 miljonit last. Taunin asjaolu, et Euroopa Parlamendi
konservatiivne enamus on keeldunud sellele tõsiasjale näkku vaatamast ja on lükanud
tagasi muudatusettepaneku, milles rõhutati Euroopa Parlamendi muret seoses lastega, keda
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sunnitakse pidevalt töötama ohtlikes ja ebatervislikes tingimustes. Palusime ka komisjonil
seda probleemi vabakaubanduslepingu üle peetavatel aruteludel käsitleda ning kutsusime
India valitsust üles andma endast parim, et kaotada selle nähtuse sügavad põhjused ja teha
sellele lõpp.

Selle seisukoha tagasilükkamisega on Euroopa Parlamendi parempoolsete enamus seadnud
Euroopa ja India kaubanduslikud huvid kõrgemale laste õiguste kaitsmisest. Ma ei saa seda
vastuvõetamatut seisukohta toetada.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Andsin vastuhääle Euroopa
Parlamendi resolutsioonile ELi ja India vabakaubanduslepingu sõlmimiseks peetavate
läbirääkimiste kohta. Selles raportis järgitakse täielikult suurema liberaliseerimise poliitikat,
eriti avalike teenuste sektoris, ja standardeid, millel ei ole kahjulik mõju mitte üksnes
ravimite tarnimisele, vaid ka teadustegevuse arengule.

See on järjekordne näide ultraliberalismist, mida Euroopa Liit püüab kõikidele oma
partneritele peale suruda. Tegemist on kõige ulatuslikuma lepinguga, mille EL on selles
valdkonnas kunagi sõlminud, ja selles püütakse kaitsta pigem suurte rahvusvaheliste
kontsernide huve kui luua tasakaalustatud partnerlus kõikide osaliste vahel ning aidata
kaasa India majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

See leping ei too kohe kindlasti kasu mõlemale poolele, ehkki resolutsiooniga taheti jätta
meile vastupidine mulje.

Resolutsiooni ettepanek B7-0287/2011

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan resolutsiooni ettepaneku poolt, sest
on oluline luua tasakaal mitmepoolsete, kahepoolsete ja mõnepoolsete lepingute vahel.
Jaapan on oma sisemajanduse koguprodukti poolest maailma suuruselt kolmanda
majandusega riik. Seetõttu on tähtis tõstatada kõigis kaubandusläbirääkimistes Jaapaniga
investeeringute ja teenuskaubanduse teema, tagamaks, et turu avanemine ei sea ohtu ei
ELi ega Jaapani eeskirju avalike teenuste ja kultuurilise mitmekesisuse kaitse kohta.
Tunnistan, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames toimiv mitmepoolne
kaubandussüsteem on kindlasti kõige tõhusam raamistik avatud ja õiglase kaubanduse
saavutamiseks maailmas. Kordan oma kindlat veendumust, et Euroopa Liit ja Jaapan peaksid
kaasa aitama Doha arengukava läbirääkimiste edukale lõpuleviimisele ning olen mures, et
kahepoolsed läbirääkimised võivad selle eesmärgi saavutamist segada. Lõpetuseks tahaksin
toonitada vajadust tõhusate kaitsemeetmete järele, et hoida ära ELi ja Jaapani vahelise
kaubanduse võimalikust liberaliseerimisest tingitud äkilist impordi kasvu, mis kahjustaks
tõsiselt või võiks kahjustada ELi tööstust.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin selle tähtsa Euroopa Liidu
ja Jaapani kaubandussuhteid käsitleva resolutsiooni poolt. EL ja Jaapan on olulised partnerid
ja investorid teineteise majandusse – 2009. aastal oli nende vastastikuste otseste
välisinvesteeringute maht kokku 200 miljardit eurot. Jaapan on ELi suuruselt kuues
kaubanduspartner ja EL on Jaapani suuruselt kolmas kaubanduspartner. Olen nõus, et on
aeg sõlmida Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubandusleping, ent enne läbirääkimiste
alustamist peaks Jaapan võtma endale olulise kohustuse kõrvaldada mittetariifsed tõkked,
mis piiravad Euroopa ettevõtete turulepääsu võimalusi, ehk teisisõnu kaotada tõkked
juurdepääsult riigihangetele ning lõpetada meditsiiniseadmetega seotud rahvusvaheliste
standardite ebapiisav tunnustamine ja riigi juhtivate finantsteenuste ettevõtete
eeliskohtlemine. Jaapani mittetariifsete tõkete kahjuliku mõju tõttu jääb ELi ja Jaapani
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kahepoolse kaubavahetuse maht maha sellest mahust, mis on ELil kaubavahetuses teiste
peamiste kaubanduspartneritega. Toetan resolutsiooni sätet, et ELi ja Jaapani
vabakaubandusleping võiks tuua võrdselt kasu mõlemale poolele ja olla kasulik mõlema
riigi majandusele.

Kader Arif (S&D),    kirjalikult. – (FR) Kuu lõpus toimuva Euroopa Liidu ja Jaapani
tippkohtumise ootuses on Euroopa Parlament võtnud vastu resolutsiooni, mis sisaldab
parlamendi vaateid kahe partneri omavaheliste kaubandussuhete kohta. Erinevalt Euroopa
parempoolsetest, kes toetasid tugevalt vabakaubanduslepingu sõlmimist käsitlevate
läbirääkimiste alustamist, pooldasin mina ettevaatlikumat hoiakut. Jaapan on
kaubandusjõud, kellesse tuleb suhtuda seoses kaubanduse liberaliseerimisega ettevaatlikult.
Seepärast oli minu fraktsioon vastu Euroopa parempoolsete esitatud tekstile ja rõhutas
vajadust alustada eraldi mõju-uuringutega, et hinnata enne igasuguste läbirääkimiste
alustamist tugevamate kaubandussuhete tagajärgi kõigile Euroopa asjaomastele sektoritele
(eelkõige autotööstusele) ja tööhõivele. Samas tõstsime esile probleemi seoses mittetariifsete
tõketega, mis takistavad Euroopa ettevõtete juurdepääsu Jaapani riigihangetele. On
kahtlemata vastuvõetamatu, et Euroopa Liit, mis on kõikidest maailma piirkondadest
välisinvesteeringutele kõige avatum, ei saa tegutseda oma tööstuspartnerite turgudel
õiglastel tingimustel.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest olen täiesti
nõus, et pärast Jaapanit hiljuti tabanud riigi ajaloo suurimat looduskatastroofi on Euroopa
Liit võimeline ja lausa peab aitama selle riigi majandusel kiiresti taastuda. Raportis kutsutakse
komisjoni üles looma eraldi süsteem, mille alusel saaks EL aidata loodusõnnetuste tõttu
kannatada saanud riike tulevikus rahvusvahelise kaubanduse eri tahkude kaudu.
Konkreetsemalt Jaapani puhul tehakse Euroopa Parlamendi resolutsioonis ettepanek
kasutada rahvusvaheliste riigihangete ja teenuste turgude pakutavaid võimalusi, eriti
põhjusel, et on täheldatud ELi ja liikmesriikide huvi suurenemist nende valdkondade vastu.
Riigihangete vallas ja teenuskaubanduses on riigisiseste eeskirjade tõttu endiselt palju
tõkkeid. Selliste tõkete kõrvaldamiseks tehakse raportis ettepanek püüda mõista vastastikuse
kohanemise süsteemide meetodeid. Ent raportis pööratakse tähelepanu ka sellele, et
kaubandusläbirääkimistes Jaapaniga tuleb tõstatada investeeringute ja teenuskaubanduse
teema, tagamaks, et turu edasine avanemine ei sea ohtu ei ELi ega Jaapani eeskirju avalike
teenuste, keskkonna ja kultuurilise mitmekesisuse kaitse kohta.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin Euroopa Liidu ja Jaapani
kaubandussuhteid käsitleva resolutsiooni ühisettepaneku poolt. 2009. aastal andsid Euroopa
Liit ja Jaapan kokku ligikaudu 20% maailma majanduse mahust ja 2010. aastal oli
kahepoolse kaubavahetuse maht 120 miljardit eurot. Nende näitajate valguses on minu
meelest pakiline vajadus alustada vabakaubanduslepingu läbirääkimisi, et soodustada kahe
kaubanduspartneri tihedamat koostööd ja võimaldada neil koos rinda pista selliste ühiste
katsumustega nagu üleilmne majanduskriis ning Hiina sihikindel poliitiline ja majanduslik
tõus.

Läbirääkimiste alustamise ja kaubandussuhete tugevamaks muutmise eeltingimus on
Jaapani kohustus kõrvaldada mittetariifsed tõkked ja takistused juurdepääsult oma
riigihangetele. Peale selle peaks komisjon keskenduma sel eeletapil Euroopa väikeseid ja
keskmise suurusega ettevõtteid takistavate tõkete kõrvaldamisele.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhteid
käsitleval hääletusel otsustasin anda hääle oma fraktsiooni esitatud resolutsiooni poolt.
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Resolutsioonis toonitatakse vajadust kõrvaldada enne Jaapaniga vabakaubanduslepingu
sõlmimist Jaapani turult mittetariifsed tõkked ja dereguleerida juurdepääs Jaapani
riigihanketurule.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa riikide ja Jaapani kaubandussuhted said
alguse sajandite eest ning on muutunud pärast Teise maailmasõja lõppu üha tihedamaks.

Tänaseks igati lugupeetud riigiks saanud Jaapani majanduslik ja sotsiaalne taastumine on
üks maailma ajaloo tähelepanu- ja imetlusväärsemaid edulugusid. Riiki tabanud traagilised
sündmused nõuavad meilt solidaarsust oma partneriga. Visadus ja vaprus, mida rahvas on
nende raskustega silmitsi seistes üles näidanud, peaks andma inspiratsiooni Euroopale,
kes on sageli liiga enesesse süüvinud ja ei ole alati piisavalt teadlik sellest, mis toimub
väljaspool liidu piiri.

Minu arvates oleks mõlemal poolel vabakaubanduslepingust, mis tugevdaks
kaubandussuhteid ja kõrvaldaks põhjendamatult suhteid takistanud tõkked, palju võita.
Mul on kahju, et selle reaalsuseks saamine on vähetõenäoline. Loodan, et Euroopa ja Jaapan
pingutavad edasi selle nimel, et see eesmärk ühel päeval saavutada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selles Euroopa Parlamendi reolutsiooni
ettepanekus käsitletakse Euroopa Liidu ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) poolest
maailma suuruselt kolmanda majandusega riigi, Jaapani, vabakaubanduslepingut. ELi ja
Jaapani kaubandussuhted ei ole tähtsad vaid nende kahe poole majanduse jaoks. Need
suhted on väga kaalukad: 2009. aastal moodustasid need rohkem kui veerandi maailma
SKPst ja üle 20% maailma kaubanduse mahust. Lisaks on EL Jaapani suuruselt kolmas
kaubanduspartner. Neil põhjustel hääletan raporti poolt. Ent ma nõustun siiski raportööriga
vajaduses nõuda, et enne, kui läbirääkimised saavad alata, peab Jaapan kõrvaldama muu
hulgas mittetariifsed tõkked ja takistused juurdepääsult riigihangetele. Olen ka seda meelt,
et pärast Jaapani rannikut laastanud hiidlainet, mis tõi kaasa paljude inimeste hukkumise
ja vara hävinemise – ja ma ei hakka rääkimagi Fukushima tuumaelektrijaamast – peaks
Euroopa Parlament edastama positiivse sõnumi.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Arusaam, mille põhjal kõnealune
resolutsiooni ettepanek kujunes, on sissejuhatavas osas väga selgelt ära toodud. Selles
lähtutakse seisukohast, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni loodud mitmepoolne
kaubandussüsteem on kõige kohasem raamistik avatud ja õiglase kaubanduse
reguleerimiseks ja edendamiseks ning samas aitab see kaasa Doha arengukava edukale
valmimisele.

See on kujutlus „vabast” kaubandusest kui klassivõitluses kasutatavast relvast, mis teenib
suurte –majandus- ja finantskontsernide huve ning soodustab töötajate ja inimeste
ärakasutamist. See hõlmab nii sotsiaalset dumpingut ehk tootmissuutlikkuse kahjustamist
kui ka keskkonnaalast dumpingut ehk keskkonna kahjustamist.

Selles kaubanduspoliitikas ja selle konkreetses väljundis – lepingutes – jääb puudu
demokraatlikust õiguspärasusest. Läbirääkimised toimuvad peaaegu alati salaja, rahva selja
taga, ning nende käigus püütakse varjata lepingu majanduslikku, sotsiaalset ja
keskkonnamõju ning vältida läbipaistvat ja informeeritud arutelu.

Käsitlusviis, mis toob kasu suurettevõtetele, on kahjulik inimestele ja töötajatele nende
vajadusi silmas pidades ning seab ebasoodsasse olukorda ka tööstuse Euroopa Liidu nõrgima
majandusega riikides. Seetõttu on meie ainus võimalus resolutsiooni ettepanek hukka
mõista ja sellele häälekalt vastu olla.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) ELi ja Jaapani läbirääkimisi, mille eesmärk
on tugevdada kaubandussuhteid, ei saa kasutada relvana, mis pannakse teenima
klassivõitluses suurte majandus- ja finantskontsernide huve ning millega soodustatakse
töötajate ja inimeste üha suuremat ärakasutamist ning nende tootmissuutlikkuse ja
keskkonna kahjustamist.

Euroopa Liidus jääb üha enam puudu demokraatlikust õiguspärasusest, sest liitu kallutatakse
pidevalt parempoolse maailmavaate poole, liit peab kaubanduslepingute üle läbirääkimisi
salaja, pööramata vähimatki tähelepanu liikmesriikide rahvaste suveräänsusele ning püüab
varjata oma poliitika tohutut majanduslikku ja sotsiaalset mõju, suutmata sealjuures
teavitada, selgitada, arutleda või võtta arvesse rahva arvamust.

Käsitlusviis, mis toob kasu suurettevõtetele, on kahjulik inimestele ja töötajatele nende
vajadusi silmas pidades ning seab ebasoodsasse olukorda ka tööstuse Euroopa Liidu nõrgima
majandusega riikides. See tähendab edaspidigi õigustest ilmajäämist, tööpuudust ja vaesust
ning see mõjutab väikeseid ja keskmise suurusega põllumajandustootjaid, kalureid ning
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid – neist kõigist saavad ohvrid.

Kasumist pimestatuna piiratakse selle käsitlusviisiga demokraatiat ja suveräänsust ning
luuakse suurem sõltuvus sellistes riikides nagu Portugal, mis peab looma elatustaseme
tõstmiseks töökohti ning tootma ja tekitama jõukust, mitte ei vaja veelgi jõulisemat tööstuse,
põllumajandusliku toomise ja kalapüügi vähendamist.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Toetasin seda dokumenti, sest 2009. aastal
moodustasid Euroopa Liit ja Jaapan üheskoos rohkem kui veerandi maailma SKPst ja üle
20% maailma kaubanduse mahust ning Jaapan ja EL on teineteise majanduse jaoks olulised
investorid. Nõukogu ja komisjon on märkinud, et Jaapani suutlikkus kõrvaldada
regulatiivsed kaubandustõkked on eeltingimus, mis tuleb täita, et alustada läbirääkimisi
ELi ja Jaapani vabakaubanduslepingu üle, millega soodustatakse tihedamat majanduslikku
lõimumist kahe strateegilise kaubanduspartneri vahel. Maailma Kaubandusorganisatsiooni
mitmepoolne kaubandussüsteem on endiselt kõige tõhusam raamistik avatud ja õiglase
kaubanduse tagamiseks kogu maailmas. Minu arvates peaksid Euroopa Liit ja Jaapan kaasa
aitama Doha arengukava läbirääkimiste edukale lõpuleviimisele. ELi ja Jaapani
vabakaubandusleping ei tooks kasu mitte ainult kahepoolse kaubavahetuse ja
teenuskaubanduse suurenemise kaudu, vaid soodustaks ka koostööd selliste ELi
horisontaalsete prioriteetide vallas nagu innovatsioon, reguleerimine ja võitlus turu
kuritarvitamise vastu ning tegelemine ulatuslike keskkonnaprobleemidega.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Kui Jaapan näitab üles tõelist valmisolekut kaotada
mittetariifsed tõkked, peaks Euroopa Liit minu arvates alustama Jaapaniga läbirääkimisi,
et kirjutada alla vabakaubanduslepingule.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Euroopa parempoolsetel on vaid
mõni nädal pärast Jaapani loodus- ja tuumakatastroofi veider kavatsus ähvardada Jaapani
valitsust. Nende eesmärk on sundida Jaapanit kõrvaldama kõik tõkked, mis takistavad
Euroopa ettevõtete juurdepääsu Jaapani riigihangetele. Ei sõnagi tuumakatastroofist. Ei
ühtki ettepanekut koostööks, et aidata riigil sellest olukorrast välja tulla. Vaid üks napp
rida solidaarsuse kohta pärast Jaapani ainukest tuumakatastroofi. Häbi teil olgu, Euroopa
parempoolsed!

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) 2010. aastal oli ELi ja Jaapani (mis on sisemajanduse
koguprodukti poolest maailma suuruselt kolmanda majandusega riik) kahepoolse
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kaubavahetuse maht 120 miljardit eurot. Jaapan on ELi suuruselt kuues kaubanduspartner
ja EL on Jaapani suuruselt kolmas kaubanduspartner. Ometi leidub märkimisväärset valla
päästmata kaubanduspotentsiaali. Seetõttu tuleb tugevdada ELi ja Jaapani kaubandussuhteid,
keskendudes sellele, et kõrvaldada mittetariifsed kaubandus- ja investeerimistõkked,
sealhulgas paljud piiravad eeskirjad ja regulatiivsed meetmed ELi ettevõtetele juurdepääsul
Jaapani turule. Sel moel on Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubanduslepingul head
väljavaated tuua kasu mõlema riigi majandusele.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Et Euroopa Liidul ja Jaapanil on majanduse vallas
tihedad partnerlussuhted, annavad nad enam kui 20% maailma kaubanduse mahust, kuid
kahepoolse kaubavahetuse mahud ei ole nii suured kui need võiksid olla. Euroopa Liidu
eksport Jaapanisse moodustab Jaapani SKPst alla 2% – märksa vähem kui ELi muudel
peamistel turgudel (Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Koreas ja Indias). Seega ootab
ärakasutamist märkimisväärne majanduslik potentsiaal, mida tuleks uurida nende kahe
partneri kaubandussidemete tugevdamise teel. Läbirääkimised peaksid panema tegutsema
mõlemad pooled. On vastuvõetamatu, et Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline kaubavahetus
on ebavõrdne. Hääletasin poolt.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjalikult. – (PL) Euroopa Parlament võttis täna
vastu resolutsiooni Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhete kohta. Dokumendis tõstetakse
esile tõsiasi, et EL ja Jaapan on teineteise jaoks väga olulised kaubanduspartnerid.
Resolutsioonis võetakse arvesse WTO süsteemi ning seda, et näiteks 2009. aastal andsid
EL ja Jaapan kokku rohkem kui veerandi maailma SKPst ja 2010. aastal oli nende kahe
piirkonna kahepoolse kaubavahetuse maht 120 miljardit eurot.

Resolutsioonis rõhutatakse ka seda, et EL pooldab väga Jaapaniga vabakaubanduslepingu
sõlmimist, ent et see saaks toimuda, peab Jaapan kaotama mittetariifsed tõkked ja
kõrvaldama kõik takistused, mis segavad koostöö arengut. Toonitatakse ka seda – ja minu
meelest on see ELi ja Jaapani koostöö puhul väga tähtis –, et kaubavahetuse käigus tuleks
pöörata tähelepanu ka keskkonnakaitsele ning edendada meetmeid, mille eesmärk on
võidelda kliimamuutuse vastu ning kaitsta keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid standardeid.
Peale selle juhitakse tähelepanu hiljutisele tuumakatastroofile, mille üle ei ole saavutatud
ikka veel täielikku kontrolli. Seetõttu ei ole veel võimalik hinnata täielikult Jaapanit tabanud
kriisi ulatust, mistõttu ei ole mingit õigustust vabakaubanduslepingut käsitlevate
läbirääkimiste kiirendamiseks. Praegu vajab Jaapan käegakatsutavat abi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Maailma Kaubandusorganisatsiooni
loodud eeskirjapõhine mitmepoolne kaubandussüsteem on kõige kohasem raamistik
avatud ja õiglase kaubanduse reguleerimiseks ja edendamiseks. Euroopa Liit toetab
arenguriikide kaasamist rahvusvahelisse kaubandussüsteemi. Samas on kahepoolsed
lepingud – nagu praegugi analüüsitav leping – spetsiaalsed mehhanismid, mis saavad aidata
saavutada nimetatud eesmärke. Hääletasin Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhteid
käsitleva reolutsiooni poolt, sest olen veendunud, et ELi ja Jaapani vabakaubandusleping
suudab kasu tuua mõlema riigi majandusele. Avatud ja õiglane kaubandus on kahtlemata
võimas vahend majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu suurendamiseks ning see põhineb iga
konkreetse majanduse suhtelistel eelistel ning suuremast majanduslikust lõimumisest ja
teadmistepõhise majanduse uutest sisenditest tuleneval potentsiaalsel koostoimel. Sellega
suurendatakse ELi ja Jaapani turgu, mis juba moodustab rohkem kui veerandi maailma
sisemajanduse koguproduktist ja üle 20% maailma kaubanduse mahust.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Meie fraktsioon ei allkirjastanud ega
toetanud kõnealust resolutsiooni, vaid me esitasime enda oma, kus oli kirjas muu hulgas
järgmine: „1. väljendab suurt toetust Jaapani rahvale nende julguse ja meelekindluse eest
11. märtsi katastroofide ja nende kohutavate tagajärgedega toimetulekul ning kutsub
komisjoni ja liikmesriike üles Jaapanit igati aitama ühiskondliku ja majanduselu taastamisel;
2. usub, et sellega seoses võib ELi ja Jaapani kaubandussuhete jätkamisel ja süvendamisel
olla tähtis roll ning kutsub komisjoni üles suunama kõik pingutused selle tagamisele; 3. on
seisukohal, et WTO raames toimiv mitmepoolne kaubandussüsteem on kõige tõhusam
raamistik õiglase ja ausa kaubanduse eeskirjade kehtestamiseks ülemaailmselt tasandil”.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Me toetame dokumenti Euroopa Liidu ja Jaapani
kaubandussuhete kohta, sest Jaapanis on tagatud töötajate ja maailmamajanduse kaitse ja
austamine, ehkki tegemist on kolmanda riigiga. Eeskirjade vähendamine ja lihtsustamine
ning õiglase ja avatud kaubanduse lihtsamaks muutmine saavad Jaapani suhteid Euroopaga
üksnes parandada. Nende kahe riigi majanduse vastastikuste investeeringute maht on aastas
200 miljardit eurot – EL on Jaapani suuruselt kolmas kaubanduspartner ja Jaapan on
omakorda ELi suuruselt kuues kaubanduspartner. Raportis kutsutakse üles ka hindama
selliste otsuste võimalikku kahjulikku mõju, kuid meie oleme kindlalt seda meelt, et
kaubandus- ja investeerimistõkete kõrvaldamine saab olla vaid rõõmustav. Seepärast
hääletasime raporti poolt.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Andsin poolthääle suuliselt vastatavale küsimusele,
milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhteid, sest Jaapan on üks peamisi
Euroopa Liitu investeerijaid. Peale selle on Jaapan Euroopa ekspordi suuruselt seitsmes
sihtkoht. Dialoogi jätkamine Jaapaniga on läbinisti positiivne samm. Meie erinevuste
silumisest on suur abi mõlemale majandusele. Lisaks peame keskenduma tariifide ja nendega
kaasnevate reguleerivate meetmete vähendamisele.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjalikult. – (PL) Toetan kogu südamest Euroopa Liidu
ja Jaapani kaubanduskoostöö arendamist, mis peaks välja viima kahepoolse
vabakaubanduslepingu sõlmimiseni. Tõsiasi, et 2010. aastal oli ELi ja Jaapani kahepoolse
kaubavahetuse maht 120 miljardit eurot, näitab, et mõlemad pooled on teineteise jaoks
partneritena äärmiselt tähtsad. Jaapan on ELi suuruselt kuues kaubanduspartner ja EL on
Jaapani suuruselt kolmas kaubanduspartner. Mõlemad on ka olulised partnerid ja investorid
teineteise majandusse – 2009. aastal oli nende vastastikuste otseste välisinvesteeringute
maht kokku 200 miljardit eurot. Esile tõstmist väärib ka see, et arenguriikide kiire
majanduskasv, majanduslangus pärast ülemaailmset finantskriisi ning pakiline vajadus
saada juurdepääs toorainetele ja taastuvatele energiaallikatele on suured ühised katsumused,
mis muudavad läbirääkimised veelgi hädavajalikumaks.

Selle resolutsiooni teemaga seotud dokumentides on nii nõukogu kui ka komisjon
märkinud, et eeltingimus Jaapaniga läbirääkimiste alustamiseks on see, et Jaapan kõrvaldab
regulatiivsed kaubandustõkked, eelkõige mittetariifsed tõkked, mis piiravad
märkimisväärselt Euroopa ettevõtjate juurdepääsu Jaapani turule. Minu arvates peaksime
kiirendama asjaomast protsessi kõige kõrgematel otsustamistasanditel, et see tooks kaasa
kahe strateegilise partneri tihedamad kaubandussuhted.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult. – (PL) Jaapani valmisolek alustada Euroopa Liiduga
kahepoolseid läbirääkimisi vabakaubanduspiirkonna teemal annab meile võimaluse luua
tihedamad poliitilised suhted ja suurendada majanduslikku kasu nii Euroopa Liidu kui ka
Jaapani jaoks. Võttes arvesse seda, et Jaapan on Euroopa Liidu kaubanduspartnerite seas
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suuruselt alles kuues, on Jaapani võimalused koostööks ELiga kaubanduse ja investeerimise
valdkonnas alles kasutamata. Peamine takistus, mis muudab Jaapani turule pääsemise
Euroopa ettevõtete jaoks oluliselt raskemaks, on mittetariifsed tõkked. Transpordi- ja
turismikomisjoni liikmena olen veendunud, et lennundus on üks valdkond, kus kaubanduse
ning teadus- ja arendustegevuse alasest koostööst oleks vastastikku kasu nii Euroopa kui
ka Jaapani majandusele. Usun, et lennundussektorist võiks saada üks Euroopa Liidu ja
Jaapani koostöö mudel.

Raport: Kriton Arsenis (A7-0113/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan ettepaneku poolt. Arvestades ohte
ja ELi metsade kogupindala ulatust, tuleks ühise põllumajanduspoliitika teise samba kaudu
rahastamist suurendada, olenevalt riiklike metsaprogrammide olemasolust ja
metsamajandamise tegevuskavadest, mis hõlmavad ELi bioloogilise mitmekesisuse
strateegiat ja pikki ajavahemikke säästva majandamise metsandusprojektidele. Toetusi
tuleks hakata andma ka avaliku sektori osalejatele ja tootjarühmadele, tuleks üle minna
pindalapõhistele tasudele ning kohapealsetele ja asukohavälistele kaitsemeetmetele. Aktiivset
metsade säästvat majandamist tuleb kindlalt süvalaiendada, muuta see prioriteediks
teadustöös ja praktikas, samuti tuleks seda kasutada ka nendes 40% ELi metsades, mis on
riigiomandis. Liikide kaitse ja puukoolide tegevus peaks laienema ka omavahel seotud
mikroobi- ja seeneliikidele. Mükorriisse sümbioosi kohapeal teostatavaid uuringuid tuleks
aktiivselt toetada. Ökosüsteemi teenuste toetused tuleks tulevast finantsperspektiivi
arvestades ning metsade ja veemajanduse alaste projektide edule tuginedes ametlikuks
muuta. ELi kohanemise fondi loomisel tuleb pöörata erilist tähelepanu metsade
kohanemisele ja vastupanuvõimele.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – (LT) Andsin poolthääle resolutsioonile,
milles käsitletakse komisjoni rohelist raamatut „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade
ettevalmistamine kliimamuutuseks”. Euroopa Parlament kiitis selle rohelise raamatu sätted
heaks, ent ELi metsandusstrateegiat tuleks tugevdada, et parandada metsade majandamist
ja säilitamist. Kõnealuses strateegias tuleks keskenduda nii metsade kaitsmisele kui ka
puiduressursside säästvale kasutamisele, sest metsad pakuvad lahendusi kliimamuutusega
seotud probleemidele. Tuleb märkida, et vastavalt lähimuspõhimõttele peaks
metsandusstrateegia jääma peamiselt liikmesriikide vastutusalasse, kuid Euroopa Liit peaks
võtma meetmeid, et toetada, kooskõlastada ja täiendada liikmesriikide metsandusalaseid
algatusi, võttes arvesse piirkondades valitsevaid erinevaid olusid. Strateegia eesmärk on
tagada metsade säästev areng ja aidata kaasa Euroopa kodanike elukvaliteedi paranemisele
ning samuti edendada maapiirkondade arengut.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Metsad on peamised CO2 sidujad ja neil
on võitluses kliimamuutuse vastu elutähtis osa. Metsad ja metsamaa katavad 42% Euroopa
Liidu pinnast. Metsad on looduslikud kooslused, mis seovad CO2 ning on eriti tähtsad
selleks, et kaitsta keskkonda loodusõnnetuste eest. Kõik need tahud on üliolulised nii
Euroopa kodanike elukvaliteedi kui ka põllumajanduse ja maaelu arengu jaoks. Tahaksin
toonitada, et metsade säästev majandamine on keskse tähtsusega ELi kliimaeesmärkide
täitmiseks ja CO2 kogumiseks atmosfäärist.

Pealegi annavad metsandusega seotud majandusvaldkonnad tööd rohkem kui kahele
miljonile inimesele ning aitavad sellega kaasa majanduskasvule ja tööhõivele. Hääletasin
raporti poolt, sest minu arvates peab Euroopa Liit tugevdama oma metsade säästva
majandamise ja kaitse parandamise strateegiat.
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Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult. – (GA) Metsandussektor annab Euroopa Liidus elatist
miljonitele inimestele, teiste seas ettevõtjatele, põllumajandustootjatele ja 16 miljonile
metsaomanikule. Euroopa Liidu metsandussektoris töötab praegu üle kahe miljoni inimese –
peamiselt väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes – ning sektor teenib aastas
300 miljardit eurot. Hinnanguliselt töötab ainuüksi Iirimaal metsanduses 16 000 inimest.
Metsandusega seotud valdkonnad aitavad kaasa majanduskasvule, loovad kasvu- ja
töövõimalusi maapiirkondades ning toetavad kohaliku tootmise ja turismivõimaluste
kaudu maaelu arengut. Metsad on väärtuslik loodusvara põllumajanduse, keskkonna ja
bioloogilise mitmekesisuse jaoks, eelkõige pidades silmas ökosüsteeme, mille nad
moodustavad, ning mullaviljakuse säilitamist ja mullaerosiooni ärahoidmist.
Süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise vallas on Euroopa metsandussektoril
märkimisväärseid arenguvõimalusi. Mulle on meelt mööda see, mida öeldakse raportis
metsanduse sotsiaal-majandusliku ja ökoloogilise tähtsuse kohta, ning komisjonile esitatud
palve võtta vastu ühtne käsitlusviis, et aidata sellel sektoril kasutada ära kogu oma
potentsiaal.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Metsad ja metsamaa
katavad üle 42% Euroopa Liidu pinnast. Metsapõhised majandusvaldkonnad, mille käive
on üle 300 miljardi euro, annavad, enamasti maal, tööd enam kui kahele miljonile inimesele
ning edendavad puidutarnete ja turismivõimalustega majanduskasvu, tööhõivet ja jõukust.
Euroopa Liidu metsi ohustavad kliimamuutus, uued kahjuriliigid, üha suurem tuleoht (eriti
Vahemere piirkonnas) ja inimtegevus (energiasektori suurenev nõudlus puidu biomassi
järele), mis toob kaasa metsade hävinemise. Olen nõus, et komisjon ja liikmesriigid peavad
rohkem pingutama, et saavutada metsanduse tegevuskava eesmärgid, mis on seotud
keskkonna ja elukvaliteediga ning mille täitmine praegu venib. ELi metsandusstrateegiat
ja metsanduse tegevuskava tuleks ajakohastada, et need hõlmaksid kliimamuutuse mõõdet
ja laiemaid metsakaitse küsimusi.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Ülesanne ühitada edukalt Lõuna- ja
Põhja-Euroopa metsanduspoliitika, et meil oleks kogu ELi hõlmav järjekindel käsitlusviis,
ei ole kahtlemata kergete killast. Selle raporti vastuvõtmisega oleme siiski rõhutanud
vajadust pühenduda metsanduspoliitikas rohkem keskkonnakaitsele. Oleme tõstnud esile
ka probleemi, mida kujutab endast meie metsade jaoks kliimamuutus. Ehkki ma ei ole
kindel, kas me vajame seadusandlikku algatust, millega keelatakse ehitamine alale, kus
mets on hävinud tulekahju tõttu, pooldan ma arutlemist jõuliste, pikaajaliste lahenduste
üle, et ohjeldada seda kohutavat nähtust, milleks on metsade süütamine, et vabastada maad
ehitustegevuse tarvis.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Osalesin hääletusel asjaomase raporti üle,
sest selles on esitatud Euroopa Parlamendi vastus komisjoni avaldatud rohelisele raamatule,
millega sooviti alustada avalikku arutelu kogu Euroopa Liidu metsade kaitse ja
kliimamuutuseks ettevalmistamise teemal. Euroopa Parlament väljendab raportis rahulolu
seoses komisjoni rohelise raamatuga ning kutsub ELi üles ajakohastama
metsandusstrateegiat, võtma samas nõuetekohaselt arvesse lähimus- ja
proportsionaalsuspõhimõtet ning hõlmama kliimamuutuse mõõdet ja laiemaid metsakaitse
küsimusi. Samuti kinnitab parlament veel kord oma seisukohta vajaduse suhtes tõsta ELi
metsakaitsemeetmete rahastamise taset ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu samba
kaudu, võttes eriti arvesse kliimamuutuse uusi probleeme. Muude võimalike
rahastamisallikate kõrval tehakse raportis ettepanek kaaluda ka võimalust ettevõtetele
selliste ökosüsteemi teenuste eest tasuda, millega nad aitavad kaasa bioloogilise
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mitmekesisuse säilitamisele ja metsade kaitsmisele. Paljude selliste meetmete seas nagu ELi
tasandil toimuva kooskõlastamise ja liikmesriikide teabevahetuse parandamine nõutakse
tungivalt, et komisjon kaaluks õigusakti ettepaneku esitamist, millega keelatakse ehitamine
maadele, kus mets on hävinud tõestatud süütamisest tekkinud tulekahju tõttu.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) 2006. aastal vastu võetud metsanduse
tegevuskavas sätestati neli tähtsat eesmärki. Ent nagu näitab selle kava täitmise
vahehindamine, ei ole pööratud neile kõigile ei võrdselt ega piisavalt tähelepanu. Suured
puudujäägid esinevad metsade kaitse edendamisel ja bioloogilise mitmekesisuse
säilitamisel – 66% metsaelupaikade seisund on vilets. Tegelikkuses näitavad järeldused
seda, et tähelepanu on küll keskendatud pikaajalise konkurentsivõime tugevdamisele, ent
keskkonna parandamise, elukvaliteedi tõstmise ning kooskõlastamise ja teavitamise
edendamise eesmärke ei ole rakendatud piisavalt jõuliselt. Metsad annavad elatist miljonitele
töötajatele ja ettevõtjatele ning 16 miljonile metsaomanikule. ELi metsatööstus annab tööd
rohkem kui kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes ja keskmise suurusega
ettevõtetes, ning selle käive on 300 miljardit eurot. Lisaks töötab metsamajanduse
valdkonnas üle 350 000 inimese.

Ses suhtes on tähtis püüelda metsandusstrateegias sätestatud eesmärkide poole. See tõsiasi
koos kliimamuutusega on piisav põhjus, et kaasata kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ning
teha liidu metsade majandamisel võrdseid ja järjekindlaid jõupingutusi. Selle tegevuse
toetamiseks tuleb teha kohandusi energia-, tööstus-, kaubandus-, teadus- ja
ühtekuuluvuspoliitika vallas, mis hõlmab ka regionaalpoliitikat ja solidaarsusfondi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liidu suured metsaga kaetud
alad pakuvad arvestatavaid ettevõtlus- ja tööhõivevõimalusi. Seda arvesse võttes ja
unustamata nende roheliste alade tähtsust keskkonna jaoks, pean vajalikuks võtta meetmeid,
et võidelda üleilmsel tasandil viimastel aastatel täheldatud kliimamuutuse kahjulike
mõjudega. Kõigi muude kasutegurite kõrval on see ülioluline selleks, et kaitsta Euroopa
metsi. Seetõttu valmistab mulle heameelt komisjoni roheline raamat metsade kaitse kohta.
Tõhusaks tegutsemiseks tuleb mõista, millist kahju, on meie metsad viimasel ajal
ülemaailmse kliimamuutuse tõttu kandnud, peamiselt seoses tormide, suurenenud tuleohu,
kahjurite ja seenhaigustega.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Metsad ja metsamaa katavad üle 42% Euroopa
Liidu pinnast. Hoolimata sellest, et igal aastal hävib Euroopa Liidus metsatulekahjude ja
ebaseadusliku raie tõttu umbes 500 000 hektarit metsa, tundub pikaajaline metsasuse
suurenemine olevat ELis püsiv trend.

Ehkki metsanduspoliitika jääb peamiselt liikmesriikide vastutusalasse, on ELi ülesanne
siiski kooskõlastada ja täiendada liikmesriikide algatusi ja metsaprogramme, anda neile
lisandväärtust ning määratleda ühine ELi strateegia ja tegevuskava. Metsade kaitse
tugevdamine peaks moodustama osa ELi ja liikmesriikide strateegiast, eriti selliste äärmuslike
ilmastikunähtuste valguses nagu tulekahjud ja üleujutused, maalihked ja kõrbestumine.

Seetõttu toetan uute vahendite loomist ja ELi metsade kaitseks kavandatud meetmete
suuremat rahastamist, eelkõige selleks, et lahendada kliimamuutuse põhjustatud uusi
probleeme. Sama tähtis on teave metsavarude, metsade seisundi ja kliimamuutuse mõju
kohta, et tagada iga metsaga seotud otsuse langetamisega võimalikult suur
sotsiaal-majanduslik ja keskkonnaalane kasu.

149Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjalikult. – (RO) Metsade majanduslik, sotsiaalne ja
keskkonnaalane tähtsus rahvusvahelisel, Euroopa, piirkondlikul ja riiklikul tasandil on
üldjuhul hästi teada ja teatud määral ka seadustatud rahvusvahelistes lepingutes ning
asjaomastes koostöö- ja rahastamisprogrammides. Kliimamuutus mõjutab metsi tohutult
igas Euroopa piirkonnas, kuid selle mõju tugevus on erinev. Euroopa Liidu
metsanduspoliitikas rakendatava käsitlusviisi reformimisel ei tule taanduda üksnes
kliimamuutusest tingitud katsumuste käsitlemisele, vaid arvesse tuleks võtta ka kõiki tahke,
mis on seotud metsade osatähtsusega säästvas arengus piirkondlikul, Euroopa ja
ülemaailmsel tasandil. Teine aspekt on metsandussektorit toetavad ELi tasandi vahendid
ja kavad, mis on väga kergekaalulised, kui võrrelda neid teistes ettevõtlussektorites
kohaldatavate vahendite ja kavadega ning võtta arvesse metsade praegust ja tulevast rolli
säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Euroopa Liidu metsanduspoliitikas rakendatava
käsitlusviisi reformimisel ei tule siiski taanduda üksnes kliimamuutusest tingitud katsumuste
käsitlemisele, vaid arvesse tuleks võtta ka kõiki tahke, mis on seotud metsade osatähtsusega
keskkonna säästvas arengus ja maapiirkondade majanduses piirkondlikul, Euroopa ja
ülemaailmsel tasandil.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjalikult. – (FR) Arsenise raport näitab Euroopa Parlamendi
muret metsanduspoliitika pärast. Selles rõhutatakse vajadust näha metsa- ja puidutööstuse
jaoks tulevikus ette piisavad ja eesmärgikindlad rahalised vahendid. Seepärast pooldan
dokumendi vastuvõtmist ja kinnitan samas veel kord oma toetust liidu metsade kaitseks
eraldi rahastamisvahendi kehtestamisele.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Üle 42% liidu territooriumist on kaetud metsaga.
Puidutööstus annab tööd kokku rohkem kui kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes
ja keskmise suurusega ettevõtetes, ning selle käive on 300 miljardit eurot. Metsamajanduse
valdkonnas töötab 350 000 inimest. Raiemahu ja juurdekasvu suhe on kogu liidus stabiilselt
ligikaudu 60%, ent see näitaja tõuseb prognooside kohaselt mõnes riigis rohkem kui 100%le
ning see toob kaasa kasvava metsa järkjärgulise vähenemise pärast 2010. aastat.

Olen veendunud metsade säästva majandamise vajalikkuses, kui tahame säilitada liidu
metsade võime täita oma majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid ülesandeid. Sellepärast
olen nõudnud komisjonilt ettepanekuid puidumääruse (EÜ) nr 995/2010 täiendamiseks,
tagamaks et kogu Euroopa turule toodav puit ja puittooted on saadud säästvalt
majandatavatest metsadest. Komisjon ja liikmesriigid peavad muutma metsade säästva
majandamise Euroopa Liidus kohustuslikuks.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile, milles käsitletakse
metsade ettevalmistamist kliimamuutuseks. Võttes arvesse metsade potentsiaali
kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel ning nende majanduslikku, sotsiaalset
ja keskkonnaalast väärtust, tuleb tugevdada ELi poliitikat säästva arengu ja metsade kaitse
vallas, eriti õigusakte metsatulekahju riskide ennetamise ja juhtimise kohta.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42% Euroopa
Liidu pinnast. Metsad annavad tööd kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes ja
keskmise suurusega ettevõtetes, ja selle sektori käive on 300 miljardit eurot. Need näitajad
kajastavad tõsist vajadust Euroopa tõhusa poliitika järele, milles ei käsitleta metsasid, nende
kasutamist ja jätkusuutlikkust mitte üksnes keskkonna seisukohast lähtudes, vaid võttes
arvesse ka metsi kui olulist majandusressurssi.

Arutledes metsade kui majandus- ja keskkonnaressursi kaitsmise teemal, ei saa ma
portugallasena unustada, et võitlus metsatulekahjudega – mille tõttu on minu kodumaa
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tõsiselt kannatanud – peab olema selles valdkonnas ükskõik millise Euroopa strateegia
esmatähtis ülesanne.

Mis puudutab riiklikke metsaprogramme, siis ma küll toetan igati nende kehtestamist, ent
tahaksin juhtida tähelepanu neis esinevatele vajakajäämistele. Et riiklikud metsaprogrammid
oleksid tõepoolest nii tõhusad nagu me kavandasime, peavad nad saama reaalsuseks ja
jõudma ka tegelikult metsadeni.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportis käsitletakse komisjoni rohelist
raamatut „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutuseks”.
Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42% ELi pinnast ning on tähtsad tuluallikad, tootes
rohkem kui 300 miljardi euro suurust käivet ja andes tööd enam kui kahele miljonile
inimesele. Tagatipuks on metsad tähtsad meie kõigi jaoks – nad on osa meie identiteedist.
Viimasel ajal on meid tabanud katastroofid ja tormid, mis on ohustanud meie metsi. Ilma
metsadeta oleks kliimamuutuse tagajärjed veelgi tõsisemad. Ent vaatamata metsade
tähtsusele, ei ole neisse investeeritud seda raha, mida nad väärivad.

Mul on hea meel, et võeti vastu raport, milles pööratakse tähelepanu selle sektori
hooletussejätmisele ning kutsutakse üles tunnustama ja väärtustama Euroopa Liidus
esinevate liikide mitmekesisust ning samuti vajadust rakendada tänapäevast ja aktiivset
strateegiat, mille abil oleks võimalik kasutada biomassi ja CO2-krediite ning samuti jätkata
traditsioonilist tegevust.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42%
ELi pinnast ja annavad elatist miljonitele töötajatele. Metsapärandi kaitsmisest on palju abi
rahvaste heaolu tõstmisel ja samuti maapiirkondades töökohtade loomisel. Metsade
kaitsmine on lahutamatult seotud metsatulekahjude ärahoidmisega – need katastroofid
hävitavad Lõuna-Euroopas, eriti Portugalis, igal aastal ulatuslikke metsaga kaetud alasid.
On ülimalt oluline järgida siin hiljuti vastu võetud soovitusi loodusõnnetuste ennetamise
kohta.

Raportis rakendatakse metsanduse suhtes laiaulatuslikku käsitlusviisi ja keskendutakse
teatud meie arvates tähtsatele tahkudele. Ometi on oluline, et teooria jõuaks praktikasse,
eriti kui küsimuse all on liidu toetusprogrammidest piisavate rahaliste vahendite eraldamine
ning meetmed, mis võimaldavad kontrollida metsade ökoloogilist ja fütosanitaarset seisundit
ning vajaduse korral need ümber liigitada, sealhulgas metsa uuendamise teel.

Samuti on tähtis anda programmile Natura 2000 selle haldamiseks ja eesmärkide tõhusaks
täitmiseks rahalised vahendid, võttes arvesse, et sellesse võrgustikku kuulub palju metsi.
Oluline on tunnistada ka Euroopa metsaökosüsteemide mitmekesisust ja paljudel juhtudel –
näiteks Vahemere piirkonna agrometsanduslike karjamaade puhul – nende
polüfunktsionaalsust.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raportis rakendatakse metsanduse suhtes
laiaulatuslikku käsitlusviisi ja keskendutakse mõnele meie arvates tähtsale tahule. Ent on
oluline, et teooria jõuaks praktikasse, eriti kui küsimuse all on liidu toetusprogrammidest
piisavate rahaliste vahendite eraldamine ning meetmed, mis võimaldavad kontrollida
metsade ökoloogilist ja fütosanitaarset seisundit ning vajaduse korral need ümber liigitada,
sealhulgas metsa uuendamise teel. Samuti on tähtis anda programmile Natura 2000 selle
haldamiseks ja eesmärkide tõhusaks täitmiseks rahalised vahendid.

Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42% ELi pinnast ja annavad elatist miljonitele
töötajatele. Nende kaitsmisest on palju abi rahvaste heaolu tõstmisel ja samuti
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maapiirkondades töökohtade loomisel. Metsade kaitsmine on lahutamatult seotud
metsatulekahjude ärahoidmisega – need katastroofid hävitavad Lõuna-Euroopas, eriti
Portugalis, igal aastal ulatuslikke metsaga kaetud alasid. On ülimalt oluline järgida hiljuti
vastu võetud soovitusi loodusõnnetuste ennetamise kohta.

Oluline on tunnistada ka Euroopa metsaökosüsteemide mitmekesisust ja paljudel juhtudel –
näiteks Vahemere piirkonna agrometsanduslike karjamaade puhul – nende
polüfunktsionaalsust.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Metsad ja muu metsamaa katavad ELi
pinnast rohkem kui 42% ning annavad elatist miljonitele töötajatele ja ettevõtjatele ning
16 miljonile metsaomanikule. Metsatööstus annab tööd rohkem kui kahele miljonile
inimesele ja metsamajanduse valdkonnas töötab 350 000 inimest. Metsade kaitset mõjutava
ühise poliitika hulka kuuluvad keskkonna-, energia-, tööstus- ja kaubanduspoliitika, samuti
ühtekuuluvuspoliitika, sealhulgas regionaalpoliitika ja solidaarsusfond. Arvestades ohtude
ja ELi metsade kogupindala ulatust, tuleks suurendada rahastamist, hakata andma toetusi
ka avaliku sektori osalejatele ja tootjarühmadele. Toetused peaksid olema pindalapõhised
ning hõlmama ka kaitsemeetmeid.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjalikult. – (GA) Möödunud nädalal tegid ulatuslikud
metsatulekahjud, mille taolisi ei oldud nähtud juba ammu, suure hävitustöö Donegalis,
Sligos ja muudes Iirimaa piirkondades.

Selliste sündmuste eest peavad liikmesriigi valitsuse toel vastutuse võtma kohalikud
omavalitsused. Tegemist on lähimusküsimusega. Seoses hiljutiste tulekahjudega Iirimaal
peab Iiri valitsus hindama täielikult tekitatud kahju, et aidata neid, keda õnnetused
mõjutasid. Et reageerida sellistele olukordadele tulevikus paremini, tuleb metsatulekahjude
jaoks koostada kriisikava, nagu on liiklusõnnetuste ja üleujutuste tarvis juba kehtestatud.

Ja lõpuks – Donegali maavolikogule tuleb eraldada erakorraliste kulude katmiseks rohkem
rahalisi vahendeid.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liidu kogupindalast on 42% kaetud
metsade ja metsamaaga. Metsatööstuse laekumised ületavad 300 miljardit eurot ja sektor
annab tööd ligikaudu kahele miljonile inimesele. Need on näitajad, mida peame meeles
pidama, et mõista Euroopa säästva metsamajanduse strateegia tähtsust ja kaitsta seda olulist
Euroopa pärandit tulemuslikumalt. Peame arvesse võtma ka metsade suurt osatähtsust
sotsiaal-majanduslike teenuste vallas ja nende üliolulist rolli võitluses kliimamuutuse vastu.
Seetõttu on hädavajalik parandada võimet ennetada metsatulekahjusid, mis hävitavad igal
aastal endiselt üle 400 000 hektari metsa. Selleks on oluline tõhustada metsade kohta teabe
kogumist, suurendada teadustegevust ning eeskätt julgustada liikmesriike vahetama
piiriüleselt teadmisi ja kogemusi. Siinkohal tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kui tähtis
on töö, mis on ära tehtud Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi, ning iseäranis
ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire programmiga, mis võimaldab metsi kaardistada ja
seirata.

Françoise Grossetête (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlament on edastanud jõulise
poliitilise sõnumi, et rõhutada metsade säästva majandamise tähtsust. On pakiline vajadus
viia ellu soovitused loodusõnnetuste ennetamise kohta. On tõsi, et metsatulekahjud on
üks suurimaid ohte Euroopa metsadele ja nende ökosüsteemidele.
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Metsade kaitsmine kliimamuutuse eest aitab püsida ka metsatööstustel ja säilida selle
konkurentsivõimel. Euroopa puidutööstus, mille käive ületab 300 miljardit eurot, annab
tööd rohkem kui kahele miljonile inimesele ja on oluline majanduskasvukeskkond.

Lõpetuseks on ülioluline see, et aruteludel ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle pärast
2013. aastat võetaks arvesse metsade osatähtsust. Maapiirkondade tootjad ja avaliku sektori
asutused tuleb muuta ühise põllumajanduspoliitika teise samba raames metsandusmeetmete
puhul abikõlblikuks – EL peab toetama riiklike maaelu arengu programmide raames
metsaistutamist.

Roberto Gualtieri (S&D),    kirjalikult. – (IT) Euroopa metsakaitsestrateegia määratlemine
on osa ELi üldisest kohustustest võitluses kliimamuutuse vastu. Eriti rõõmustav vastuvõetud
raporti puhul on ettepanek koostada eraldi õigusakt, millega keelatakse ehitamine alale,
kus mets on hävinud tõestatud süütamisest tekkinud tulekahju tõttu, ning nõue tagada
praegu väga tagasihoidlikult rahastatud metsandusstrateegiatele piisavad rahalised vahendid.
Lõpetuseks soovin öelda, et oluline on ka energia tootmiseks kasutatava biomassi jaoks
asjakohaste säästvuskriteeriumite nõudmine. Seetõttu ärgitame Euroopa Komisjoni jätkama
samal kursil ja esitama nende küsimuste käsitlemiseks valge raamatu metsakaitse kohta.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Toetasin seda dokumenti, sest Euroopa Liidu
metsad ja muu metsamaa katavad ELi pinnast rohkem kui 42%. Metsad annavad elatist
miljonitele töötajatele ja ettevõtjatele ning 16 miljonile metsaomanikule. Metsatööstus
annab tööd rohkem kui kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes ja keskmise
suurusega ettevõtetes. Metsamajanduse valdkonnas töötab 350 000 inimest. ELi raiemahu
ja juurdekasvu suhe on stabiilselt ligikaudu 60%. Prognoositakse, et see näitaja tõuseb
mitmes riigis üle 100%le ning see toob kaasa kasvava metsa järkjärgulise vähenemise pärast
2020. aastat. Euroopa metsi ja metsandust majandatakse mitme piirkondliku ja riikliku
mudeli abil, mis on rühmitatud oma tootliku või kaitsealase suunitluse järgi. Metsad annavad
ressursse ja täidavad ökosüsteemi ülesandeid. On ettepanekuid koostada kohustuslikud
programmid. Samuti tuleb toetust anda sihipäraselt, näiteks kliimamuutusest sõltuvalt.
Ettepanekud hõlmavad konkurentsivõime parandamist pikas perspektiivis, keskkonnakaitset
ja selle edendamist, elukvaliteedi tõstmist ning kooskõlastamise ja teabevahetuse
tõhustamist. Peame tegema kõik võimaliku, et tagada metsade kaitsmine ja säästev
kasutamine, mis annaks ka meie tulevastele põlvkondadele võimaluse seda loodusvara
kasutada, ning peaksime ühtlasi aitama kaasa keskkonnasaaste vähendamisele.

Peter Jahr (PPE),    kirjalikult. – (DE) Metsad ja metsatööstus juba annavad märkimisväärse
osa kohalike toorainete tootmisesse. Metsad on ka paljude Euroopa kodanike jaoks puhkeala
ja neil on kaalukas roll kliimamuutuse ärahoidmisel. Vaevalt et ühelgi muul valdkonnal
oleks omavahel nii põimunud keskkonnaalased, majanduslikud ja sotsiaalsed ülesanded.
Ent meie metsi ootavad ees mõned tohutud katsumused. Üks suuremaid neist on
kliimamuutus. Liikmesriikide töö on kaitsta ja arendada Euroopa Komisjoni toel meie
metsi tulevaste põlvede jaoks, et metsad saaksid olla ka edaspidi osa meie looduslikest
elupaikadest, ühiskonnast ja majandusest. Selle käigus tuleb tagada, et metsadel oleks pidev
ja kasvav roll võitluses kliimamuutuse vastu ning et metsanduse ja puidutööstuse
majanduslik alus säiliks, mis võimaldab meile tulevikus piisavad puiduvarud.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjalikult. – Täna oli väga lihtne ülesanne anda poolthääl
raportile, milles käsitletakse metsade kaitset ja metsateavet ELis ning metsade
ettevalmistamist kliimamuutuseks. Euroopa Liidu metsad on praegu suurema surve all kui
kunagi varem – mitte niivõrd kliimamuutuse pärast, kuivõrd mõne otsuse tõttu, mis on
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ELis tehtud selle vastu võitlemiseks. Sellega, et oleme nõudnud nüüd käesolevas raportis
energiaalaseks kasutamiseks mõeldud biomassi jaoks õiguslikult siduvaid
säästvuskriteeriumeid, oleme astunud olulise sammu. Euroopa Liidu õigusaktid biokütuste
ja taastuvate energiaallikate kohta on muutnud meie metsakasutuse mittesäästvaks. Kui
me peame metsi vaid taastuvenergia allikaks, oleme säästva tööstuse ja keskkonnakaitse
ühendamisest täiesti valesti aru saanud. Metsad on meie liidus oluline elatis- ja heaoluallikas.
Seepärast tuleks kasutada seda väärtuslikku loodusvara pigem tootmise kui lühinägelikult
energia jaoks. Tuleks meeles pidada ka seda, et puidutooted seovad kogu oma olelusringi
jooksul ka ise süsinikku. Seetõttu peaksime vältima oma taastuvate allikatega seotud sihtide
poole püüdlemisel igasuguseid kiiremaid otseteid.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjalikult. – (DE) Euroopa metsatööstus on säästlikum kui
pea kõik muud majandussektorid. Mitu põlvkonda Euroopa metsaomanikke on järginud
rangeimaid õigusakte metsade ja looduskaitse kohta. Ometi soovitatakse keskkonna-,
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esitatud raportis metsade kaitset ja metsateavet
käsitleva rohelise raamatu kohta veel hulga eeskirjade kasutuselevõttu, tunnistamata
metsade tähtsust töökohtade loojana ja majanduse liikumapaneva jõuna. Raportis
kutsutakse kohaldama Euroopa Liidu metsamajanduse suhtes ülemääraseid
säästvuskriteeriume, võtmata arvesse piirkondlikke tegureid ja riikide volitusi. Liikmesriikide
metsanduspoliitika volituste ületatamine ja metsade majanduslik nõrgestamine avaldub
peamiselt sätetes, milles käsitletakse Euroopa siseseid puidutarneid. Ka on ikka veel
määratlemata mõiste „säästvus”. Üks teine asi, millega ma ei nõustu, on mõistaandmine,
et puidu biomass ei ole säästlik. Minu arvates peaksime tooma esile metsade kaitsvad ja
kasulikud funktsioonid, mitte ei peaks rakendama ühekülgset käsitlusviisi. EL peab
pingutama rohkem selle tagamiseks, et metsade säästev majandamine muutuks Euroopas
tegelikkuseks ning et me oleksime teistele riikidele eeskujuks.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Kuna metsad mängivad suurt rolli
kliimakriisiga toimetulemisel, on metsade säästev majandamine väga tähtis, et tagada
Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamine. EL peab tugevdama oma strateegiat võitluseks
selliste metsi kahjustavate teguritega nagu kontrollimatud raided, tulekahjud ja õhusaaste.
Samas on meie kodanike elukvaliteedi parandamise ja keskkonnahoidlikkuse seisukohast
üliolulised bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, loodusõnnetuste eest kaitsmine ja CO2

kogumine atmosfäärist. Seetõttu peab minu meelest ELi metsade kaitse võimaldama tagada,
et metsad täidavad ka tulevikus oma tootvaid, sotsiaal-majanduslikke ja ökoloogilisi
funktsioone.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle tähtsa raporti poolt. Euroopa Liidu
metsad ja metsamaa katavad üle 42% Euroopa Liidu pindalast. Metsad annavad elatist
miljonitele töötajatele ja ettevõtjatele ning 16 miljonile metsaomanikule. Metsatööstus
annab tööd rohkem kui kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes ja keskmise
suurusega ettevõtetes, ning selle käive on 300 miljardit eurot. Metsamajanduse valdkonnas
töötab 350 000 inimest. Lisaks on 40% ELi metsadest riigimetsad. ELi raiemahu ja
juurdekasvu suhe on stabiilselt ligikaudu 60%. Prognoositakse, et see näitaja tõuseb mitmes
riigis rohkem kui 100%le ning see toob kaasa kasvava metsa järkjärgulise vähenemise
pärast 2020. aastat. Metsade kaitsmise meetmed on üliolulised. Euroopa metsad saab
jagada viide bioklimaatilisse vööndisse: boreaalne, parasvöötme mereline, parasvöötme
mandriline, vahemereline ja mäestikuvöönd. Liigitus on kooskõlas Euroopa Keskkonnaameti
metsatüpoloogiaga, mis on välja töötatud tugivahendina poliitiliste otsuste tarbeks.
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Véronique Mathieu (PPE),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle raportile, milles
käsitletakse komisjoni rohelist raamatut „Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade
ettevalmistamine kliimamuutuseks”. Metsi tuleks pidada kliimamuutuse vastu võitlemisel
väga tähtsaks. On ülioluline, et Euroopa Liit tõhustaks oma strateegiat, millega võideldakse
selliste metsa kahjustavate nähtuste vastu nagu tulekahjud ja õhusaaste. Metsa võime
tekitatud kahjust toibuda ja pöörduda kliimamuutuse mõjuga silmitsi seistes tagasi oma
tavapärase arengu juurde sõltub bioloogilisest mitmekesisusest – mitte üksnes puude, vaid
ka kõikidest teiste metsas elavatest organismide, eriti metsloomade, omast. Seetõttu väärivad
metsikud liigid, kes asustavad metsade erilist elukeskkonda looduslikult, metsaomanike
erilist tähelepanu, sest need aitavad säilitada bioloogilist mitmekesisust.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Metsa hoidmine on kogu inimkonna
huvidesülioluline. On tõepoolest kahju, et seda kasutatakse taas ettekäändena CO2-turu
edendamiseks. Euroopa keskkonnasäästlik kapitalism on omadega ummikusse jooksnud.
Kapitalism ja ökoloogia ei sobi omavahel kokku.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42% ELi
pinnast ning metsatööstus, mille aastakäive on 300 miljardit eurot, annab tööd ligikaudu
kahele miljonile inimesele. Need arvud kajastavad vajadust Euroopa metsanduspoliitika
järele, et muuta metsad jätkusuutlikuks nii keskkonnaalaselt kui ka majanduslikult. Vaid
nii on võimalik kaitsta metsi neid ähvardavate ohtude eest, nimelt tulekahjude eest, mis
on peamine metsade hävimise põhjus. See peab eriti paika Lõuna-Euroopas ja eeskätt minu
kodumaal Portugalis, kus läheb igal aastal tuleroaks tuhandeid hektareid metsa.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Kliimamuutus ja metsad on teineteisega
lahutamatult seotud. Võitluses kliimamuutuse vastu on ülioluline kaitsta metsa. Selles
võitluses on võimalik metsa paremini ära kasutada – mitte üksnes raie vältimisega, vaid
ka metsastamis- ja metsa uuendamise programmidega.

Kliimamuutus tähendab seda, et igat liiki metsa ja kogu metsandussektorit ähvardavad
teatud ettenägematud ohud nagu tormid, põud ja metsatulekahjud. Seetõttu on äärmiselt
tähtis, et Euroopa Liit tõhustaks oma strateegiat nende nähtuste vastu võitlemiseks. Metsade
säästva majandamise eesmärk peab olema sobitada kokku ühelt poolt tootmise ja teiselt
poolt metsade kaitsega seotud tahud. Peame majandama metsi säästvalt, kui tahame säilitada
nende võime täita oma majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid funktsioone.

Kõige olulisem on pöörata rohkem tähelepanu metsaga seotud teenuste korrastamisele,
tasakaalustamisele ja parandamisele. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine peab olema
meie poliitilises tegevuses esmatähtis eesmärk.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – On teada, et raportis toonitatakse vajadust mõista
metsade suurt osatähtsust kliimamuutuse leevendamisel ja sellega kohanemisel, millega
muutub tarvilikuks ELi strateegia jõustamine metsi kahjustavate tegurite, näiteks kahjurite
ja metsatulekahjude vastu võitlemiseks. Lisaks keskendutakse raportis metsade kaitsmiseks
üldise raamistiku loomisele, nimelt subsidiaarsusele, eri metsaliikidele omastele ohtudele,
metsade säästva majandamise kesksele rollile ning metsade tähtsusele konkurentsivõime
ja tööhõive jaoks. Hääletasin poolt.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Metsade hävimine kogu Euroopas on looduslikke
elupaiku ja kliimamuutust silmas pidades keskkonnaprobleem, aga see on ka majanduslik
probleem. Viie miljoni töötaja ja ettevõtja ning 16 miljoni metsaomaniku aastakäive on
kokku 300 miljardit eurot. Praeguste keskkonnatingimuste tõttu toimuvad Euroopa
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metsades muutused. On oodata, et pikas plaanis kaovad pöögid Vahemere piirkonnast
täielikult ja et okaspuumetsaga kaetud ala väheneb kogu Mandri-Euroopas. Muude tegurite
seas on uut liiki kahjurid, kelle mõju ei ole veel võimalik hinnata, ja metsatulekahjude ohu
märkimisväärne suurenemine.

Koostööprogrammis ICP Forests osalejad ja Euroopa Liit teevad ühe maailma suurima
bioseire võrgustiku raames tööd selle nimel, et neid muutusi mõõta ning aidata mõista
põhjuste ja tagajärgede suhet. Jäin hääletusel erapooletuks, sest minu arvates ei ole raportis
esitatud meetmed seoses üksikute liikmesriikide vastutuselevõtmise ja kaasamise ulatusega
piisavad.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin vastu osale lõikest 36, sest
selle sätted on pehmelt öeldes ebarealistlikud. Ma ei arva, et peaksime keelama ehitamise
tulest kahjustatud metsamaale, sest seda maad on tegelikult võimatu muul otstarbel
kasutada. Ma ei leia, et peaksime eeldama üldjuhul süütamist ning kahjustama nende
metsaomanike omandiõigusi, kes juba on metsatulekahjust kannatada saanud. See-eest
on mulle vastuvõetav lõikes 37 väljendatud mõte ehituskeelu kehtestamisest juhul, kui on
tõestatud tulekahju tahtlik algatamine. Ent selles olukorras võime sattuda minu arvates
silmitsi vastuoluliste tagajärgedega – süütaja ei pruugi olla ilmtingimata metsa omanik ja
ma ei mõista, miks me peaksime viimast karistama.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Komisjoni rohelises raamatus
„Metsade kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutuseks” on
väljendatud mured, mida Euroopa Parlament selles küsimuses tunneb.

Metsad ja metsamaa katavad praegu üle 42% ELi pinnast ja metsaomanikke on rohkem
kui 16 miljonit. Metsad annavad tööd kahele miljonile inimesele, peamiselt väikestes ja
keskmise suurusega ettevõtetes, ja selle sektori aastakäive on 300 miljardit eurot. Tagatipuks
on neil tänu võimele siduda süsinikdioksiidi ja vabastada hapnikku suur osatähtsus võitluses
kliimamuutuse vastu.

Need arvud näitavad metsade tähtsust kõigi ELi liikmesriikide, kuid eriti Portugali jaoks,
kus on väga eripärased metsad ning kus on väga tähtis roll maakorraldusel ja
metsatulekahjude vastu võitlemisel.

Hääletasin raporti poolt, sest selles toetatakse meetmeid, millest on minu meelest abi, et
võidelda metsade hävimise vastu, eriti metsatulekahjude, kahjurite, metsade liigendatuse,
liigilise koosseisu muutumise ja kasvava nõudlusega puidu biomassi järele.

Phil Prendergast (S&D),    kirjalikult. – Mulle valmistab heameelt komisjoni roheline
raamat metsade kaitse ja metsateabe kohta ELis. Et metsad on peamine süsinikdioksiidi
siduja, on nende säästev majandamine ülioluline, et saavutada Euroopa Liidu kliimamuutuse
alased eesmärgid. Peame ühitama oma metsade majandamises kaitse ja tootmise, et tagada
metsade keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja majanduslike funktsioonide elujõulisus. EL peab
täitma oma osa, edendades parimat majandamistava, mis sobib kohalikul tasandil tegutsejate
ja kohalike kogukondade vajadustega, ning ergutada metsastamist, mis on kooskõlas
kohalike tingimuste ja liikidega.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest minu arvates on lausa
ülioluline tugevdada Euroopa strateegiaid metsade kaitse ja säästva majandamise kohta,
et säilitada metsade mõõtmatu majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane väärtus.
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Britta Reimers (ALDE),    kirjalikult. – (DE) Hääletasin lõike 36 (teise poole) ja lõike 37
vastu, sest keskkonnaplaneerimise küsimused kuuluvad piirkonna või liikmesriigi
ametiasutuste pädevusse, mis tähendab, et selles valdkonnas tuleb otsused langetada
piirkondlikes või riigi tasandi parlamentides. Minu arvates tähendaks igasugune Euroopa
Liidu tasandil sekkumine sekkumist subsidiaarsusesse ja läheks liiga kaugele.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjalikult. – (FR) On ütlematagi selge, et metsade kaitsmine
on väga oluline keskkonnaküsimus. Hästi majandatud metsad on peamised süsinikdioksiidi
sidujad ja neil on suur osatähtsus võitluses kliimamuutuse vastu. Kui neid aga hästi
majandamise asemel ägedalt hävitatakse, toodavad nad 25% kogu CO2-heitest, inimtegevuse
põhjustatud kasvuhoonegaasina. Teisisõnu on Euroopa Liit, sealhulgas Rootsi ja Soome,
kus asub kokku 33% Euroopa metsast, ning samuti Vahemere riigid igati huvitatud sellest,
et tõhustada strateegiat võitluseks selliste metsi ähvardavate ohtudega nagu õhusaaste ja
metsatulekahjud.

Seoses sellega on mul hea meel, et rohelise raamatu „Metsade ettevalmistamine
kliimamuutuseks” üle hääletamisel võeti vastu Arsenise raporti lõige 38, milles nõutakse
tungivalt, „et komisjon esitaks metsatulekahjude ennetamist käsitleva õigusakti ettepaneku”
ja kavandaks „30-aastast ehituskeeldu piirkonnas, kus toimus metsatulekahju”. See on hea
viis, kuidas võidelda laialt levinud tava vastu kasutada metsapõlenguid kinnisvaraarendajate
huvide edendamiseks.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – See on hea raport, milles on head
ettepanekud. Muu hulgas tunnistatakse selles üldist rõõmustavat suundumust seoses CO2

säilitamisega Euroopa metsades, ent samuti tõsiasja, et süsinikdioksiidi talletamine jääb
looduslikust potentsiaalist endiselt kaugele maha ja metsad võivad muutuda kasvava surve
tõttu CO2-heite allikaks. Raportis nõutakse komisjonilt ettepanekuid puidumääruse
täiendamiseks, tagamaks et kogu Euroopa turule viidav puit ja puittooted on saadud
säästvalt majandatavatest metsadest. Selles nõutakse, et komisjon uuriks ökosüsteemi
teenuste eest tasumise variante. Samuti nõutakse metsatulekahjude ennetamist käsitlevat
õigusakti ettepanekut ning võimalikku 30-aastast ehituskeeldu piirkonnas, kus on toimunud
metsatulekahju.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Olen raporti poolt, sest metsad, mis katavad rohkem
kui 42% ELi pindalast, annavad metsandussektoris elatist paljudele töötajatele ja ettevõtetele.
Tuleks luua raamistik komisjoni suunistest, kehtestada siduvad säästvuskriteeriumid,
sealhulgas kohustuslikud riiklikud metsaprogrammid, muuta ametlikuks ökosüsteemi
teenuste eest tasumine ning tugevdada tulekahjude ennetamise määruse taaskehtestamise
abil metsade kaitse strateegiaid. Eriti väärtuslik ja märkimisväärne on see, et võeti vastu
muudatusettepanek, millega hoitakse ära spekulatiivne ehitustegevus alal, mis on vabastatud
metsast süütamise teel ebaseaduslikult. Itaalias juba on olemas eeskiri, millega keelatakse
ehitada alale, mis on saanud kahjustada süütajate käe läbi.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    kirjalikult. – Metsad pakuvad meile palju olulisi
ökoteenuseid alates veetsükli reguleerimisest kuni mullaerosiooni ärahoidmise ja
süsinikdioksiidi sidumiseni. Metsadest tulenev keskkonnaalane ja majanduslik kasu nõuab
neile kiiresti pideva ja pikaajalise kaitse võimaldamist, mis on eriti tähtis nii kliimamuutuse
leevendamise kui ka sellega kohanemise kontekstis. Raport hõlmab arvukaid küsimusi
ning on kõikide peamiste fraktsioonide raske töö ja viljakate läbirääkimiste tulemus. Loodan
siiralt, et komisjon ja liikmesriigid tegutsevad vastavalt selle edasiviivatele soovitustele.
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Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel, et võeti vastu raport, milles
käsitletakse komisjoni esitatud rohelist raamatut metsade kohta. Metsad on osa meie
maastikust ja pärandist ning on olulised meie heaolu jaoks. Ajal, mil meid ähvardavad üha
tõsisemad ohud, on ülioluline, et kaitseksime seda erakordset loodusvara paremini. Oleme
kahtlemata kõik teadlikud kliimamuutuse tagajärgedest metsadele, ometi seab meie loidus
lahenduste otsimisel metsade säilimise tõsisesse ohtu. Meie ülesanne on neid hapraid
ökosüsteeme, seda hindamatut bioloogilist mitmekesisust ja strateegilist majandussektorit
hoida. Seetõttu rõõmustab mind jõuline poliitiline sõnum, mille Euroopa Parlament sel
rahvusvahelisel metsaaastal asjaomase raportiga saatis. Kliimamuutusega kohanemiseks
vajalike meetmete puhul ei saa jääda äraootavale seisukohale. Peame tugevdama ka Euroopa
metsatulekahjude taktikalist reservi, võttes arvesse, et selles valdkonnas on ennetamine
sama tähtis kui reageerimine. Kui tahame säilitada oma metsi sellistena nagu me neid
tunneme ja armastame, peame võitlema eesliinil, et tagada metsaalade säästev majandamine
ja kaitsta metsi neid ähvardavate ohtude eest.

Raport: Gabriele Albertini (A7-0168/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan ettepaneku poolt, sest raportis on
käsitletud tasakaalukalt kõige olulisemaid küsimusi Euroopa välisteenistuse korralduse ja
tegevuse kohta ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhivaldkondades. See tasakaal on
saavutatud tänu sõjalisele ja tsiviilkoostööle seoses Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsiooni (NATO) ühistegevust käsitleva resolutsiooniga. Minu arvates on
parlamendikomisjonis vastu võetud muudatusettepanekutest, mille esitas
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis, kasu selleks, et
luua kõikehõlmavam määratlus, mis sisaldaks usuvabadust ja rahvusvahelist kaitset vajavate
vähemuste nimekirja pikendamist.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Andsin poolthääle resolutsioonile, milles
käsitletakse Euroopa Parlamendile esitatud aastaaruannet ühise välis- ja julgeolekupoliitika
kohta. Selles antakse ülevaade strateegilisest rollist, mis peaks olema Euroopa Liidul
väljaspool oma piiri, eriti seoses demokraatia arengu ja inimõiguste austamise toetamisega.
Resolutsiooniga kinnitab Euroopa Parlament veel kord oma õigusi Euroopa tsiviil- ja
sõjaliste missioonide peamise osaleja, juhtija ja nende eelarve kontrollijana. Euroopa
Parlamendi liikmetena rõhutasime taas oma põhieesmärki, et meil oleks välispoliitika
küsimustes tugev ja otsusekindel parlament – eriti nüüd, pidades silmas Lissaboni lepingu
sätteid. Tähtis on ka ELi mitmepoolsuse teema ning vajadus olla eri strateegilistes
olukordades alati hästi esindatud – eelkõige uue Euroopa välisteenistuse, diplomaatilise
esinduse kaudu, mis on viimaks ometi reaalsuseks saanud.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    kirjalikult. – (EL) Raportid, mis käsitlevad Euroopa
Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja selle rolli rahvusvahelisel areenil ning mida toetas
peamine koalitsioon, mis koosneb kapitali poliitilistest esindajatest Euroopa Parlamendis
ehk konservatiividest, sotsiaaldemokraadidest ja liberaalidest, näitavad selle poliitika
äärmiselt tagurlikku olemust ja lihtrahvavaenulikku rolli. Peale selle ei tohi me unustada,
et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles seati see poliitika esirinda ja püüti
selle abil seadustada ELi, USA ja NATO sõda Liibüa vastu, et röövida tõsise imperialistliku
sisevõitluse käigus selle riigi jõukuseallikad ja saada kontroll kogu piirkonna arengu üle.
Kodanluse poliitilised esindajad Euroopa Parlamendis nõuavad ELi imperialistliku olemuse
tugevdamist, selle tugevamat militariseerimist ning liidu ja Euroopa armee sõjalise võimsuse
arendamist eeskätt selliste „paindlike” lahinggruppide ja kiirreageerimisjõudude puhul,
mida valmistatakse ette Liibüa EUFOR missiooni maismaaoperatsiooni jaoks ja milles
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Kreeka osaleb aktiivselt Balkani lahinggrupi juhina. Nad edendavad ELi ja NATO strateegilist
liitu ning teevad kriisiohjamise, humanitaarabi ja terrorismivastase võitluse ettekäändel
plaane ELi imperialistlikuks sekkumiseks ja sõjaks kõikides planeedi nurkades, keskendudes
eelkõige oma positsioonide kindlustamisele imperialistlikes jagelustes Põhja-Aafrikas ja
Lähis-Idas üldisemalt.

Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult. – Hääletasin vastu raporti meetmetele, mis on seotud
Mercosuri kaubanduslepinguga. See leping võib kahjustada tõsiselt Euroopa põllumajandust
ja Euroopa põllumajandustootjate tööd avalike hüvede ning kvaliteetse ja ohutu toidu
pakkumisel. Sellise suurusega kvoot, mida nõuab Mercosur, laostaks täielikult Iirimaa
veiselihatootmise. Hinnangute kohaselt võivad Iiri veiseliha hinnad langeda ELi ja Mercosuri
kaubanduslepinguga 30%, mis tooks ainuüksi Iirimaale kahju kuni 500 miljonit eurot. Iiri
põllumajanduslik toidutööstus moodustab 60% Iiri ettevõtete ekspordist, mis teeb
8 miljardit eurot aastas, ja annab tööd kuni 250 000 inimesele. Leping tooks kaasa arvukad
töökohakaotused põllumajandusettevõtetes ja -tööstuses kõikides Iirimaa maapiirkondades
ja kogu Euroopa Liidus.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Euroopa Liit sai
Lissaboni lepinguga suured volitused, millega ta peaks arendama edasi oma välispoliitika
eesmärke ja kaitsma oma huve kogu maailmas üldisema eesmärgiga edendada rahu,
julgeolekut, solidaarsust, konfliktide ennetamist, demokraatia soodustamist, inimõiguste
kaitset, rahvusvahelise õiguse järgmist jne. Samuti peab EL tegutsema strateegilisemalt, et
panna end rahvusvahelisel tasandil rohkem maksma. ELi võime mõjutada rahvusvahelist
korda ei sõltu mitte üksnes tema poliitika, osalejate ja institutsioonide sidususest, vaid ka
ELi välispoliitika strateegilisest kontseptsioonist, mis peab ühendama kõik liikmesriigid
samade eelisvaldkondade ja sihtide taha, et nad kõneleksid rahvusvahelisel areenil ühel
tugeval häälel.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetades Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu
aastaaruannet, milles käsitletakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika, ühe Euroopa Liidu
põhipoliitika peamisi aspekte ja põhivalikuid, soovin avaldada heakskiitu poliitikale, mida
Euroopa Liit ülemaailmsel tasandil teostab. See, et me kõnealuse aastaaruande vastu võtsime,
näitab Euroopa Liidu tugevat positsiooni ja rolli rahvusvahelistes suhetes.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Albertini raport sisaldab mõtteid, millega ma
nõustun, ent selle puhul on ka üks põhimõtteline probleem. Põhieelduse kohaselt peaks
Euroopa Liit omandama välis- ja kaitsepoliitikas järk-järgult üksikute liikmesriikide
valitsustest suurema kaalu. See tähendab, et liikmesriigid peavad loovutama välispoliitikas
järjekordselt suure hulga oma suveräänsusest ELi asutustele, millelt nõutakse ühist
seisukohta esitamiseks rahvusvahelisele üldsusele ja kõikides mitmepoolsetes foorumites.
Ma ei saa selle väljavaatega nõustuda – liikmesriikidel ei oleks enam võimalik luua omaenda
välispoliitikat, mis põhineks nende enda riiklikel prioriteetidel.

Oleme nõus, et teatud olukordades peab Euroopa Liit püüdma kõneleda ühel häälel, et olla
rahvusvahelisel areenil tugevam ja esindada kõikide liikmesriikide ühiseid soove, ent see
ei saa toimuda liikmesriikide vabaduse arvel kujundada ise oma välispoliitikat. Peale selle
kutsutakse raportis ELi üles andma uus tõuge Türgi ELiga ühinemisele – see on asi, millega
ma ei ole kunagi nõus olnud. Türgi peab jääma meie organisatsioonist välja, sest Türgi ei
ole Euroopa ega saa selleks kunagi. Hääletasin raporti vastu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest nõukogu
aastaaruandes antakse põhjalik ülevaade ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kursist
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ja meetmetest. On väga oluline, et nõukogu jätkaks keskendumist eelkõige piirkondlikele
konfliktidele ja reageeriks neile sujuvalt. Ent nõukogu aruanne ei sisalda nende konfliktide
ja probleemide jaoks ühtki võimalikku lahendust. Nõukogu peaks püüdma kanda hoolt
selle eest, et see aruanne ei oleks vaid sündmuste ja suundumuste kataloog riikide lõikes.
Seepärast tuleks käsitleda dokumendis ka ELi välispoliitika ja selle vahendite rakendamise
ja kindlustamise küsimust. Peale selle peaks nõukogu lisama aruandesse ka hinnangud
ÜVJP ning liidu muu välispoliitika vahelise kooskõlastamise ja sidususe kohta ning samuti
ÜVJP meetmete hindamise põhjal strateegilised ja korralduslikud soovitused tuleviku jaoks.
Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et ühist välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlev
aastaaruanne peaks olema vahend, mille abil suurendada institutsioonidevahelist dialoogi,
et hinnata selle poliitika tõhusust ja visandada selle tulevane suund.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Nõukogu aastaaruanne ja Euroopa
välispoliitika arendamiseks tehtud jõupingutused valmistavad mulle heameelt. Minu arvates
on ülimalt tähtis võtta vastu seisukoht, mis on kooskõlas liikmesriikide välispoliitikaga,
sest selline ühtekuuluvus toob kaasa rahu, julgeoleku, solidaarsuse ja konfliktide ennetamise
rahvusvahelisel tasandil. Sellega kaasneb ka säästev areng ja suureneb ELi võime mõjutada
rahvusvahelist korda. Seetõttu kutsun üles juba alustatud tööd jätkama, et luua ühtne rinne,
mis tõhustaks Euroopa Liidu suhteid muude maailma jõukeskustega, edendaks tõhusamat
reageerimist rahvusvahelise kriisi korral ja parandaks Euroopa positsiooni maailmaareenil.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjalikult. – (FR) Ma ei andnud poolthäält Albertini raporti
lõikele 85, kus väljendatakse heameelt läbirääkimiste jätkumise üle assotsieerimislepingu
sõlmimiseks Mercosuriga. Sellise vabakaubanduse edendamiseks mõeldud lepingu
sõlmimisel tuleb olla väga hoolikas, et mitte muuta ühenduse põllumajandust veelgi
ebastabiilsemaks. Mercosuri tooted ei pea vastama samadele keskkonna- ja sotsiaalsetele
standarditele kui Euroopa tooted. Sellistel tingimustel on olemas tõeline ebaausa konkurentsi
oht. Peame tagama sellise olukorra vältimise.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest nõukogu
aastaaruandega antakse selge ülevaade Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika
strateegiate ja meetmete kohta ning aidatakse tugevdada institutsioonidevahelist dialoogi.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tänavuaastane aruanne on ülesehituselt sarnane
2009. aasta aruandega ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kohta. Eraldi osa on
pühendatud Lissaboni lepingu rakendamisele. Nagu varemgi, nõutakse ÜVJP
põhieesmärkide põhjalikumat läbiarutamist nõukoguga.

Toetan raportööri rõhuasetust vajadusele liikuda praeguselt ÜVJP meetmete pelgalt
kirjeldamiselt strateegilise dialoogi juurde. Samuti nõuab raportöör tungivalt seda, et
nõukogu võtaks otsuste tegemisel arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti.

Minu arvates vajab liidu välispoliitika strateegiline raamistik suuremat arutelu. Samuti on
vaja anda eri poliitilistele osalejatele põhjalikumat teavet ÜVJP ulatuse ja selle kehtestamise
mehhanismide kohta. Esitatud muudatusettepanekute arvukus näitab parlamendiliikmete
üha suurenevat huvi nende küsimuste vastu.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportis käsitletakse nõukogu 2009. aasta
aruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja
põhivalikute kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta
institutsioonidevahelise kokkuleppe II osa G jao punktile 43 (2010/2124(INI)). Raport
põhineb Lissaboni lepinguga kehtestatud uuel institutsioonilisel raamistikul ning selle
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ümberkorraldamisest tulenevalt esitatakse raportis Euroopa Liidu ühine välis- ja
julgeolekupoliitika läbipaistvamalt. Selles käsitletakse kriisiolukordi maailma eri
piirkondades ja riikides, näiteks Lääne-Balkanil, Ida-Euroopa naaberriikides, Kesk-Aasias,
Venemaal, Türgis, Lähis-Idas, Vahemere piirkonnas, Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.
Ehkki ma tunnistan, et raportit oleks võimalik täiustada ehk eelkõige tuua riigiti välja
sündmuste üksikasjad, kirjeldada ELi välispoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikke
vahendeid ja hinnata seda poliitikat rohkem kvalitatiivselt, millega kaasneksid tuleviku
jaoks strateegilised ja korralduslikud soovitused, valmistab raporti koostamine mulle siiski
heameelt. Euroopa Liit loodetavasti jätkab tõhusa mitmepoolsuse edasiarendamist, sest
see käsitlusviis on geostrateegiliste murede puhul üks ELile iseloomulik tunnus.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) See on järjekordne raport, milles toetatakse
Euroopa Liidu ühise välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamist. Argumendid on siin
piinliku täpsusega uuesti välja toodud. Seetõttu tahaksime väljendada taas oma vastuseisu
ja esitada ka väited selle põhjendamiseks. Kõneleme Euroopa juhtivate riikide majanduslike
ja geostrateegiliste huvide kaitsmisest eri vahendite, sealhulgas sõdurite ja diplomaatide
abil koostöös Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga
(NATOga). Peame meeles pidama nende kahe varasemat tegevust – Iraaki, Afganistani,
Balkani riike, Liibüat ja teisi sellesse nimekirja kuuluvaid riike – ja selle traagilisi tagajärgi.

Arengukoostöö ja arenguabi poliitika, mis peaks olema praeguses rahvusvahelises kontekstis
välis- ja julgeolekupoliitika kui mitte just põhisammas, siis vähemalt üks peamisi sambaid,
on muudetud teisejärguliseks.

Jälle on näha klassikalist silmakirjalikku seisukohta, millega kaitstakse Euroopa relvatootjate
majandushuve. Euroopa relvatootjad on teeninud miljoneid relvade müügist diktaatoritele,
kes on kasutanud neid relvi selleks, et korraldada oma rahva ja naaberriikide rahva seas
tapatalguid. Sellele ja ka muudele probleemidele ei ole ikka veel reageeritud nii nagu vaja –
korrigeerida tuleb poliitikat, mis selliseid probleeme põhjustab.

Ühtlasi mõistame siinkohal hukka Iisraeli agressiooni- ja okupatsioonipoliitika toetamise
ning ÜRO resolutsioonide eiramise poliitika, mida teostavad Iisrael ja teised riigid, näiteks
Maroko.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) See on järjekordne raport, milles
kinnitatakse sisuliselt toetust Euroopa Liidu ühise välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika
arendamisele. Nimetatud poliitikavaldkondades kaitstakse peamiselt Euroopa juhtivate
riikide majanduslikke ja geostrateegilisi huve. Neid kooskõlastatakse üha enam Ameerika
Ühendriikide ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATOga) ning arengukoostöö
ja -abi muutuvad selle käigus teisejärguliseks. Tagajärjed on valdavalt katastroofilised, nagu
selgub Afganistani, Palestiina, Iraagi, Liibüa ja teiste riikide näitel.

Oleme teadlikud ka valitsevast topeltstandardist, millega kaitstakse Euroopa relvatootjate
majandushuve. Euroopa relvatootjad on teeninud miljoneid relvade müügist diktaatoritele,
kes on kasutanud seejärel neid relvi selleks, et korraldada oma rahva ja naaberriikide rahva
seas tapatalguid.

Seega on mõned sellel arutelul tõusetunud põhiküsimused – relvatehingud, Iisraeli
vallutuslik ja sõjakas poliitika ning ÜRO resolutsioonide järjekindel eiramine Lääne-Saharas
ja Palestiinas – jäänud nõutud vastuseta.

Seepärast hääletasime vastu.
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Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Raport võeti väliskomisjonis vastu suure
häälteenamusega. Selles on õnnestunud käsitleda tasakaalukalt kõige pakilisemaid Euroopa
välisteenistuse korralduse ja tegevusega seotud probleeme ning selliseid ühise välis- ja
julgeolekupoliitika põhiküsimusi nagu demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi väärtuste
toetamine, soolise võrdõiguslikkuse ja energiajulgeoleku edendamine, olukord Iraanis ja
Afganistanis, Euroopa Liidu reaktsioon demokraatlikele muutustele Vahemere lõunakaldal
ning suhted kaalukate partnerite – Venemaa, Hiina, Jaapani ja Indiaga. Raportis viiakse
tasakaalu tsiviil- ja sõjaline koostöö kriiside lahendamisel ning Euroopa Liidu ja NATO
sekkumisel. Ühelt poolt välditakse sellega ELi taandamist pelgalt kaubandus-, arengu ja
humanitaarküsimustele, mille poole püüdles fraktsioon ECR, teiselt poolt lükatakse selles
tagasi fraktsiooni GUE/NGL tungiv nõudmine jätta ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast
välja igasugune sõjaline komponent.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Gabriele Albertini ettepanek ei saa minu häält,
sest selles on liiga palju punkte, millega me ei saa nõustuda. Üks neist on ettepanek luua
Euroopa Liidu ühtne välispoliitika. Mõte on väga hea, ent Põhja-Aafrika selleaastast kriisi
ja jätkuvat Süüria kriisi silmas pidades ei ole see ilmselgelt teostatav. ELi eri riikide
välispoliitika on peensusteni erinev. Teine punkt, millega me ei saa nõustuda, on üleskutse
suurendada jõupingutusi Türgi ühinemiseks Euroopa Liiduga. Seepärast hääletan raporti
vastu.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult. – (FR) 2009. aastal oli tõeliselt oluliseks ühise välis- ja
julgeolekupoliitika alaseks otsuseks kõrge esindaja ametissenimetamine. Tuleb tunnistada,
et see ei olnud just kõige parem otsus. On üsna selge, et paruness Ashtonil on rohkem
annet moraliseerivate pressiteadete avaldamiseks ja heategija mängimiseks kui talle
27 liikmesriigi nimel lahendada antud diplomaatiliste küsimustega tegelemiseks. Tänu
paruness Ashtonile Euroopa Liit kas jäi kõrvale, ajast maha või ujus vastuvoolu kõigi oluliste
sündmuste puhul. Ent, nagu kriiside ajal tavaliselt juhtub, haaras käputäis liikmesriike –
oli see nüüd hea või halb – ohjad enda kätte, korraldas asjad ära ja asus tegudele. Ülejäänud
kas jooksid nendega kaasa või hädaldasid, kui neid sunniti arvamust avaldama.

Tegelikkuses tähendab liidu välispoliitika peamiselt rahajagamist ja kaubandussuhete
loomist, sageli viisil, mis ei lähe kokku väljakuulutatud poliitiliste põhimõtetega. See on
üsna loogiline – diplomaatia on seotud riigi suveräänsusega. Diplomaatia on iga riigi ajaloo,
vahendite ning majanduslike või geopoliitiliste huvide tulem. Liidu huvid ei ole ei
liikmesriikide huvide ühend ega nende laiendus. Need huvid on liidule eriomased ja on
sageli vastuolus liikmesriikide huvidega. On täiesti põhjendamatu seada need huvid
kõrgemale liikmesriikide huvidest.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Toetasin seda dokumenti, sest selle eesmärk
on tagada, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu kaitsesüsteemid oleksid omavahel kooskõlas,
ning samuti kooskõlastada strateegiaid maailma kõige kaalukamate suurriikidega, nimelt
Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina, Türgi ja araabia riikidega. Selles rõhutatakse
vajadust peatada hukkamised ja seatakse sihiks sellele aktiivselt kaasa aidata. Raportis
esitatakse ka suunad ja eesmärgid koostööks teiste riikidega. Liidu strateegiline prioriteet
peaks olema tulemuslik mitmepoolsus ja seoses sellega peaks EL võtma rahvusvahelises
koostöös juhtrolli, toetama rahvusvahelisi institutsioone, soodustama rahvusvahelise
konsensuse saavutamist ja edendama ülemaailmset tegevust. On tungiv vajadus tegeleda
ELi kodanikele muret valmistavate ülemaailmsete probleemidega, nagu võitlus terrorismiga,
organiseeritud kuritegevus, pandeemiad ja kliimamuutus, küberjulgeolek, aastatuhande
arengueesmärkide saavutamine ja vaesuse kaotamine, energiajulgeoleku tagamine,

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET162



massihävitusrelvade leviku tõkestamine, konfliktide rahumeelne lahendamine ja
desarmeerimine, rände haldamine ning inimõiguste ja kodanikuvabaduste edendamine.
Tähelepanu juhitakse ka vajadusele tõhustada järelevalvet ELi rahaliste vahendite üle
kooskõlas Euroopa Kontrollikoja eriaruandega nr 15/2009. Raportis ollakse seisukohal,
et EL peaks ära kasutama NATO uue strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist, et tugevdada
oluliselt oma partnerlust NATOga, ning arendama samal ajal oma välis-, julgeoleku- ja
kaitsepoliitikat. Minu meelest tuleks edendada organisatsioonidevahelisi suhteid.

Krzysztof Lisek (PPE),    kirjalikult. – (PL) Hääletasin selle poolt, et võtta vastu 2009. aasta
aruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide kohta. See on hästi koostatud
ja äärmiselt oluline raport, milles arutletakse üksikasjalikult ühise välis- ja julgeolekupoliitika
tahkude üle. Mul on eriti hea meel näha, et raport sisaldab minu esitatud
muudatusettepanekuid, mis on seotud Gruusiaga. Minu eesmärk oli rõhutada seda, kui
tähtis on avaldada Venemaale pidevat ja ühtset survet, et ta jõustaks kõik 2008. aasta
lepingu sätted, sealhulgas lubaks Euroopa Liidu järelevalvemissioonil siseneda okupeeritud
aladele. Ma loodan, et kõrge esindaja proua Ashton võtab meie soovitusi arvesse.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt ja olen seisukohal, et ühtsuse
saavutamiseks ELi oma väärtustega tuleb ELi välispoliitikas ja välistegevuses seada esikohale
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte edendamine, hea valitsemistava ja õiglane ühiskond,
sest reeglitel põhinev demokraatlik ühiskond on inimõiguste tagamise ja stabiilsuse
suurendamise alus. Korrates seisukohta, et inimõigused tuleb seada kindlalt ELi välispoliitika
keskmesse, usun, et ELi uus institutsiooniline struktuur, pidades eelkõige silmas Euroopa
välisteenistust ja selle vastavat osakonda, annab võimaluse muuta ELi tegevus kõnealuses
valdkonnas ühtsemaks ja tulemusrikkamaks. Nõuan tungivalt, et asepresident ja kõrge
esindaja saavutaks kahepoolsete suhete raames kolmandate riikidega ja aktiivse osalemisega
rahvusvahelistes foorumites kolmandate riikide kohustuse austada inimõigusi, astuks välja
inimõiguste rikkumise vastu ja ei väldiks piisavate meetmete võtmist juhul, kui on rikutud
inimõigusi. Võttes arvesse usuvabaduse jõhkrate rikkumiste suurenevat arvu, nõuan
komisjonilt põhjaliku hindamise läbiviimist ja usuvabaduse seadmist ELi inimõiguste
poliitika keskmesse.

Mario Mauro (PPE),    kirjalikult. – (IT) Albertini raportiga, milles käsitletakse nõukogu
2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste
aspektide ja põhivalikute kohta, oleme liidu välispoliitika tuleviku jaoks olulisel teelahkmel.
On tõepoolest tähtis, et Euroopa Parlament kutsuks nõukogu ühehäälselt üles mitte
piirduma ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruande puhul vaid selle poliitika meemete
kirjeldusega, vaid – nagu raport õigesti ütleb – „tegema sellest poliitika- ja lahendustekeskse
vahendi”. Peame rõhutama ka seda, et „aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid riikide
kaupa esitatud sündmuste ja suundumuste kataloogi ning selles tuleks käsitleda ka ELi
välispoliitika tulemuslikkuse küsimust ning vahendeid, mis on vajalikud Euroopa
välistegevuse eesmärkide saavutamiseks”.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit peaks edasi arendama oma välispoliitilisi
eesmärke ning kaitsma oma väärtusi ja huve kogu maailmas üldisema eesmärgiga edendada
rahu, julgeolekut, solidaarsust, konfliktide ennetamist, demokraatia soodustamist,
inimõiguste kaitset, soolist võrdõiguslikkust, rahvusvahelise õiguse austamist,
rahvusvaheliste institutsioonide toetamist, tulemuslikku mitmepoolset käsitlusviisi,
riikidevahelist vastastikust austust, säästvat arengut, vaba ja õiglast kaubandust ning vaesuse
kaotamist. Need eesmärgid täituvad vaid kõikide ELi liikmesriikide ühise ja tõhusa välis-
ja julgeolekupoliitika abil.
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Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Nagu te teate, pooldan ma innukalt Türgi
ühinemist Euroopa Liiduga. Samuti olen veendunud, et Euroopal oleks sellest ühinemisest
vähemalt sama palju kasu kui Türgil. Türgil on õnn paikneda kahe maailma
kohtumispunktis – tema üks jalg on Lääne-Euroopas, teine Aasias. Jacques Chirac ütles, et
Euroopa Liidul ja Türgil on ühine saatus. Türgi ühinemine tõendaks, et ida ja lääne vahel
on võimalik pidada edasiviivat, lepitavat, uuendusmeelset ja loomingulist dialoogi. Euroopa
lõppude lõpuks juba on kodu 15–20 miljonile moslemile. Türgi on Euroopa Nõukogu
ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asutajaliige, Põhja-Atlandi
Lepingu Organisatsiooni (NATO) ja Lääne-Euroopa Liidu (WEU) liige. See riik valiti äsja
julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Ja lõpetuseks – asjaolu, et Türgi on esindatud
G20s näitab selle riigi tähtsust ja geostrateegilist rolli, mida see riik võiks riikide liidus
mängida. Peame taastama oma valitsuste vahelise usalduse ning täitma meie rahva ja noorte
lootusi. Lähiaastail peame tegema tööd selle nimel, et tuua Türgi Euroopa perre.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Raport võeti väliskomisjonis vastu suure
häälteenamusega ning minagi hääletasin poolt. Selles on õnnestunud käsitleda tasakaalukalt
kõige pakilisemaid Euroopa välisteenistuse korralduse ja tegevusega seotud probleeme
ning selliseid ühise välis- ja julgeolekupoliitika põhiküsimusi nagu demokraatia, inimõiguste
ja õigusriigi väärtuste toetamine, soolise võrdõiguslikkuse ja energiajulgeoleku edendamine,
olukord Iraanis ja Afganistanis, Euroopa Liidu reaktsioon demokraatlikele muutustele
Vahemere lõunakaldal ning suhted kaalukate partnerite Venemaa, Hiina, Jaapani ja Indiaga.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Toetan sellist Euroopa välis- ja julgeolekupoliitikat,
kus sõna „Euroopa” on kõige tähtsam. Euroopa peab USAst vabaks saama, mitte üksnes
majanduse, vaid ka välispoliitika vallas. Euroopa peab muutuma iseseisvamaks, et olla
kogu maailma silmis tugev ja sõltumatu partner. Ometi ei ole me tuvastanud veel ühtki
märki liikumisest selles suunas. Vastupidi – raportis toetatakse ja kinnitatakse sidemeid
USAga ja eriti NATOga. Mõned inimesed isegi leiavad, et neid sidemeid tuleks tugevdada.
See mõjuks ELi tulevikule pigem äärmiselt kahjulikult ja raskendaks olulistes küsimustes
kokkuleppimist Euroopa ühises käsitlusviisis või seisukohas, nagu on näidanud Liibüa
kriis. Seepärast hääletasin raporti vastu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liidu välispoliitika on
läbinud pärast Lissaboni lepingu jõustumist märkimisväärse arengu. EL vajab sidusat
välispoliitilist strateegiat, mis põhineb Euroopa Liidu asutamislepingu artiklis 21 sätestatud
eesmärkidel ja põhimõtetel. ELi tegevus rahvusvahelisel areenil tugineb põhimõtetele,
millest on juhindunud liidu enda loomine, arendamine ja laienemine ning mida liit soovib
edendada ka ülejäänud maailmas: „demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste
universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse austamine”.

Andsin poolthääle raportile, milles käsitletakse nõukogu 2009. aasta aruannet Euroopa
Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja põhivalikute kohta,
sest olen enamikuga parlamendi tehtud tähelepanekutest nõus. Tahaksin toonitada tõsiasja,
et selles ei pakuta võimalikke lahendusi konfliktidele ja küsimustele, mis on raportis nii
läbipaistvalt esitatud. Seda arvesse võttes toetan raportööri palvet, et nõukogu ei piirduks
kõnealuse aruande puhul vaid selle poliitika meetmete kirjeldusega, vaid teeks sellest pigem
lahendustekeskse poliitilise vahendi.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin resolutsiooni poolt, sest nõukogu
2009. aasta kiiduväärselt läbipaistvas aruandes ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta
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rõhutatakse, kui tähtis on see, et Euroopa Liit arendaks edasi oma välispoliitilisi eesmärke
ning kaitseks oma väärtusi ja huve rahvusvahelisel tasandil üldise eesmärgiga edendada
rahu, julgeolekut, solidaarsust, konfliktide ennetamist, demokraatia soodustamist,
inimõigust kaitset, soolist võrdõiguslikkust, rahvusvahelise õiguse austamist, rahvusvaheliste
institutsioonide toetamist, tulemuslikku mitmepoolset käsitlusviisi, riikidevahelist
vastastikust austust, säästvat arengut, vaba ja õiglast kaubandust ning vaesuse kaotamist.

Teresa Riera Madurell (S&D),    kirjalikult. – (ES) Meie ees on ühist välis- ja
julgeolekupoliitikat käsitlev aruanne, sel korral 2009. aasta kohta. Minu poolthääl on
tingitud raporti arukusest – sellega ei hõlmata mitte üksnes Lissaboni lepinguga välispoliitika
ja julgeoleku valdkonnas tehtud uuendusi, vaid kutsutakse üles ka kooskõlastama rohkem
hiljuti loodud Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja komisjoni tegevust. Euroopa Liit
tuleb vormida tugevaks ja usaldusväärseks rahvusvahelisel areenil osalejaks ning selleks
peame liikuma ühemõtteliselt selle poole, et edendada oma väärtusi, näiteks demokraatiat
ja inimõigusi, oma välissuhetes, kuid samuti oma huvide eest seismisel, näiteks seosese
energiajulgeolekuga.

Mõisted „väärtused” ja „huvid” peavad olema meie välistegevuses omavahel kooskõlas,
mitte teineteist välistavad. Sotsiaaldemokraatide vaatenurgast vastavad raporti temaatilised
ja geograafilised soovitused meie peamistele nõuetele. Minu arvates on raporti kujutlus
Atlandi-ülestest, eeskätt ELi ja NATO suhetest õige, samuti rõhutamine, et vajame
kriisiohjamisel tsiviil- ja sõjalist koostööd.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Meie kuuest muudatusettepanekust
võeti vastu kolm: ettepanek, milles nõutakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide
jaoks eraldi eelarveridu, ettepanek, milles kutsutakse komisjoni asepresidenti ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles kaotama ebavõrdsus tsiviil- ja sõjalise
planeerimise võimekuse vahel, ning ettepanek, milles käsitletakse Kesk-Aasia
veemajandusega seotud probleemide lahendamise kiireloomulisust. Mis puudutab Süüriat,
siis võeti vastu fraktsiooni S&D muudatusettepanek, millega langes ära meie
muudatusettepanek, milles nõuti Assadi tagasiastumist. Lõpuks võeti raport suure
häälteenamusega vastu. Meie fraktsioon jäi erapooletuks.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Raportis rõhutatakse Euroopa Liidu kui tõhusa
maailmaareenil osaleja suunavat rolli. Selle rolli täitmine nõuab strateegilisemat välistegevust
ning ühtset, kõiki liikmesriike ühendavat välispoliitikat. See tundub mulle Lähis-Idas ja
Vahemere riikides toimuvaid sündmusi silmas pidades utoopiline. Hääletasin raporti vastu,
sest selles püütakse piirata liikmesriikide volitusi, luues uusi ameteid ja käsitledes uusi
sõjalisi operatsioone, millega kaasneksid suuremad kulutused, ning sellega tahetakse anda
ka täiendav tõuge Türgi ühinemisläbirääkimistele.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjalikult. – (LT) Leedu tähistab sel kuul Euroopa Liiduga
ühinemise seitsmendat aastapäeva. ELiga ühinemisel unistas enamik leedulasi demokraatiast
ja sellest, mida Euroopal on pakkuda. Seitsme aasta jooksul on nendest lootustest täitunud
nii Leedu kui ka Euroopa tasandil kahjuks väga vähesed. Välispoliitika on üks neist. Mõned
Euroopa juhid tormasid hiljuti tähistama demokraatia võidukäiku ja araabia maailma
diktaatorite surma – Euroopa väärtuste võitu. Kahjuks oleme sellest võidust kaugel. ELi
püüdlused oma välispoliitikat ühtlustada ei ole olnud eriti edukad.

Lissaboni leping pidi aitama Euroopal leida välispoliitikas ühine hääl, kuid möödunud
nädalal nägime järjekordseid tõendeid sidususe puudumisest ELi välispoliitikas – pärast
Osama bin Ladeni tapmist eelmisel esmaspäeval tegid Euroopa Liidu riigipead 24 tunni
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jooksul vähemalt viis erinevat avaldust. Kui Euroopa tahab jääda maailmaareenil
tõsiseltvõetavaks osalejaks, peame rääkima ühel häälel. EL peab korrastama ka oma
välispoliitika prioriteete – keskendumine lõunanaabritele, mille käigus jäetakse idapiir
hooletusse, ei ole jätkusuutlik poliitika.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Liit peab määratlema oma ühise
välis- ja julgeolekupoliitika põhisuuna üha suureneva üleilmse ebastabiilsuse valguses. Mul
on hea meel näha, et raportis rõhutatakse vajadust kaasata sellesse protsessi Euroopa
Parlament. Euroopa kodanike huvide esindajatena peame andma Euroopa kaitsepoliitika
määratlemisse oma osa. Euroopa Liidu põhieesmärkide seas on rahu, inimõiguste ja
demokraatia kaitsmine. Meie väärtuste edendamine peab toimuma sihikindla välistegevuse
ja diplomaatilise strateegia põhjal. Lissaboni lepinguga anti liidule hääl liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi kaudu. Meie ühine välis-
ja julgeolekupoliitika ei talu jagunemist. See poolthääl on seetõttu üleskutse parandada
kõikide institutsioonide – Euroopa välisteenistuse, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja
loomulikult Euroopa Parlamendi tegevuse kooskõlastamist. Muutuvas maailmas peab
meie liit olema enamat kui pelgalt majandusliit. Meil on ajalooline kohustus teha sellest
poliitiline liit. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika peaks olema üks vahend selle saavutamiseks.
See on sõnum, mille Euroopa Parlament tahtis edastada, ja ma toetan seda seisukohta.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Hääletasin raporti poolt. Et tugevdada
üleilmsel tasandil Euroopa Liidu mõju ja seeläbi kaudselt ka üksikute liikmesriikide mõju,
vajame eri tasemete suurema koostöö ja kooskõlastamise tagamiseks ülevaadet ja
otsusekindlust. Me ei tohi seada Euroopa välisteenistuse teele ette tarbetuid takistusi, mis
ei võimaldaks sel asutusel järgida oma aluspõhimõtteid. Hääletasin ka selle
muudatusettepaneku poolt, milles teisalt kutsutakse paruness Ashtonit üles kasutama
täielikult oma volitusi. Vajame mõlema poole aktiivset osalemist, et tagada Euroopa
välisteenistuse edu. Eelarvekomisjoni liikmena ja võimalikult suure läbipaistvuse pooldajana
hääletasin loomulikult ka selle muudatusettepaneku poolt, milles nõutakse igale missioonile
eraldi eelarveridu.

Raport: Roberto Gualtieri (A7-0166/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Toetan ettepanekut ja soovitan võtta meetmeid,
et leevendada raskusi kvalifitseeritud personali leidmisel tsiviilmissioonide jaoks, mis on
kõige sagedasem sekkumise vorm. Soovitan soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks
vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1325 ning tsiviil- ja sõjaliste missioonide
tõhususe suurendamiseks kaasata asjakohaselt naispersonali kõikidel kriisiohjamise
tasanditel. Rõhutan vajadust kaasata naisi otsuste tegemisega seotud kõrgematel
ametikohtadel, regulaarselt konsulteerida kodanikuühiskonnaga ning parandada
missioonide sisest võimekust tegeleda soolise võrdõiguslikkuse küsimustega. Ma nõuan
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide kontekstis asjakohaste avalike
kaebuste menetluste loomist ning palun Catherine Ashtonil lisada ÜJKP missioonide iga
kuue kuu tagant toimuvasse hindamisse üksikasjalik aruanne naiste, rahu ja julgeoleku
kohta. Olen veendunud, et see võimaldab saadud kogemusi väärtustada poliitilisest,
strateegilisest, tehnilisest, õiguslikust ja operatiivsest vaatepunktist ning pikemas ajalõikes
võiks see anda aluse toimuvate sekkumiste täiustamisele ning kriteeriumidele, mida
rakendada tekkivate kriiside puhul, hoides niiviisi strateegilisi huvisid ja olemasolevaid
ressursse kõige paremas tasakaalus.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Hääletasin resolutsiooni „Ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist” poolt. Oluline on rõhutada,
et Lissaboni lepinguga kehtestatud uus ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljendab liidu
kindlat poliitilist kavatsust tegutseda maailmas stabiilsust tagava jõuna. Toetan seisukohta,
et praegune majanduslik kasinus ning Lissaboni lepingu sätted võivad aidata liikmesriikidel
kulutada arukamalt kaitsele. Seda tehakse oma kaitsevõimekuse, eelarve ja nõuete suuremal
määral ühendamise ja ühiskasutamise abil, saavutades samas oma kodanikele suurema
julgeoleku, kuigi tegelikkus on selline, et majandus- ja finantskriis mõjutab ELi riikide
kaitseeelarveid, -programme ja jõustruktuure ning rohkem kui aasta pärast Lissaboni
lepingu jõustumist pole veel selgeid märke ELi Lissaboni-järgsest igakülgsest
lähenemisviisist, mis võimaldaks ületada traditsioonilisi menetluslikke ja institutsioonilisi
barjääre. Seetõttu on oluline, et liikmesriigid leiaksid asjakohased vahendid ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika rakendamiseks, kuna Lissaboni leping loob raamistiku kaitsealase koostöö
uuendamiseks, saavutades samal ajal mastaabisäästu, säilitades strateegilise tähtsuse ning
pakkudes kaitset Euroopa Liidu kodanikele.

Elena Oana Antonescu (PPE)  , kirjalikult. – (RO) Majandus- ja finantskriisi ajal oodatakse
Euroopa Liidult oma strateegilise autonoomia tõhustamist, et rõhutada oma väärtusi ning
kaitsta oma kodanikke, töötades välja ühise nägemuse peamiste probleemide ja ohtude
kohta ning kohandades oma võimekust ja ressursse neile asjakohaselt reageerimiseks. Ma
arvan, et Lissaboni lepinguga kehtestatud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika uued sätted
väljendavad liidu kindlat poliitilist kavatsust tegutseda maailmas stabiilsust tagava jõuna.
Sätted annavad selge õigusliku raamistiku liidu suutlikkuse tugevdamiseks välis- ja
julgeolekupoliitika elluviimisel laiahaardelise lähenemisviisi kaudu, mis hõlmab kõigi liidu
ja selle liikmesriikide käsutuses olevate vahendite kasutamist, ennetamaks ja ohjamaks
kriise ja konflikte ning loomaks püsivat rahu. Hääletasin kõnealuse raporti poolt.

Ma arvan, et Euroopa Liit vajab tugevat ja tõhusat julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et ennetada
konflikte, kaitsta oma kodanike julgeolekut ning taas rõhutada oma põhiväärtusi, andes
panuse rahvusvahelise õiguse toetamisse ning inimõiguste ja demokraatlike väärtuste
austamise edendamisse kogu maailmas.

Zigmantas Balčytis (S&D)  , kirjalikult. – (LT) Rahvusvahelisel tasandil toimuvad praegu
kiired ja põhjalikud muutused. See on ajendatud jõudude nihkumisest tärkava majandusega
rahvusvaheliste osalejate suunas ning majandus- ja finantsprobleeme, keskkonnaseisundi
halvenemist ja kliimamuutust, energia ja ressursside vähesust ning omavahel seotud
julgeolekuprobleeme hõlmava vastastikkuse sõltuvuse süvenemisest. Toetasin seda olulist
raportit. Rahutus ülemaailmses kontekstis ning majandus- ja finantskriisi ajal oodatakse
Euroopa Liidult oma strateegilise autonoomia tõhustamist, et rõhutada oma väärtusi,
püüelda oma huvide poole ning kaitsta oma kodanikke, töötades välja ühise nägemuse
peamiste probleemide ja ohtude kohta ning kohandades oma võimekust ja ressursse neile
asjakohaselt reageerimiseks, andes samal ajal panuse rahvusvahelise rahu ja ülemaailmse
julgeoleku säilitamisse.

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin raporti poolt, kuna see tähistab olulist
sammu Lissaboni lepingu rakendamise suunas. Dokumendi muudatusettepanekud
parandavad Euroopa sõjalise võimekuse paindlikkust. Siinkohal pean mainima, et ohtude
mitmekesistumine ülemaailmsel tasandil sunnib ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat
kohandama. Küberrünnakud, ebaseaduslike rändajate vood ning terrorism on vaid mõned
nimetatud ohtudest. Tõepoolest on Euroopa Liit muutunud rahvusvahelise kuritegevuse
eelistatud sihtmärgiks. Samuti pean rõhutama selle poliitika toetuseks ette nähtud rahaliste
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vahendite suurust. Ma arvan, et ATHENA mehhanismi läbivaatamine Poola eesistumise
ajal lahendab eelarveprobleemi. See lihtsustab liikmesriikide jaoks panustamist Euroopa
sõjaliste operatsioonide ühisesse kulueelarvesse. Lääne-Euroopa Liidu likvideerimine ning
vastastikkuse kaitse klausli lisamine aluslepingusse tähistab sammu ühise kaitsepoliitika
suunas.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Kui me kõneleme poliitilisest Euroopast,
üleeuroopalisest telefoninumbrist või kasvõi sellest, kuidas panna Euroopa rääkima ühel
häälel, siis unustame sageli täpsustada, et see saab juhtuda ainult toimiva Euroopa
kaitsepoliitika korral. Hiljutised sündmused Liibüas näitasid, kui palju tuleb selles
valdkonnas veel tööd teha. Võttes arvesse praegusi finantsraskusi, ei ole ressursside
koondamine mitte üksnes poliitiliselt soovitatav, vaid lausa hädavajalik.

Mara Bizzotto (EFD)  , kirjalikult. – (IT) Kaitsepoliitika on üks valdkondi, mida enamik
liikmesriike kiivalt kaitseb. Mulje, mis võib jääda selle raporti või ka muude samateemaliste
või välispoliitikat käsitlevate raportite põhjal on selline, et Euroopa Liidu eesmärk on tagada
välis- ja kaitsepoliitika kujundamise kaudu järkjärguline ülemvõimu saavutamine
liikmesriikide üle. Jättes kõrvale põhimõttelised vastuväited sellisele lähenemisele, siis ei
mõista ma, kuidas keegi võiks üldse arvata, et EL suudab kunagi jõuda üksmeelsele
seisukohale nii tundlikel teemadel, mille puhul on eri liikmesriikide huvid sageli väga
erinevad, kui isegi mitte täiesti vastuolulised. Piisab ainult pilgu heitmisest Liibüa juhtumile
ja humanitaarsekkumisele.

On peaaegu võimatu, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele ja esitaksid ühtse,
kokkuleppelise seisukoha sellise ulatusega sündmuste kohta. Isegi kui see juhtuks, toimuks
see kahtlemata valitsuste otsustusõiguse ja liikmesriikide poliitikute jaoks esmatähtsate
eesmärkide arvelt. Ma hääletasin raporti vastu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)  , kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest Euroopa Liit
peab jätkama oma julgeolekustrateegia tugevdamist, kaitsma oma väärtusi, püüdlema oma
huvide poole ning kaitsma oma kodanikke, andes seeläbi panuse rahvusvahelise rahu ja
ülemaailmse julgeoleku säilitamisse. Lissaboni lepinguga kehtestatud ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika (ÜJKP) uued sätted loovad selgema õigusliku raamistiku välis- ja
julgeolekupoliitika jõulisemaks rakendamiseks, kasutades kõiki ELi ja selle liikmesriikide
käsutuses olevaid vahendeid, et ennetada ja ohjata kriise ja konflikte ning luua püsivat
rahu. Välis- ja julgeolekupoliitika rakendamisel tagab EL järjepidevuse ja ühtsuse oma
välistegevuse eri valdkondade ning välis- ja sisepoliitika vahel. Sooviksin rõhutada, et
usaldusväärne välisjulgeolekupoliitika nõuab liikmesriikidevahelist tihedamat koostööd,
vastastikust usaldust ja solidaarsust.

Jan Březina (PPE)  , kirjalikult. – (CS) Olen mures, sest rohkem kui aasta pärast Lissaboni
lepingu jõustumist pole veel selgeid märke ELi laiahaardelisest lähenemisviisist välis- ja
julgeolekupoliitikale, mis võimaldaks ületada traditsioonilisi menetluslikke ja
institutsioonilisi barjääre, mis piiravad ELi tegutsemissuutlikkust. Olen mures ELi
liikmesriikide soovimatuse pärast võtta vastu ühine seisukoht Liibüa kriisi, ÜRO
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 ja selle rakendamisviisi kohta. Minu arvates on
ideed asendada ÜJKP riikide ajutiste koalitsioonidega ohtlikud, sest ühelgi Euroopa riigil
ei ole võimekust olla märkimisväärne julgeoleku- ja kaitsejõud 21. sajandi maailmas. Sellega
seoses sooviksin rõhutada, et Lissaboni lepingus on sätestatud võimalus usaldada
kriisiohjamisoperatsiooni rakendamine liikmesriikide rühma kätte, kuid ainult nõukogu
otsuse raames, milles on kindlaks määratud rakendamise eesmärk, ulatus ja tingimused.
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Ühine reageerimine Liibüa sündmustele on vältimatult vajalik, et töötada välja usaldusväärne
uus lähenemisviis ELi lõunapoolses naabruspoliitikas. Samamoodi on tarvis rõhutada
idapartnerluse arendamist ja süvendamist raamistikus, milles asus hiljuti tööle Euroopa
Parlamendi liikmetest ja osalevate riikide parlamentide liikmetest koosnev parlamentaarne
assamblee. Sellega seoses peaksime nõudma visa ja põhimõttelist seisukohta Valgevene
presidendi Aleksandr Lukašenka valitsemisviisi suhtes.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE),    kirjalikult. – (DE) Hääletasin Gualtieri raporti poolt
mitmel põhjusel. Raportöör tegi minu fraktsiooniga väga head koostööd. Paljud meie
muudatusettepanekud jõudsid kompromisstekstidesse. Roheliste / Euroopa Vabaliidu
fraktsiooni esitatud 29 muudatusettepanekust lisati raportisse 21. Lõpuks on raportis sees
väga paljud seisukohad, mida meie toetasime ja nõudsime. Suhtun väga kriitiliselt nõudesse
lisada relvauuringud teadusuuringute ja innovatsiooni ühisesse strateegilisesse raamistikku.
Samuti on asjakohatu ettepanek kasutada loodusõnnetuste korral nn lahingurühmasid.
Korduv viitamine USA sisejulgeolekuministeeriumile kui sobiliku terrorismivastase poliitika
eeskujule on parimal juhul ärritav.

Suhtun väga positiivselt ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika üksikmissioonide äärmiselt
avatud ja realistlikku hindamisse, avaldustesse naiste ja julgeoleku, desarmeerimise kohta,
samuti inimõiguste klausli lisamise kohta terrorismivastastesse meetmetesse ning otsusesse
mitte ajada segi tsiviil- ja sõjalisi operatsioone. Lõpetuseks ütlen, et raportöör käsitles ka
ühte keskset küsimust: vastasseisu täielikule strateegilisele autonoomiale ÜJKP tulemusena.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Minu arvates on äärmiselt oluline
võtta vastu seisukoht, mis on kooskõlas liikmesriikide välispoliitikaga, kuna sellise
ühtekuuluvusega kaasneb rahu, julgeolek, solidaarsus ja konfliktide ennetamine
rahvusvahelisel tasandil. Samuti juhib see meid säästvale arengule ning suurendab ELi
suutlikkust mõjutada rahvusvahelist korda. Seetõttu nõuan, et jätkataks pooleliolevat tööd
ühisrinde moodustamise nimel, mis parandab Euroopa suhteid teiste maailma
majandusjõududega, soodustab tõhusamat reageerimist rahvusvahelistes kriisiolukordades
ning tõstab Euroopa positsiooni maailmakaardil.

Giovanni Collino (PPE),    kirjalikult. – (IT) Lissaboni leping peaks tähistama Euroopa uue
poliitika mudelit, seda nii vajaduse poolest koondada liikmesriikide ressursid optimaalsete
tulemuste saavutamiseks kui ka strateegiate ja operatsioonide jagamise seisukohast, mille
tulemusel muutub Euroopa selliseks poliitiliseks liiduks, millest selle asutajad aastate eest
unistasid. Sel nädalal tähistame Euroopa päeva ja meenutame Schumani deklaratsiooni,
milles kõneldi Euroopast, mis „sünnib konkreetsete tegude kaudu, mis loovad kõigepealt
reaalse ühtekuuluvuse”. Praegusel hetkel on puudu just sellest solidaarsusest, eriti tugeva,
ühise poliitilise tahte väljendamisest liikmesriikide poolt, mis mitte ainult ei tagaks paremat
kaitset meie piiridel, vaid muudaks meie majanduse usaldusväärsemaks. Gualtieri raportis
rõhutatakse selgelt asjaolu, et Euroopa relvajõud on ebapiisavad ühise Euroopa
kaitsesüsteemi loomiseks või Euroopa Liidu sise- ja välisjulgeolekupoliitika alaste eesmärkide
saavutamiseks, nagu on kirjas Lissaboni lepingus. Ilma usutava sõjalise võimekuseta jääb
Euroopa ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika paberile ning nende sõnadesse, kellel puuduvad
vajalikud vahendid selle tõhusaks elluviimiseks.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni leping tähendas ELi jaoks edusammu.
See suurendas liikmesriikide poliitilist ja institutsioonilist koostööd omavahelistes suhetes
ning tõi neid võtmetähtsusega välis- ja sisepoliitika ning -strateegiate valdkonnas üksteisele
veelgi lähemale.
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Hääletasin raporti poolt, sest ma saan aru, kui oluline on selles sisalduv analüüs ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arenguks. Esitatud dokument suurendab niipalju kui võimalik
ELi osatähtsust, tugevdades liikmesriikidevahelist ning liikmesriikide ja ELi institutsioonide
vahelist sünergiat. ÜJKP areng on veelgi olulisem praeguse majandus- ja finantskriisi taustal,
mille tõttu on soovitatav jagada ressursse liikmesriikide vahel nii, et oleks võimalik tagada
tulemuslikult avalik julgeolek, kriiside ja konfliktide ohjamine ning püsiv rahu. Selle eeliseks
on kavandatud õigusstruktuuri järgimine, millega püütakse selgitada välja institutsioonilised
takistused Lissaboni lepingu vastuvõtmise järel alanud perioodil ning leida seadusandlikud
lahendused kõigile avastatud probleemidele: „Lissabon” vajab ÜJKP-d. Ma tunnen, et
Euroopa üldsus soovib seda. Uus reaalsus on palju ratsionaalsem, sünergilisem ja
euroopalikum.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Selle resolutsiooni idee seisneb selles, et Lissaboni
lepinguga kehtestatud ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) väljendab liidu kindlat
poliitilist kavatsust tegutseda maailmas stabiilsust tagava jõuna, kellel on selge õiguslik
raamistik, püüdlemaks oma eesmärkide poole.

Sellele vaatamata ei ole veel selgeid märke Lissaboni-järgsest piisavalt terviklikust
lähenemisviisist, mis võimaldaks ületada traditsioonilisi menetluslikke ja institutsioonilisi
barjääre ning tagada üldsuse ning Euroopa riikide julgeolek ja kaitse. Loodan, et praegune
majanduslik kasinus julgustab riike kulutama oma vahendeid palju arukamalt ning tõstab
nende suutlikkust teha tõhusamat koostööd.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) raportis on hinnatud ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika (ÜJKP) arengut pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Raport põhineb uuel,
Lissaboni lepinguga loodud institutsioonilisel raamistikul, mille kohaselt peab Euroopa
Liit kõnelema ühel häälel, ning esitlema oma ümberkorraldusest lähtuvalt, ühist välis- ja
julgeolekupoliitikat läbipaistvamal viisil. Siiski tuleb tunnistada, et EL ei ole veel saavutanud
Lissaboni-järgset terviklikku lähenemisviisi ega ole suutnud ületada traditsioonilisi
menetluslikke ja institutsioonilisi takistusi. Seega on välispoliitika realistlik hindamine
muutumas möödapääsmatuks, ning see peaks kaasa tooma ELi jõudude veelgi tugevama
sekkumise, selle asemel, et jätta sõjalised sekkumised ainuüksi Prantsusmaa ja
Ühendkuningriigi mureks. Kuigi ma tunnistan vajadust avaliku mõttevahetuse järele välis-
ja kaitsepoliitika teemal, et määrata kindlaks parlamendi tulevane asjaomane poliitika,
tunnen heameelt selle raporti koostamise üle ning loodan, et EL jätkab tõhusa
mitmepoolsuse arendamist, mis on üks tema geostrateegiliste eesmärkide tunnuseid.

João Ferreira (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (PT) Raporti mõned punktid valmistavad
teatavatest seisukohtadest lähtuvalt muret. Sisuliselt kinnitab see paljusid meie hoiatusi ja
kartusi Lissaboni lepingu arutelude ja jõustamise aegsest perioodist: EL on vääramatult
teel militariseerimise poole ning nüüd on seda veelgi kiirendatud ja süvendatud. ELi
militariseerimine ei teeni rahu ega inimeste huve. ELi muutmine Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsiooni (NATO) Euroopa sambaks, nagu seda toetatakse Lissaboni lepingus, on
protsess, kus Ameerika Ühendriikide tiiva all jageletakse rahvusvaheliste mõjusfääride
pärast, ning kus viimane täidab liidrirolli suurriikide ülemvõimu kinnitamisel, mis tagab
kontrolli turgude ja järjest napimate loodusvarade üle.

Nagu on kinnitatud Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste
Vasakpoolsete liitfraktsiooni esitatud muudatusettepanekutes, on sõjalised sekkumised,
mida väidetavalt tehakse mõne riigi või piirkonna stabiilsuse tagamiseks, vale lähenemisviis.
Stabiilsuse asemel tekitatakse hoopis ebastabiilsust. Probleemide lahendamise asemel neid
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hoopis võimendatakse. Liibüa olukord on järjekordne näide pärast Afganistani ja Iraaki.
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) arendamine on ELi sõjalis-tööstusliku kompleksi,
mitte inimeste ega rahu huvides.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (PT) Nagu oleme hoiatanud, muutub Lissaboni
lepingu jõustumisega Euroopa Liidu militariseerimine veelgi kiiremaks. Raportis kinnitatakse
seda lähenemisviisi.

Nagu on juhitud tähelepanu meie fraktsiooni esitatud muudatusettepanekutes, on sõjaline
sekkumine või mis tahes sõjalised käsitused konfliktide lahendamiseks ning riikide ja
piirkondade väidetavaks stabiliseerimiseks täiesti vale lähenemisviis. Probleemide
lahendamise asemel muudetakse need hoopis hullemaks, nagu võib näha Liibüa, Afganistani
ja Iraagi juhtumite puhul.

ELi militariseerimine ei ole selle elanike huvides. ELi muutmine Põhja-Atlandi Lepingu
Organisatsiooni (NATO) Euroopa sambaks on protsess, mis jagab rahvusvahelise sfääri
Ameerika Ühendriikide eestvedamisel ümber mõjusfäärideks. Selle eesmärk on tagada
tööjõu suurem ärakasutamine ning kontroll järjest napimate loodusvarade, eriti süsivesinike
üle, samuti kontroll turgude üle.

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamine on ohtlik rahule. See on valdkond, mis
süvendab poliitilist sekkumist, aitab kaasa võidurelvastumisele, sealhulgas tuumarelvade
valdkonnas, ning soodustab ELi sõjalis-tööstusliku kompleksi suurt kasumit.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – Kõnealune raport, mis koosneb viiest
osast – vastavalt „Julgeoleku- ja välispoliitika”, „Julgeolek ja kaitse”, „Välis- ja sisejulgeolek”,
„Julgeolek operatsioonide kaudu” ja „Julgeolek partnerluses” – annab selge nägemuse sellest,
kuidas EL peaks püüdlema ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika poole, et muutuda
autonoomseks, strateegilise tähtsusega osalejaks ning tegutseda Euroopas ja maailmas
stabiilsust tagava jõuna.

Lorenzo Fontana (EFD)  , kirjalikult. – (IT) Liibüa kriis paljastas Euroopa Liidu välistegevuse
piirid nii diplomaatia kui ka sõjalise tegevuse valdkonnas. Praegu näib, et üksmeelset tahet,
millest on nii palju kõneldud, on takistanud liikmesriikide õigustatud pürgimused säilitada
oma eelisõigus julgeolekupoliitika valdkonnas. Ma ei nõustu ideega paluda selle poliitika
jaoks suuremat eelarvet, enne kui riikide valitsused on jõudnud reaalsele kokkuleppele
vahendite kasutamise suhtes. Kuna minu arvates peaks selline poliitika kuuluma riikide
pädevusse, tunnen, et olen sunnitud hääletama raporti vastu.

Juozas Imbrasas (EFD)  , kirjalikult  .  – (LT) Toetasin raportit, sest rahvusvahelisel tasandil
toimuvad praegu kiired ja põhjalikud muutused, mis on ajendatud jõudude nihkumisest
tärkava majandusega rahvusvaheliste osalejate suunas ning majandus- ja finantsprobleeme,
keskkonnaseisundi halvenemist ja kliimamuutust, energia ja ressursside vähesust ning
omavahel seotud julgeolekuprobleeme hõlmava vastastikkuse sõltuvuse süvenemisest.
Rahutus globaalses kontekstis ning majandus- ja finantskriisi ajal oodatakse Euroopa Liidult
oma strateegilise autonoomia tõhustamist, et rõhutada oma väärtusi, püüelda oma huvide
poole ning kaitsta oma kodanikke, töötades välja ühise nägemuse peamiste probleemide
ja ohtude kohta ning kohandades oma võimekust ja ressursse neile asjakohaselt
reageerimiseks, andes samal ajal panuse rahvusvahelise rahu ja ülemaailmse julgeoleku
säilitamisse, püüeldes samas ka tõhusa mitmepoolsuse poole. Strateegilise autonoomia
tõhustamine julgeolekuküsimustes tähendab Euroopa Liidu jaoks suutlikkust leppida
kokku ühised poliitikaeesmärgid ja strateegilised suunised, luua strateegilisi partnerlusi
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asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide, sh NATOga ja kolmandate riikidega, koguda
asjakohast teavet ning koostada ühiseid analüüse ja hinnanguid, ohjata ja vajadusel
ühendada finants-, sõjalisi ja tsiviilressursse ning planeerida ja juhtida tõhusalt kriisiohjamise
operatsioone kõigi Petersbergi tüüpi missioonide laiendatud ulatuses, määrata kindlaks
ühine kaitsepoliitika ja seda rakendada, käivitades konkreetselt protsessi ühise kaitse
ülesehitamise suunas. Tuleb kasutada kõiki ELi ja selle liikmesriikide käsutuses olevaid
vahendeid, ennetamaks ja juhtimaks kriise ja konflikte ning loomaks püsivat rahu.

Krišjānis Kariņš (PPE),    kirjalikult. – (LV) Toetasin raportit, mis käsitleb ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika arengut pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Sellegipoolest olen seisukohal,
et meil on veel pikk tee käia, enne kui jõuame laiahaardelise ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika juurde. On lubamatu, et teatavad liikmesriigid sõlmivad kokkuleppeid, mis
seavad ohtu teiste liikmesriikide julgeoleku. Prantsusmaa on sõlminud Venemaaga
sõjalaevade alase kokkuleppe – Venemaaga, mis veel üsna hiljuti okupeeris vaenutegevuse
käigus Gruusia territooriumi. Sama moodi on Venemaa teinud provokatiivseid sõjalisi
manöövreid Baltimaade läheduses, mistõttu on need riigid mures tehingu pärast, millele
äsja viitasin. Kuigi Baltimaad on korduvalt väljendanud oma muret, ei ole Euroopa Liidu
ametnikud ega institutsioonid teinud midagi, et takistada Prantsusmaa ja Venemaa sõjalise
kokkuleppe sõlmimist.

Prantsuse poliitikute mure Prantsuse majanduse ja töökohtade pärast laevatehastes on
arusaadav. Siiski ei tohiks ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi majanduskasv tulla teise riigi
julgeoleku arvelt. Selline tegevus on vastuolus Euroopa Liidus kehtiva
solidaarsuspõhimõttega. Selle põhimõtte kohta ei tohi teha ühtki erandit ning see peab
kehtima nii suurte kui ka väikeste riikide suhtes. Üksnes juhul, kui liikmesriigid näitavad
üles tõelist solidaarsust, jõuame laiahaardelise ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikani.

Tunne Kelam (PPE)  , kirjalikult. – Hääletasin Gualtieri raporti poolt. Sellegipoolest rõhutan
veel kord vajadust ELi ja NATO vahelise tõhusama koostöö järele. Oma algse
muudatusettepanekuga lõike nr 87 kohta soovisin rõhutada, mitte pelgalt tunnustada
NATO rolli ühiskaitse alustalana, sest see roll ei ole ainult „jätkuv”, vaid seda tuleks käsitleda
lähitulevikus ainsa võimalusena. Lisaks ei ole NATO roll hoolitseda ainuüksi oma
liikmesriikide eest, nagu on kirjas Gualtieri raportis. NATO tagab ka nende ELi liikmesriikide
julgeoleku, kes ei ole NATO liikmed.

NATO on olnud ja on ka edaspidi ühiskaitse alustala, mistõttu tuleb see välja öelda
rõhutatult ja veendunult. Täna hommikul teatas Catherine Ashton, liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident, et EL ja NATO jagavad esimest
korda teavet ja andmeid Liibüa kohta. See on julgustav eeskuju tulevasele sarnasele
koostööle. Sellega antakse selgelt mõista, et kui on vähegi soovi, siis leitakse alati võimalus
sisuliseks koostööks.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    kirjalikult. – (PL) Hiljutised sündmused Põhja-Aafrikas ja
Aasias näitavad, et Euroopa Liit peab tugevdama oma välispoliitikat ja liite, milles ta osaleb.
Terrorirünnakute oht, mis on endiselt vägagi reaalne, juhib tähelepanu vajadusele tugevdada
Euroopa turvanõudeid. Siiski on mõned Gualtieri raportis tehtud ettepanekud
vastuvõetamatud. Need on vastuolus seni järgitud strateegiaga, mille eesmärk on
moodustada rahvusvahelisi liite, mis põhinevad enamasti eeldusel, et Põhja-Atlandi Allianss
võtab juhtrolli enda kanda. Euroopa Kaitseagentuuri kavandatud tugevdamine ei tähenda
tegelikult julgeoleku hüppelist paranemist ELis, vaid hoopis uue bürokraatliku koletise
sündi, mis ei tule toime talle antud ülesannetega. Kes võtaks vastu otsuse mobiliseerida
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Euroopa relvajõud? Kelle huvides need üksused tegutseksid? Kui palju sõnaõigust oleks
uutel liikmesriikidel? Kas Euroopa Kaitseagentuuri peakorter paigutatakse ümber? Samuti
on väljendatud institutsiooniliste küsimustega seotud hirme, näiteks kas Euroopa
Kaitseagentuuri laienemisega väheneb teatavate liikmesriikide sõjaväe suurus ning kas võib
tekkida konflikt Euroopa välisteenistuse pädevusvaldkonna ja eesmärkidega. Nagu nähtub
eelmistest raportitest, siis vaatamata suurtele investeeringutele ning väga heale logistikale
ja juhtimisele ei tule Euroopa väed toime lihtsate politseimissioonidega Kosovos ja Bosnias.
Ehk peaksime mõtlema sellele, kuidas tõhustada nende operatsioone, enne kui julgustame
neid lisama oma kohustuste hulka sõjalise tegevuse.

David Martin (S&D)  , kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt ja eriti hea meel on mul
üleskutse pärast suurendada eraõiguslike julgeolekuettevõtete kontrollimist reguleerimise,
litsentsimise ja järelevalve kaudu.

Mario Mauro (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin raporti „Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika
areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist” poolt. Meie roll Vahemere maades, Lähis-Idas
ja nüüdsest kogu maailmas muutub järjest tähtsamaks. Käimasolevate murranguliste
sündmustega, mis võimenduvad veelgi nüüd, kui Osama Bin Laden on surnud, tuleb
võidelda täielikus kooskõlas Lissaboni lepinguga. Meie tulevik sõltub sellest, mil määral
suudame tugevdada oma poliitilist võimekust määrata kindlaks ühised strateegiad ja
eesmärgid järjest kooskõlastatumalt ja õigeaegsemalt.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (FR) Lissaboni lepingu eeskujul sätestatakse
selles raportis, et Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) peab olema ELi
liikmesriikide ühiskaitse alustala. Selles tuntakse heameelt mõlema organisatsiooni soovi
üle tugevdada omavahelist partnerlust veelgi. Sellega püütakse laiendada Euroopa Komisjoni
ja Atlandi-ülese koostöö väga suure pooldaja, Catherine Ashtoni rolli kaitsepoliitikas. Olles
vastu Ameerika Ühendriikide juhtpositsiooni kummardamisele, toetatakse selles
relvatööstuse kiiret liberaliseerimist. Ma hääletasin raporti vastu.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepinguga suurenes Euroopa Parlamendi
vastutus välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Sellegipoolest peame tegema kõik
tagamaks, et see poliitika soodustaks ELi väärtusi ja huve rahvusvahelisel tasandil, mille
peamine eesmärk on edendada rahu, julgeolekut, solidaarsust, konfliktide ennetamist,
demokraatiat, aidata kaasa inimõiguste kaitsmisele, soolisele võrdõiguslikkusele,
rahvusvahelise õiguse järgimisele, rahvusvaheliste institutsioonide toetamisele, tõhusale
mitmepoolsusele ja riikidevahelisele vastastikusele austusele, säästvale arengule, vabale ja
õiglasele kaubandusele ning vaesuse kaotamisele. See on ainus vahend, mille abil saavutame
kavandatud eesmärgid.

Louis Michel (ALDE)  , kirjalikult. – (FR) Vahemere lõunapiirkonna geopoliitiline olukord
on praegu põhjalikult muutumas. Eirates neid suurepäraseid ja kiiduväärt püüdlusi, tekib
oht, et areng paremuse poole võidakse oskuslikult pöörata halvemuse poole. Me peame
näitama nende riikide elanikele, et EL toetab nende soovi muutuste järele. Juba Liibüa
konflikti alguses tegin ettepaneku, et rahvusvaheline üldsus peaks toetama kõikide
vahenditega Gaddafi režiimi kukutamist. Kohustus kaitsta inimesi, olenemata sellest, kus
nad elavad ja kes nad on, on meie üleüldine püha õigus ja kohustus. Mis kasu on
enesemääramisõigusest, kui see põhineb diktatuuril või kui selle eesmärk on õigustada
kohutavaid tegusid? Enesemääramisõigus ja isegi mitte absoluutne häälteenamus ei anna
ühelegi valitsusele õigust eitada universaalseid väärtuseid. Viivitamine, kahtlemine ja
semantiline keerutamine sekkumise ümber on võimaldanud režiimil kodanike mässu
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summutada. EL peab tingimata töötama välja usaldusväärse lähenemisviisi Euroopa
naabruspoliitika Vahemere maade mõõtme suhtes.

Alexander Mirsky (S&D)  , kirjalikult. – Uurisin raportit väga tähelepanelikult. See on
jagatud viieks: julgeoleku- ja välispoliitika, julgeolek ja kaitse, välis- ja sisejulgeolek, julgeolek
operatsioonide kaudu ja julgeolek partnerluses. Raport annab selge ettekujutuse sellest,
kuidas EL peaks rakendama üldist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et muutuda kõige
tugevamaks autonoomseks strateegilise tähtsusega osalejaks, kelle eesmärk on tagada
julgeolek ja stabiilsus Euroopas ja maailmas. Ma hääletasin poolt.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Täna käsitlemisel olev raport sisaldab nii
vastuvõetavaid kui ka vähem vastuvõetavaid aspekte, esindades parimal (või halvimal)
võimalikul viisil tüüpilist vastuolu Euroopa Liidu välistegevuses. Näiteks oodatakse selles
paremat integratsiooni ja ühist juhtimist kriisiolukordades. Hiljutised sündmused Liibüas
näitasid, et Euroopa tegutseb laialivalguvalt, sest mõned liikmesriigid on seotud vahetult,
samas kui teised on suutnud kõrvale hiilida ning sisuliselt vaid üks riik – Itaalia – on sunnitud
tegelema Liibüa kriisi tagajärgedega või üldisemalt Põhja-Aafrika kriisiga, teisisõnu rändajate
tulvaga. Seetõttu peame otsustama, kuidas Euroopa peaks käituma – kas ta peaks alati
olema ühel meelel, sõltumata tagajärgedest, või peaks ta alati jätma liikmesriikidele vabad
käed ning sellest tulenevalt ise vastavalt kohanema?

Mind paneb hämmeldama see, kui suurt rõhku asetatakse vajadusele suurendada
ühistegevuse ja Euroopa Kaitseagentuuri osatähtsust ja ressursse. Sarnaseid juhtumeid
arvesse võttes ei meeldiks mulle, kui ka Euroopa Kaitseagentuurist saab kasutu
bürokraatiamasin, mis on eesmärk omaette, ning et selle tegevus muutuks täiesti
ebatõhusaks. Eespool nimetatud põhjustel otsustasin jääda erapooletuks ja oodata ära,
mida teeb Euroopa Liit kui tõeliselt „suur” organisatsioon.

Mariya Nedelcheva (PPE),    kirjalikult. – (BG) Hääletan Roberto Gualtieri raporti poolt.
Raport aitab kinnitada ELi rolli stabiilsuse tagajana kogu maailmas ning on vajalik samm
töötamaks välja üleeuroopalise lähenemisviisi välis- ja kaitsepoliitikale. Olen veendunud,
et olemasolevate õigusaktide parem ühtlustamine ning Lissaboni lepingu vaimus ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika strateegilistes eesmärkides üksmeelele jõudmine on väga
tähtsad. Kasutades oma finants-, tsiviil- ja sõjalisi ressursse, saab Euroopa loodusõnnetuste
ja inimtegevusest tingitud katastroofide korral tegutseda veelgi otsustavamalt ning olla
rohkem kaasatud kriiside ja konfliktide ennetamisse ja ohjamisse ning püsiva rahu loomisse
kolmandates riikides. Lisaks sellele on Euroopa ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning
Euroopa arengukoostöö poliitika kui ühe mündi kaks külge. Toetan kindlalt raportit, milles
nõutakse nende paremat kooskõlastamist. Euroopa välisteenistusega koostööd tegeva
kriisiohjamisnõukogu korrapäraste kohtumiste korraldamine on selles kontekstis väga
tähtis. Asjaomase poliitikavaldkonna eesmärke aitavad saavutada raportis tehtud
ettepanekud ressursside leidlikumaks ja ühtlasemaks kasutamiseks ELi kaitseprogrammide
jaoks ning sõjalise võimekuse jagamine ELis.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest see sisaldab
nägemust, kuidas muuta EL sõltumatuks strateegiliseks osalejaks, kes tagab julgeoleku ja
stabiilsuse Euroopas ja kogu maailmas. Lissaboni lepinguga anti ELi julgeoleku- ja
kaitsepoliitikale rohkem võimalusi. See poliitika seoti rohkem ELi välispoliitikaga. Euroopa
välisteenistus annab olulise panuse ELi julgeoleku tagamisse.

Raporti koostamise ajal avaldas Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile Euroopa
Parlamendis toetust enamik teisi fraktsioone, sest EL peab muutuma sõltumatuks julgeoleku
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tagajaks ning hädavajalik on läbi vaadata lahingurühmade kontseptsioon ja struktuur nii
ELi tsiviil- kui ka sõjaliste segamissioonide kontekstis. Samuti anti üldine heakskiit meie
fraktsiooni palvele tõhustada kiiremas korras humanitaarabimissioonide kavandamise
protsessi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti „Ühise julgeoleku-
ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist” poolt. Ühine julgeoleku- ja
kaitsepoliitika on ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) lahutamatu osa. Mõlemad
mõõtmed kuuluvad ELi põhimõtete (demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste
universaalsus ja lahutamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse austamine, ÜRO
harta ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete, sh kaitsekohustuse austamine) õiguslikult
siduvasse institutsioonilisse raamistikku. Lisaks on nende eesmärgid ühendatud ELi
välistegevuse üldiste eesmärkidega.

Selles küsimuses toetan raportööri ettepanekut tugevdada koostööd ELi riikide
parlamentidega ÜVJP ja ÜJKP demokraatliku kontrolli valdkonnas, eesmärgiga tugevdada
vastastikku nende mõjuvõimu teiste Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide poliitiliste
valikute üle, austades samas täielikult riikide parlamentide kaitsepoliitilisi õigusi. ELi
väärtuste ja põhimõtete raamistikus on oluline, et ÜJKPd suunaks läbipaistev ja demokraatlik
protsess.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit saab oma rahvusvahelist positsiooni
kindlustada üksnes liikmesriikide ja ELi institutsioonide ühiste jõupingutuste abil. Seetõttu
jääb endiselt esmatähtsaks ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP), mis suudab reageerida
eelseisvatele probleemidele. Tõepoolest on võimalik tagada Euroopa Liidu aktiivne hääl
rahvusvahelisel tasandil üksnes juhul, kui tal endal on piisavalt kaitsepoliitika vahendeid.
Seepärast hääletasin raporti poolt.

Teresa Riera Madurell (S&D),    kirjalikult  .  – (ES) Lissaboni lepinguga luuakse
eeltingimused, et Euroopa Liit saaks kehtestada end usaldusväärse ja mõjuka osalejana
rahvusvahelisel areenil. Sellest lähtub minu toetus raportile, mis on vajalik, et hinnata
edusamme ühise julgeoleku-ja kaitsepoliitika vallas pärast Lissaboni lepingu jõustumist
ning määrata kindlaks, kui palju on veel arenguruumi. Julgeoleku ja kaitse allkomisjoni
liikmena uurisin raportit tähelepanelikult. Isiklikult rõhutasin vajadust liikmesriikide
vahelise koostöö järele kaitsealase uurimis- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
valdkondades. Oleme hetkel keset majanduskriisi ning seetõttu peame hoidma kokku, et
vähendada kulusid ja suurendada liikmesriikide sõjalise võimsuse koostalitlusvõimet.

Kõik see aitab vähendada nii kaitsekulutusi kui ka suurendada Euroopa Liidu autonoomiat
rahvusvahelisel areenil. Ma usun, et seda seisukohta on raportis hästi käsitletud ning
raportiga liigutakse õiges suunas, edendades ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, mis on
palju tõhusam, kooskõlastatum ja kokkusobivam Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide
ülejäänud poliitikavaldkondadega.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Otsustasin lõpphääletusel jääda
erapooletuks, sest raportisse ei võetud meie järgmisi muudatusettepanekuid:
muudatusettepanek nr 1 NATO kohta, muudatusettepanek nr 3 ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika tuumamõõtme vastu, muudatusettepanek nr 4 lahingurühmade paindliku
kasutamise vastu, muudatusettepanek nr 5 lahingurühmade kasutamise vastu tsiviil- ja
sõjaliste segaoperatsioonide puhul, muudatusettepanek nr 6, eesmärgiga jätta välja
kaitsealaseid teadusuuringuid puudutav säte, muudatusettepanek nr 7, eesmärgiga jätta
välja kaitsealaseid teadusuuringuid puudutav säte, muudatusettepanek nr 8, eesmärgiga
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jätta välja viide USA sisejulgeolekuministeeriumile, muudatusettepanek nr 9, et jätta välja
viide ÜJKP alasele koostööle Frontexiga Vahemere maades ning ma jään erapooletuks
vaatamata asjaolule, et raportisse lisati meie muudatusettepanek nr 2 Euroopa välisteenistuse
/ komisjoni alaliste tööstruktuuride kohta ning muudatusettepanek nr 1, millega öeldakse
„ei” NATO tsiviilvõimekuse arendamisele.

Licia Ronzulli (PPE)  , kirjalikult. – (IT) Raportis kirjeldatakse Euroopa Liidu vajadust
toimida stabiilsuse tagajana ülemaailmses kontekstis, püüeldes rahu tagamise,
rahvusvahelise julgeoleku tugevdamise ning kriisiolukordade ohjamise poole. Hääletasin
raporti poolt, sest ühinen parlamendiliikmetega, kes on pettunud, et Euroopa Liidul jääb
vajaka tõeliselt ülemaailmsest ja ühtsest Lissaboni-järgsest lähenemisviisist ühisele
julgeolekupoliitikale. Usaldusväärsed ja töökindlad sõjalised süsteemid ja võimekus on
olulised eeldused sõltumatu julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamiseks. Ma usun siiski, et
pikas perspektiivis tuleb leida ühine poliitiline tahe, et tugevdada ELi kriisidele reageerimise
võimekust, kaitstes samas selle strateegilist sõltumatust.

Oreste Rossi (EFD)  , kirjalikult. – (IT) Kõnealune raport juhib tähelepanu Euroopa
kaitsepoliitika arengule pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Hääletasin raporti vastu, sest
hiljutiste sündmuste puhul Liibüas võis näha, et Euroopa Liit ei tegutsenud üksmeelselt ja
kooskõlastatult. Sisserändekriisi ohjamisel on vajaka jäänud solidaarsusest, mis näitab, et
kui kaalul on riikide sisehuvid, unustab EL oma üllad plaanid ja ei tunne probleemi vastu
enam huvi.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjalikult. – Hääletasin ühise välis- ja julgeolekupoliitika raporti
poolt lootuses, et selline poliitika võtab lõpuks ometi kuju. Praeguseni on ühine välis- ja
julgeolekupoliitika olnud erimeelsuste ja ekslike algatuste kogum. Hiljutine Euroopa tüli
Liibüas tegutsemise teemal ning sellele järgnenud Saksamaa loobumine näitasid ülejäänud
maailmale väga selgelt, et EL ei ole endiselt suuteline kujundama tõeliselt ühist välis- ja
julgeolekupoliitikat. Peale selle saatis Prantsuse algatus kindlustada lõunanaabrite
rahastamine idanaabrite arvelt kohutava sõnumi meie idapartneritele. See on veelgi
tundlikum teema ajal, kui teised palju kvintessentslikumad Euroopa projektid on kahtluse
all, et mitte öelda kriitilises seisus. Euro on pideva surve all ning probleem tuleneb jällegi
osaliselt sellest, et Euroopas jääb vajaka edasipüüdlikkusest ja sidususest. Schengeni ala
taandub iga päevaga ning riikide piirid kerkivad taas põhjusel, et teised liikmesriigid eiravad
või rikuvad Euroopa-meelsust või õigusakte. Olematu ühine välis- ja julgeolekupoliitika,
mida toetab tohutu suur välisteenistus, kahjustaks tõsiselt Euroopa usaldusväärsust
maailmas.

Raport: María Muñiz De Urquiza (A7-0181/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan ettepaneku poolt, kuna selles
soovitatakse tugevdada ELi rolli mitmepoolses süsteemis. On täiesti õigustatud, et EL osaleb
tõhusamalt rahvusvahelistes organisatsioonides ning et seda osalust ka väärtustataks, kuna
EL annab organisatsioonina suurema osa arenguabist. ELi põhimõtted ja väärtused, mis
edendavad tõhusamat ja ennetavamat mitmepoolset tegevust, teevad temast olulise
rahvusvahelise osaleja tärkavas mitme jõukeskusega maailmas. Eelkõige peab EL rohkem
pingutama, et mitte olla enam ÜRO programmide ja konverentside pelk vaatleja. Samuti
peab EL tugevdama oma positsiooni rahvusvahelistes majandus-, rahandus- ja
finantsstabiilsuse valdkonna organites, et täita oma rolli maailma ühe suurima
majandusjõuna. Samuti kiidan heaks raporti seisukohad, mille eesmärk on tugevdada ELi
rolli mitmepoolsetes julgeolekuorganisatsioonides, muu hulgas G8-s ja G20-s.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjalikult. – Hääletasin María Muñiz De Urquiza raporti
„EL kui ülemaailmne osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides” poolt. Soovin
veel kord rõhutada vajadust kooskõlastada paremini ELi liikmesriikide tegevust ÜROs ning
eelkõige ÜRO inimõiguste nõukogus. Me oleme seisukohal, et ELi uue institutsioonilise
struktuuriga ning inimõiguste ja demokraatia direktoraadi loomisega Euroopa
välisteenistuse juurde, samuti nõukogu inimõiguste töörühmaga, mille peakorter on
Brüsselis, on loodud head võimalused ELi tegevuse sidususe, nähtavuse ja usaldusväärsuse
suurendamiseks ÜRO inimõiguste nõukogus. Euroopa Parlamendis oli meil heameel ÜRO
inimõiguste nõukogu soovituse ja sellele järgnenud ÜRO Peaassamblee otsuse üle peatada
ajutiselt Liibüa liikmestaatus ÜRO inimõiguste nõukogus. Pärast mõne liikmesriigi
jõupingutusi ja tegevust inimõiguste nõukogus teatas täna Süüria, et võtab tagasi oma
kandidatuuri ÜRO inimõiguste nõukogu liikme kohale. Võttes arvesse neid näiteid ning
meie ühiseid kogemusi minevikus ÜRO inimõiguste komisjoniga ning alates 2006. aastast
ÜRO inimõiguste nõukoguga, teeme ettepaneku kehtestada selged ÜRO inimõiguste
nõukogu liikmesuse kriteeriumid ja EL peaks seda algatust veendunult toetama.

Elena Oana Antonescu (PPE)  , kirjalikult. – (RO) Lissaboni leping suurendab ELi
suutlikkust ühineda erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, annab talle suurema
pädevuse välistegevuses ning selgema ja tugevama ühtse sõnaõiguse maailmas. Lepinguga
soodustatakse koostööd asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning
riikide rühmadega, pakkudes liidule võimalust saavutada tulemuslik ülemaailmne roll.

ELi pühendumus tulemuslikule mitmepoolsusele on Euroopa välistegevuse juhtpõhimõte.
Ma arvan, et põhinedes oma kogemustele niisugustes valdkondades nagu koostöö riikide
ja institutsioonide vahel, lasub Euroopa Liidul ülemaailmne vastutus, mille kandmist ta
peaks jätkama. Seepärast hääletasin raporti poolt.

Zigmantas Balčytis (S&D)  , kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Üleilmastumise
protsessidega kaasneb ülemaailmse juhtimise jaoks hulk eri võimalusi, väljakutseid ja
ohtusid. Ülemaailmsed väljakutsed nagu finantsturud, energiajulgeolek, võitlus vaesuse
vastu, kliimamuutus ja inimõiguste rikkumine nõuavad koostööd ja ühist tegevust. Lissaboni
leping suurendas liidu kui juriidilise isiku sätestamisega ELi suutlikkust ühineda eri
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning andis talle maailmas tugevama ja mõjuvõimsama
positsiooni. Senini on ELi ja selle liikmesriikide esindatus rahvusvahelistes
organisatsioonides olnud killustatud ning see on takistanud ELi rahvusvahelisel areenil
ühel häälel rääkimast. EL peab muutuma mõjukaks ülemaailmseks osalejaks ning suutma
oma positsiooni hoida. Selle saavutamiseks on vaja suurendada kooskõlastamist ELis ning
see nõuab liikmesriikidelt seoses nende esindatusega tugevat poliitilist tahet ja paindlikkust.

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin María Muñiz De Urquiza koostatud
raporti poolt, sest Euroopa Liidu osalus mitmepoolsetes organisatsioonides on välistegevuse
üks juhtpõhimõte. Praegu on EL juriidiline isik, mis on vorm, mis annab talle kaalukama
ülemaailmse profiili. Lisaks on Euroopa Liit muutunud Lissaboni lepinguga täieõiguslikuks
osalejaks rahvusvahelises poliitikas. Lissaboni leping on suurendanud välispoliitika
vahendeid, eeskätt ÜROs. Sellega seoses sooviksin rõhutada raporti lõiget nr 12, mis on
esimene samm liikmesriikide kooskõlastatud, tulemusliku tegutsemise poole
julgeolekunõukogus. Ma pean rõhutama, et praegu tegeleb ÜRO oma struktuuride
ümberkorraldamisega, mistõttu on võimalik ümber korraldada ka ELi osalus selles foorumis.

Dominique Baudis (PPE),    kirjalikult. – (FR) Toetasin seda resolutsiooni, sest olen
veendunud, et Euroopa Liidu soov suurendada oma osalust rahvusvahelistes
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organisatsioonides on täiesti õiguspärane. Euroopa kodanikud on valitsuste kaudu andnud
liidule juriidilise isiku staatuse ja pädevuse. Euroopa integratsioon on rajatud tervele reale
põhiväärtustele, mis pidevalt täienevad. Meie kohus on kooskõlastada oma tegevust ja
soodustada liidu ühtsust, nagu oleme teinud Maailma Kaubandusorganisatsioonis. Tuleb
teha rohkem tööd.

On siiski ka julgustavaid märke. Euroopa Liit püüab end varustada õigete välispoliitika
vahenditega (kõrge esindaja ametissenimetamine, Euroopa Liidu välisteenistuse loomine).
Hiljuti täiustatud staatuse abil on Euroopa Liit nüüd suuteline väljendama oma seisukohti
ÜRO Peaassamblees.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Elame maailmas, kus kriisid järgnevad
üksteisele järjest suurema kiirusega. Selle uue reaalsusega silmitsi seistes peavad
poliitikakujundajad võtma kriiside suhtes nii ennetavaid meetmeid kui ka neile kiiresti ja
tõhusalt reageerima. Kuid siin võlukepike ei aita. Kui EL ei suuda jõudusid ühendada,
tegevuses kokku leppida ega ühel häälel rääkida, siis jääb ta pidevalt ajast maha. EL peab
edendama oma huve ÜROs ning eelkõige Rahvusvahelises Valuutafondis. Euroopa Liit
võiks astuda välja Euroopa ning järelikult liikmesriikide huvide eest. See tähendab, et peame
end kokku võtma ja tegema seda kohe. See on raporti eesmärk.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Minu arvates on väga oluline, et Euroopa Liit mängiks
rahvusvahelistes organisatsioonides võtmerolli. Olen veendunud, et rahvusvahelise poliitika
kohta tehtud otsused ei riku liikmesriikide suveräänsust. Samuti olen Euroopa Liidu
liikmesriikide iseseisva rolli nõrgendamise vastu rahvusvahelistes organisatsioonides. Me
oleme minevikus juba näinud erinevusi liikmesriikide välispoliitikas. Kui Euroopa Liit
saavutab koha ÜRO julgeolekunõukogus, võib selline konflikt mõjuda väga kahjulikult
Euroopa Liidu kuvandile. Seetõttu hääletasin nii lõike 20 kui ka terve raporti vastu.

Mara Bizzotto (EFD)  , kirjalikult. – (IT) Kõnealune raport on täiesti ühepoolne, toetades
väljavaadet, mille kohaselt oleks EL tulevikus ülemaailmsetes ja piirkondlikes
mitmepoolsetes organisatsioonides oma liikmesriikidega võrdväärsel positsioonil. Sisuliselt
tähendaks see lõppu liikmesriikide diplomaatilisele tegevusvabadusele, kuna nad peaksid
kohandama oma seisukohti, et need ei läheks avalikult vastuollu liidu tulevase esinduse
ettekujutusega. Selle tulemusena ei suudaks riikide valitsused rahvusvahelistes foorumites
oma huve piisavalt maksma panna.

Kuigi nõustume, et teatavates valdkondades nagu rahapoliitika võib EL esindada asjaomastes
mitmepoolsetes organisatsioonides valdavat seisukohta, on keeruline leppida mõttega, et
Euroopa välisteenistus võiks võtta liikmesriikide ühise seisukoha esindamise maailmas
enda kanda, sest väga sageli on Euroopa riikidel nii erinevad huvid, et ühisele seisukohale
jõudmine on võimatu. Selle raporti vastu hääletamisega tahan näidata oma vastuseisu
kavandatud tulevikustsenaariumile, kus riiklik diplomaatia asendub pikapeale liidu
diplomaatiaga liikmesriikide diplomaatilise sõltumatuse kahjuks.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)  , kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest maailmas on
märkimisväärselt sagenenud poliitilised ja humanitaarkriisid, mis nõuab ELilt tõhusamat
ja ennetavamat mitmepoolset tegevust. EL peab paremini rakendama välispoliitika
vahendeid, et kindlustada oma mõjuvõimu parem kasutamine mitmepoolsetes
organisatsioonides ning asuma etteotsa praeguste ja tulevaste rahvusvaheliste kriiside
tõhusamas lahendamises. Lisaks tuleb mitmepoolsesse poliitikasse rohkem kaasata
valitsusväliseid osalejaid, et edendada ja hõlbustada paremat konsulteerimist
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja tööturu osapooltega rahvusvaheliste
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organisatsioonide tulevastes juhtimisstruktuurides. Euroopa Liit peaks koostöö tõhustamise,
institutsioonide tugevdamise ja kõikide sidusrühmade kaasamise abil täitma aktiivset ja
juhtivat rolli ülemaailmse juhtimise reformimisel. See muudaks rahvusvahelised
institutsioonid ja organisatsioonid õiguspärasemaks, tulemuslikumaks ja jagatud vastutust
soodustavamaks. Võttes arvesse ELi positsiooni maailma ühe suurima majandusjõuna,
tuleb läbi vaadata ELi esindatus rahvusvahelistes majandus-, rahandus- ja finantsstabiilsuse
valdkonna organites.

Sebastian Valentin Bodu (PPE)  , kirjalikult. – (RO) ELi konsensuse saavutamise ja
kooskõlastatud meetmete võtmise mehhanismid teevad temast eeskirjadel põhineva
rahvusvahelise korra eeskuju. Seetõttu on ELil vaja teha koostööd juhtivate piirkondlike
jõududega ja osaleda aktiivselt sellise rahvusvahelise keskkonna loomises ja parandamises,
mis võimaldab ELil edendada oma väärtuseid ja huve. Ajastatus on eriti õige, sest maailmas
on järsult sagenenud poliitilised ja humanitaarkriisid, mis nõuab ELilt tulemuslikumat
välispoliitika vahendite kasutamist, et kasutada oma mõjuvõimu paremini rahvusvahelistes
organisatsioonides ning täita praeguste ja tulevaste rahvusvaheliste kriiside lahendamisel
tõhusamalt oma juhtrolli.

Teisest küljest kaasneb üleilmastumise protsessidega ülemaailmse juhtimise jaoks hulk eri
võimalusi, väljakutseid ja ohtusid, millega samal ajal paljastuvad sotsiaalsed lüngad ja
puudujäägid, sealhulgas finantsturgudel, energiajulgeolekus, võitluses vaesuse vastu,
kliimamuutuse poliitikas ja inimõiguste rikkumises. Tõepoolest peab EL tugevdama oma
rolli ülemaailmse osalejana ning tegutsema ülemaailmse otsustajana.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Tunnen heameelt jõupingutuste üle
parandada Euroopa mitmepoolset tegevust ning rõhutan, et ELi jaoks on oluline asuda
aktiivselt ülemaailmse juhtimise reformimise etteotsa. See on ELile hea võimalus kasutada
oma välispoliitika vahendeid ja täita oma juhirolli praeguste ja tulevaste rahvusvaheliste
kriiside tõhusama lahendamise abil. Seetõttu kiidan tähelepanu pööramist ELi positsioonile
ÜRO süsteemis, rahvusvahelistes finantsasutustes ja teistes mitmepoolsetes asutustes ning
nõustun reformiettepanekutega, mis tugevdavad mitmeid meie seisukohti.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Sageli kasutatav väljend „majandushiid, aga poliitiline
kääbus” omandab uue tähenduse, kui analüüsime ELi osalust rahvusvahelistes
organisatsioonides ning piirkondlikes organisatsioonides, mille liige ta on. Me peame seda
olukorda kiiresti muutma. Seetõttu olen veendunud, et algatusraport on koostatud
õigeaegselt ning üldjoontes toetan seda. Raportis käsitletakse ELi kui ülemaailmse osaleja
rolli rahvusvahelistes organisatsioonides. Seoses sellega olen nagu raportöörgi veendunud,
et usutava, sidusa ja nähtava ELi välistegevuseni on käia veel pikk tee, sest ei ole olemas
ühtset Euroopa strateegiat kõigi organisatsioonide jaoks, kus EL või selle liikmesriigid
osalevad. Rahvusvahelise süsteemi järjest keerulisemaks muutumise tõttu on vaja
objektiivselt kooskõlastada liikmesriikide ning nende ja ELi vahelisi suhteid eri tasanditel,
kus me koos tegutseme. Sel põhjusel võtsime vastu Lissaboni lepingu. Pealegi on juba võtta
üks näide heast tavast: meie osalus Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO). Seetõttu
on tungivalt vaja, et EL oleks eri rahvusvahelistes organisatsioonides esindatud ühehäälselt.
Ma arvan, et selleteemalise valge raamatu koostamine, nagu on pakutud välja raportis,
võiks olla selle veidra olukorra hea lõpu algus.

Philippe de Villiers (EFD),    kirjalikult. – (FR) Oma raportitega ELi välispoliitika kohta
kobab Euroopa Parlament taas kord täielikus pimeduses.
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Brüssel püüab juurutada jõuliselt Euroopa diplomaatiat ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikat,
kuid see ei taha kuidagi õnnestuda. Seda mitte rahaliste vahendite puudumise pärast, vaid
seetõttu, et endiselt klammerdutakse eksliku ideoloogia ja loosungite külge.

Esiteks ei kuule rahvusvahelisel tasandil keegi ELi häält. Üksnes käputäis föderaalse Euroopa
eest võitlejaid sooviks seda ühehäälsust kuulda, kuid Euroopa tegelikud väärtused on
mitmekesisus ja diplomaatiline koostöö, olgu siis ÜROs või mujal.

Teiseks ei võta keegi kuulda mandaadita ja mis kõige tähtsam – õiguspärasuseta Euroopa
juhtide vaikset ja arusaamatut pominat.

Kui Euroopa räägibki ühel häälel, siis pole tal midagi öelda.

Anne Delvaux (PPE)  , kirjalikult. – (FR) Tunnen heameelt selle raporti vastuvõtmise üle,
milles nõutakse Euroopa Liidule tugevamat rolli mitmepoolsetes organisatsioonides (ÜRO,
rahvusvahelised finantsasutused, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon, Euroopa
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, Maailma Kaubandusorganisatsioon jne).

ÜRO Peaassamblee andis 2011. aasta mai algul ELile „supervaatleja” staatuse, mis tähendab,
et ELil on edaspidi peaassamblees ÜRO liikmesriikidega võrdväärne sõna- ja vastamisõigus.
See on alles esimene samm. Me peaksime veelgi kaugemale minema.

Teine oluline element on ÜRO Julgeolekunõukogu reform, mille õiguspärasust tuleb
suurendada piirkondliku esindatuse reformimise kaudu. Kõnealuses raportis palutakse
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil teha
midagi minu arvates väga olulist – nimelt püüelda ELi ühiste seisukohtade poole ÜRO
Julgeolekunõukogus, et viia oma seisukohti ellu ühishääletuste kaudu ja vältida varasemate
lahkarvamuste kordumist.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest sellega toetatakse
ELi rolli suurendamist ülemaailmse rahu, julgeoleku ja reguleerimise valdkonnas. Liidu
otsustava välispoliitilise hoiaku ning Lissaboni lepingus sätestatud eesmärkide kontekstis
tuleb jätkata tööd selle nimel, et EL saaks ühel päeval ÜRO Julgeolekunõukogu alaliseks
liikmeks.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Käesolevas Euroopa Parlamendi resolutsioonis
käsitletakse ELi rolli Ühendatud Riikide Organisatsiooni (ÜRO) süsteemis, rahvusvahelistes
finantsasutustes, mitmepoolsetes julgeolekuorganisatsioonides, tippkohtumiste
diplomaatias ja teistes mitmepoolsetes organisatsioonides ning nõutakse ELi rolli
tugevdamist rahvusvahelisel tasandil.

Ilmselgelt on vaja paremini kooskõlastada liidu ja liikmesriikide meetmeid. Ma olen
veendunud, et Euroopa Liit peaks asuma ülemaailmse juhtimise reformimisel aktiivselt
etteotsa, et muuta rahvusvahelised institutsioonid õiguspärasemaks, tulemuslikumaks ja
jagatud vastutust soodustavamaks.

Olen teadlik paljudest probleemidest, mis tõusetuvad, kui radikaalselt muudetakse liidu
praegust institutsioonilise osaluse süsteemi rahvusvahelistes mitmepoolsetes
organisatsioonides, eeskätt ELi positsiooni võimalikuks tugevdamiseks ÜROs. Euroopa
Parlamendi kindlameelne nõudmine põhjalikult reformida ÜRO Julgeolekunõukogu ning
vajadus muuta seda õiguspärasemaks, piirkondi esindavamaks ja tõhusamaks Euroopa
Liidule alalise liikme staatuse andmisega on seetõttu jätkuvalt eesmärk, mida on lähitulevikus
keeruline saavutada.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) María Muñiz De Urquiza koostatud
raport käsitleb ELi rolli ülemaailmse osalejana ning tema rolli mitmepoolsetes
organisatsioonides. Maailm kogeb praegu hoogsat üleilmastumist, eeskätt revolutsioonidena
ja sellena, et traditsiooniliselt suletud ja totalitaarse valitsemisrežiimiga riigid lähevad üle
demokraatiale. See annab rea võimalusi, mida EL ei tohiks kasutamata jätta. Tulemuslik
mitmepoolsus on ELi välispoliitika juhtpõhimõte, mis on kooskõlas 2003. aasta Euroopa
julgeolekustrateegias sätestatud kohustusega. Lissaboni lepinguga, mille kohaselt peab
Euroopa Liit kõnelema ühel häälel, ELile antud juriidilise isiku staatus suurendab liidu
suutlikkust ühineda volitatud isikuna eri rahvusvaheliste organisatsioonidega, kus arutatakse
välise julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimuste üle. Ehkki raportöör toetab ELi koostöö
tihendamist ja arenguabi suurendamist, nõustun tema ettepanekutega ja hääletasin raporti
poolt.

João Ferreira (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (PT) ELil puudub õiguspärasus, mida talle püütakse
omistada. See on ainult liikmesriikidel ja nende kodanikel.

Raportiga püütakse muuta õiguspäraseks ja konsolideerida lähenemisviisi, mis on inimestele
järk-järgult peale sunnitud, kahandades nende suveräänsust riikide suveräänsuse ja
õiguspärasuse vähendamise kaudu. Eesmärk on tagada ELi osalus mitmepoolsetes
organisatsioonides – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO), Rahvusvahelises
Valuutafondis (IMF), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööoperatsioonis (OSCE) ning
Maailmapangas –, justkui oleks EL (suur)riik. Seeläbi püütakse asendada liikmesriike,
nõrgestades sealjuures selliste organisatsioonide vaimsust nagu ÜRO Peaassamblee, kus
kõikidel riikidel ja nende elanikel on võrdne sõnaõigus, olenemata riigi suurusest.

Raportiga tehakse samuti ettepanek suurendada eeskätt Euroopa välisteenistuse kaudu
ressursse poliitilise ja diplomaatilise tegevuse jaoks, mille eesmärk on muu hulgas Euroopa
mõjuvõimu ja tähtsuse suurendamine eri foorumites ja organisatsioonides, et nendest kasu
lõigata. See on katse kukutada praegune rahvusvaheline kord, asendada see uue ja vähem
demokraatlikuga, mis tagab paremad tingimused suurtele majandus- ja finantskontsernidele
nende auahnete plaanide elluviimiseks lõputus võitluses turgude ja ressursside pärast.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (PT) Suurem osa parlamendiliikmeid püüab
konsolideerida seda lähenemisviisi ja poliitikat, mis tallub jalge alla liikmesriikide pädevate
asutuste ja elanike suveräänsuse, omistades ELile õiguspärasuse, mis on tegelikult olemas
ainult liikmesriikidel ja nende elanikel, ükskõik kui palju see ka maksma läheb.

Püütakse muuta õiguspäraseks ELi esindatus mitmepoolsetes organisatsioonides –
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis (NATO), Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF),
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ning Maailmapangas – ning
asendada riigid piirkondliku integratsiooni organisatsioonidega näiteks ÜRO Peaassamblees,
kus kõikidel riikidel ja nende elanikel on endiselt võrdne sõnaõigus, olenemata riigi
suurusest.

Tehakse ettepanek suurendada ressursse poliitilise ja diplomaatilise tegevuse jaoks, mille
eesmärk on muu hulgas Euroopa mõjuvõimu ja tähtsuse suurendamine eri foorumites ja
organisatsioonides, et nendest kasu lõigata. Siht on selge: kehtestada uus, vähem
demokraatlik rahvusvaheline kord, et tagada paremad tingimused suurtele majandus- ja
finantskontsernidele nende auahnete plaanide elluviimiseks lõputus võitluses turgude ja
maailma loodusvarade pärast. See nõuab ELi tugevamat militariseerimist ning selleks on
vaja integreeritud ja alalist koostööd NATOga Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu
suurriikide eestvedamisel.
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Seepärast hääletame vastu.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – EL on suurim arenguabisse panustaja ja
tähtsaim kaubandusblokk, kuid liidu kui sellise osalus mitmepoolsetes organisatsioonides
on jätkuvalt killustatud. Teisest küljest on ELi liikmesriigid kõikides mitmepoolsetes
organisatsioonides, välja arvatud Maailma Kaubandusorganisatsioonis, üleesindatud. Selline
üleesindatus – eriti Bretton Woodsi institutsioonides – tekitab sageli ebakõla Euroopa eri
seisukohtade vahel ning see valmistab suuri probleeme tärkava majandusega riikide jaoks,
kes peavad hetkeolukorda ebaõiglaseks. Asjakohane oleks see, kui ainupädevuse
valdkondades oleks EL täisliikmena peamine osaleja, samal ajal kui tema liikmesriigid
võivad samuti olla (kuid ei pea olema) liikmetena esindatud, ilma et neil oleks iseseisvad
volitused.

Lorenzo Fontana (EFD)  , kirjalikult. – (IT) Lissaboni lepingu tagajärjed tähendavad
paratamatult seda, et Euroopa Liidu roll rahvusvahelistes organisatsioonides tuleb läbi
vaadata. Siiski, nagu me oleme viimasel ajal liialt sageli näinud, rikub nn ühine hääl, millega
Euroopa peaks lahendama mitmepoolseid küsimusi, sageli liikmesriikide enda eelisõiguseid
ja sõltumatust otsuste tegemisel. Jään erapooletuks, kuna raportil on mõned positiivsed
küljed, mida nimetatud asjaolud paraku varjutavad.

Juozas Imbrasas (EFD)  , kirjalikult  .  – (LT) Mina kiitsin raporti heaks, sest ELi
mitmepoolsete organisatsioonide liikmeks olemise lisandväärtus peitub valdkondades,
kus tal on ainu- või jagatud pädevus: majandus- ja kaubandusküsimused,
keskkonnapoliitika, arenguabi ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Lissaboni leping suurendab
liidu kui juriidilise isiku sätestamisega ELi suutlikkust ühineda eri rahvusvaheliste
organisatsioonidega, annab talle suurema pädevuse välistegevuses, annab eelkõige komisjoni
asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha ja
Euroopa välisteenistuse loomisega ELile maailmas selgema ja tugevama sõnaõiguse ning
soodustab igasugust vastastikku kasulikku koostööd asjaomaste rahvusvaheliste ja
piirkondlike organisatsioonide ning riikide rühmadega, ning võimaldab liidul korraldada
oma tööd selliselt, et tal oleks võimalik saavutada tulemuslik ülemaailmne roll. Olen
veendunud, et siiani on ELi ja selle liikmesriikide esindatus mitmepoolsetes
organisatsioonides, mitteametlikel tippkohtumistel ja rahvusvahelistes struktuurides olnud
killustatud, sageli mittetulemuslik ja endiselt märkimisväärselt varieeruv. Olen samuti
seisukohal, et ELi liikmesriigid peaksid rohkem määratlema ja usaldama ELi kui mõjuvõimu
mitmekordistajat, kes aitab neil saavutada eesmärke, mida nad ei suuda saavutada eraldi,
ning et ELi rääkimine ühel häälel mitte üksnes ei suurenda võimalust saavutada edu, vaid
parandab ka ELi õiguspärasust ja usaldusväärust olulise rahvusvahelise osalejana tärkavas,
mitme jõukeskusega maailmas, mõistagi kaotamata sealjuures oma identiteeti.

Giovanni La Via (PPE)  , kirjalikult. – (IT) Hääletasin selle raporti poolt, sest ELi
mitmepoolset rolli tuleb lähiaastatel veelgi tugevdada. Samuti on see kooskõlas Lissaboni
lepinguga, millega suurendati Euroopa Liidu kui juriidilise isiku sätestamisega selle võimalusi
ühineda eri rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning riikide rühmadega. Need
suhted aitavad lahendada majandus- ja kaubandusküsimusi, samuti keskkonnaga seotud
küsimusi. Euroopa Liidu panusel peab olema lisandväärtus mitmepoolsetes
organisatsioonides või tippkohtumistel, kus kõik liidu liikmesriigid ei ole esindatud. Kahjuks
on hiljutised ja ka praegused poliitilised ja humanitaarkriisid maailmas muutnud vajalikuks
ELi kiire ja otsustava tegutsemise. Sageli ei ole see lihtne, kuid riigid, keda sellised kriisid
mõjutavad, ootavad ELilt kiiret tegutsemist välispoliitika kaudu ning kiiret abi
hädaolukorras.
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Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Liidu pühendumus
tulemuslikule mitmepoolsusele on eriti oluline. Liit peab võtma arvesse enda ja liikmesriikide
ühtlustatud osalust mitmepoolsetes organisatsioonides. Poliitiliste ja humanitaarkriiside
sagenemine praegu on murettekitav ja annab märku sellise strateegia rakendamise vajadusest
ELis. Praegu ei täida EL ülemaailmse osaleja rolli nõuetekohaselt. Ma arvan, et ELi osakaalu
suurenemine mitmepoolsetes organisatsioonides tähistab tõelist edu ülemaailmse mõjukuse
saavutamisel.

David Martin (S&D)  , kirjalikult. – Mina hääletasin lõike 20 vastu, sest ma ei usu, et aeg
on küps selleks, et EL saaks ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks.

Barbara Matera (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Liidu välismõõdet tuleb laiendada, kuna
Euroopa Liidu lepingu artikliga 21 edendatakse tugevamal mitmepoolsel koostööl tuginevat
rahvusvahelist süsteemi, mille raames liikmesriigid usaldavad oma huvide ja väärtuste
kaitsmise rahvusvahelisel areenil ELile. Lissaboni lepinguga loodi ELi välisesinduse jaoks
uued alalised struktuurid, kuid see uus mõõde ei võimalda liidul osaleda oma äranägemist
mööda ühe üksusena paljude rahvusvaheliste asutuste töös. See kaldub ohustama ELi
pühendumust tulemuslikule mitmepoolsusele, piirates tema otsusekindlust ja kahjustades
usaldusväärsust.

Arvestades poliitiliste ja humanitaarkriiside sagenemisega maailmas, peab EL rakendama
võimalikult hästi oma välispoliitika vahendeid, et kasutada paremini oma mõjuvõimu
mitmepoolsetes organisatsioonides ning oma võimekust asuda praeguste ja tulevuste
rahvusvaheliste kriiside lahendamisel etteotsa. Demokraatia ja inimõiguste, eelkõige naiste
ja laste õiguste edendamine, sõnavabadus ja õigusriigi põhimõte peaksid olema ELi kogu
välistegevuse keskmes.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL)  , kirjalikult. – (FR) Kõikidel liikmesriikidel on õigus
väljendada rahvusvahelistes organisatsioonides oma seisukohti. Erinevalt paruness
Catherine Ashtonist, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Keskpangast on riikide valitsused
valitud, kuid ometi püütakse raportiga teha esimestest meie ainuesindajaid. Hääletasin
katse vastu viia riikide suveräänsus rahvusvahelisel areenil hukule.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) EL ei tohi unustada oma ülemaailmse osaleja juhtrolli
mitte üheski aspektis. Seega peab ta tugevdama oma rolli kõigis mitmepoolsetes
organisatsioonides, eriti Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO), kus ta peab nüüd,
kui tööle on asunud Euroopa välisteenistus, olema järjest aktiivsem.

Louis Michel (ALDE)  , kirjalikult. – (FR) Riigid on võimetud kaasaegsete suurte
probleemidega üksi silmitsi seisma. Mitmepoolne tegevus on ainus viis, kuidas riigid tulevad
toime maailmas kerkivate probleemidega. Majandus-, finants- ja toidukriisid, kliimamuutus
ja konfliktid on pannud meid mõistma, et peame kiiresti looma ülemaailmse juhtimise,
mida Jacques Attali nimetab „maailmariigiks”. Mõistagi on Euroopal sellel uuel ülemaailmsel
poliitilisel areenil oma koht üleilmse nn pehme jõuna, mis tugineb normidele, eeskirjadele
ning eeskuju andmisele. Lissaboni lepingu järgselt on Euroopal olemas alus, mida ta vajab
enese majanduslikuks, kuid ka poliitiliseks kehtestamiseks.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D)  , kirjalikult. – (PL) Euroopa Parlament võttis vastu
resolutsiooni rolli kohta, mida Euroopa Liit peab mängima mitmepoolsetes
organisatsioonides. Üldiselt on heaks kiidetud ELi rolli tugevdamine mitmepoolsetes
raamistikes. Tänu saavutatud kokkuleppele ja ühistele meetmetele on Euroopa Liit
muutumas rahvusvahelisel õigusel põhineva rahvusvahelise korra eeskujuks.
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Seetõttu on rõhutatud, et ELil on vaja teha koostööd juhtivate piirkondlike jõududega ja
osaleda aktiivselt rahvusvahelise keskkonna loomises. Teised nõuded hõlmavad
liikmesriikide vahelist koostööd ja muu hulgas ühise seisukoha sõnastamist kokkuhoiu ja
eelarvekärbete kohta. EL ja liikmesriigid peavad võtma meetmeid suurendamaks ELi
osatähtsust ja tugevdamaks selle positsiooni ÜROs (muudatused, mille eesmärk on toetada
ÜROd, eeskätt humanitaarpoliitika ja -abi ning konfliktide lahendamise küsimuses).

Rahvusvaheliste finantsasutustega tehtava koostöö raames peab EL leidma lahenduse välise
majandusliku ja finantsalase esindatuse probleemile, mis piirab ELi mõju. ELi rolli kohta
rahvusvahelistes julgeolekuorganisatsioonides on öeldud, et tuleb lihtsustada eeskirju, mis
võimaldavad Euroopa Liidul saada osa NATO rahalistest vahenditest. Kaaluda tuleks, kas
EL peaks laiendama oma kohustusi ja täitma tõhusamat rolli ühiste eesmärkide saavutamisel
(osaledes ühises dialoogis, otsustades ühiste meetmete üle ning kooskõlastades neid jne)
ELi ja OSCE vahelise kokkuleppe kohaselt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportiga „EL kui ülemaailmne
osaleja ja tema roll mitmepoolsetes organisatsioonides” antakse ülevaade ELi rollist.
Hääletasin raporti poolt, sest nõustun selles esitatud nägemuse ja kaugelevaatavate
plaanidega saavutada ELi tugevam osalus rahvusvahelisel areenil. Lisaks väärtusele, mis
see annab igale liikmesriigile eraldi, annab EL organisatsioonina edasi oma kogemused
rahvusvahelisele üldsusele. Tõepoolest teevad ELi konsensuse saavutamise ja kooskõlastatud
meetmete võtmise mehhanismid temast eeskirjadel põhineva rahvusvahelise korra eeskuju.
Seetõttu tuleb julgustada koostööd juhtivate piirkondlike jõududega, et EL saaks osaleda
aktiivselt sellise rahvusvahelise keskkonna loomises ja parandamises, mis võimaldab ELil
edendada oma väärtuseid ja huve, nagu on nõutud aluslepingus. ELi ülemaailmseks osalejaks
püüdlemise seisukohast on oluline tugevdada sisemist koordineerimist, mis on vajalik ühel
häälel rääkimiseks. See on ainus võimalus saavutada mitmepoolne koostöö ja lahendada
rahvusvahelised probleemid, eriti need, mis tulenevad kaitsmiskohustusest ja vajadusest
suurendada inimeste julgeolekut, et saavutada ülemaailmne julgeolek.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Praeguses kontekstis on väga oluline, et EL suudaks
kehtestada end ülemaailmse osalejana, kes on võimeline reageerima tõhusalt ülemaailmsel
tasandil tekkivatele keerulistele probleemidele. Sellisena peab EL pühenduma sisemise
koordineerimise suurendamisele, et rääkida ühel häälel, suurendades seeläbi väljavaateid
edule oma tegevuses, kuid ka oma õiguspärasust ja usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Muu hulgas on kõnealuses raportis
kirjas, et parlament märgib, et ELi konsensuse saavutamise ja kooskõlastatud meetmete
võtmise mehhanismid teevad temast eeskirjadel põhineva rahvusvahelise korra eeskuju.
seetõttu rõhutatakse, et ELil on vaja teha koostööd juhtivate piirkondlike jõududega ja
osaleda aktiivselt sellise rahvusvahelise keskkonna loomises ja parandamises, mis võimaldab
ELil edendada oma väärtuseid ja huve, nagu on nõutud aluslepingus. Eelkõige nendes
valdkondades, kus ELil on ainu- või jagatud pädevus, peab ELi ülemaailmseks osalejaks
olemise ja oma positsiooni kindlustamise püüdluse seisukohast oluliseks sisemise
koordineerimise parandamist, mis on vajalik ühel häälel rääkimiseks, suutlikkust kujundada
mitmepoolset koostööd või juhtida ühist tegevust rahvusvaheliste probleemidega
tegelemisel, eelkõige nendega, mis tulenevad kaitsmiskohustusest ja vajadusest suurendada
inimeste julgeolekut, et saavutada ülemaailmne julgeolek.

Licia Ronzulli (PPE)  , kirjalikult. – (IT) Raporti lõppversioonis rõhutatakse strateegilist
rolli, mida Euroopa Liit peab mängima rahvusvahelistes organisatsioonides. Selle
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saavutamiseks tuleb ennekõike edendada aktiivset ja nähtavat osalust, et tugevdada nii
sisemist kui ka välist koostööd. See peab olema esmane valik tehtud otsuste õiguspärasuse
suurendamiseks ning samuti vastutuse täieliku jagamise tagamiseks. Lõpuks peavad
liikmesriigid kooskõlastama oma seisukohad ÜRO inimõiguste nõukogus, et kehtestada
selged ja ranged kriteeriumid liikmesusele, eriti riikide jaoks, kus inimõiguste rikkumine
on igapäevane.

Catherine Stihler (S&D)  , kirjalikult. – Ma toetan Ühendkuningriigi liikmekoha säilitamist
ÜRO Julgeolekunõukogus.

Nuno Teixeira (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit on praegu tõeline maailma tasandi
osaleja. Tema roll rahvusvahelistes, mitmepoolsetes organisatsioonides suureneb nähtavalt
ning ta näitab end järjest mõjukamana. Euroopa Liit peaks seetõttu täitma ülemaailmse
juhtimise reformimisel aktiivsemalt juhtrolli. Kõnelen eelkõige vajadusest reformida ÜRO
süsteemi, et näha liidu jaoks ette üks liikmekoht ning eelkõige ELi osalusest ÜRO
Julgeolekunõukogus.

See hõlmab liikmesriikide seisukohtade paremat kooskõlastamist, kuid selle tulemuseks
oleks ELi meetmete sidususe, nähtavuse ja usutavuse suurenemine rahvusvahelisel tasandil.
Euroopa Liit peaks ammutama inspiratsiooni Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
mudelist. Järjekindlama ja paremini integreeritud koostöö jaoks peab EL olema
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) vaatleja staatuses, tegema tihedamat
koostööd Euroopa Nõukoguga ning osalema täiel määral G7/G8 ja G20 tegevuses.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Kõnealuse resolutsiooniga tugevdatakse ELi osakaalu
mitmepoolsetes süsteemides. Täpsemalt öeldes selgitatakse sellega ELi osatähtsust
rahvusvahelistes finantsasutustes, ÜRO süsteemis, mitmepoolsetes
julgeolekuorganisatsioonides ning üldiselt teistes mitmepoolsetes organisatsioonides nagu
Maailma Kaubandusorganisatsioon, Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon. Lõpuks selgitatakse ELi rolli tippkohtumiste diplomaatias. Pidades silmas,
et Euroopa koostöö on vajadus, mitte valikuvõimalus, hääletasin Euroopa Parlamendi
resolutsiooni ettepaneku poolt ELi kui ülemaailmse osaleja kohta.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Pärast Lissaboni lepingu vastu võtmist on
Euroopa Liidu diplomaatilist tegevust tugevdatud eesmärgiga tõsta Euroopa nähtavust
rahvusvahelisel areenil. Tunnen heameelt selle raporti vastuvõtmise üle, milles nõutakse
ühenduse institutsioonide paremat esindatust rahvusvahelistes organisatsioonides. 27
liikmesriigiga Euroopa on nüüd tugevam. Uued liikmesriigid on suurendanud liidu
majanduslikku ja demograafilist tugevust. Ometi on laienemise tulemusena korrast ära
liikmesriikide vaheline tasakaal ja kooskõlastamine. Euroopa sõnum on muutunud: see
on muutunud rikkamaks ja keerulisemaks. Kui soovime parandada Euroopa Liidu osalust
mitmepoolsetes organisatsioonides, olen arvamusel, et peame kõigepealt jõudma
üksmeelsele seisukohale. Mul on heameel näha, et liit toetab ÜRO strateegiat, eriti
humanitaarpoliitika ja konfliktide lahendamise kohta. Euroopal ja ÜRO-l on palju ühiseid
huve ja eesmärke, mis minu arvates õigustab veelgi tihedamat koostööd ja ressursside
sünergiat. Seetõttu sooviksin näha, et Euroopale antakse ÜROs, eriti selle kord aastas
toimuval peaassambleel tugevam positsioon.

Angelika Werthmann (NI)  , kirjalikult. – (DE) Hääletasin raporti poolt. EL peab
suurendama oma sõltumatust ning arendama dialoogi kolmandate riikidega. Ta peab
rääkima valjemal ja ühtsemal häälel ning reageerima kiiremini, et tegutseda usaldusväärse
ja kindla partnerina.
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Zbigniew Ziobro (ECR),    kirjalikult. – (PL) Rahvusvaheline olukord muutub viimasel
ajal järjest kiiremini. Aasia majandusliku tähtsuse suurenemine, revolutsioonilised liikumised
Aafrikas, suurem terrorioht, vajadus kehtestada ühine ja säästev Euroopa toorainestrateegia
ning inimõiguste rikkumiste sagenemine on vaid mõned probleemid, millega ELi
diplomaatia peab praegusel ajal võitlema. Kogemused on näidanud, et liit on paljudel
juhtudel jõuetu. Euroopa Liidu välispoliitika näikse olevat halvasti läbimõeldud ja halvasti
koordineeritud. Lisaks on Euroopa ühise ja säästva poliitika idee saanud rohkem kui ühel
korral lüüa nn vana ELi suuremate riikide huvide käest. Suurepärane näide on eeskirja
puudumine, mis tagaks geograafilise tasakaalu Euroopa välisteenistuse ametikohtade
täitmisel. Seda süsteemi on vaja muuta ning sel põhjusel ei toetanud ma
María Muñiz De Urquiza raportit. Olen veendunud, et selles määratakse kindlaks
põhitingimused, millele EL ja liikmesriigid peavad vastama, et täita paremini neile Lissaboni
lepinguga antud ülesandeid. Ometi ei tohiks me püüelda NATO asendamise poole uue ELi
sõjaväega, vaid peaksime selle asemel keskenduma ülesannete asjakohasele jagamisele
rahvusvaheliste kriiside ajal. ELi roll võiks seisneda humanitaarabi andmises, samas kui
Põhja-Atlandi Allianss koordineeriks sõjalist abi. Ülesannete jaotus võimaldaks samuti
tugevdada koostööd ELi kõige tähtsama kaubandus- ja sõjalise partneri Ameerika
Ühendriikidega.

7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 14.20 ja seda jätkati kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: ISABELLE DURANT
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

9. Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juhi sõnavõtt
uuendtoidu kohta (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava
delegatsiooni juhi sõnavõtt uuendtoidu kohta.

Lepitusmenetlus seoses määruse (EÜ) nr 1331/2008 muutmise ning uuendtoitu käsitleva
määruse (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1852/2001 kehtetuks tunnistamisega.

Gianni Pittella,    Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juht. – (IT)
Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Me oleme pettunud, et uuendtoidu
määrust puudutavat kokkulepet pole suudetud saavutada, mistõttu pole olnud võimalik
tagada tarbijatele piisavat teavet meie toidu kohta ega kloonitud loomadest saadavate
toiduainete selget ja ranget reguleerimist Euroopas.

See, mida ütlesin, pole mõeldud vastuolulisena: see pole parlamendi süü. Kui me pole
suutnud reguleerida kloonimist, mis on nende läbirääkimiste üks olulisimaid küsimusi,
siis on see tingitud sellest, et valitsused pole üles näidanud piisavat tahet. Ent – ma
adresseerin selle märkuse valitsustele ja komisjonile – toiduohutus ning teave meie
toidulauale jõudvate toodete kohta on Euroopa Liidu üldpõhimõtted. Kõik ütlevad seda,
mistõttu tuleb meil ka vastavalt tegutseda. Muidu muutub see loosungiks, millesse tarbijad
ei usu.
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Kui selliseid küsimusi arutatakse, siis parlament ei ole valmis teisele poole vaatama ja
rahulduma selliste üldiste kinnitustega, mida nõukogu läbirääkimiste käigus esitas. Nii
tundliku ja tõsise teema puhul nagu toiduohutus ei piisa vaid näole puudri lisamisest selleks,
et tarbijatele kena välja paista. Parlament nõudis tõsiseltvõetavat lahendust: kõigi kloonitud
loomadest ja nende järglastest pärinevate toiduainete märgistamist. See oleks tõepoolest
olnud samm õiges suunas.

Ma sooviksin teha veel ühe üldisemat laadi märkuse: valitsused jätkuvalt arvavad, et kõik
otsused on ennekõike nende teha. Neile pole veel selgeks saanud, et on olemas veel üks
institutsioon – Euroopa Parlament –, kes kaasotsustab. Meid valivad otsevalimiste teel
kodanikud ning meil on kindel soov oma õigused maksma panna. Ma kutsun valitsusi üles
hoolikalt lugema Lissaboni lepingut, sest ma olen kindel, et nad pole kõigile selle osadele
tähelepanu pööranud.

Ma sooviksin esile tõsta komisjoni ja volinik Dallit, kelle tegutsemine läbirääkimiste vältel
oli imetlusväärne, ehkki komisjon ei selgitanud oma rolli seisukohtade sobitamisel. Volinik,
ma palun teil esitada ettepanek kloonimise kohta esimesel võimalusel, et seda sektorit
lõpuks tõhusalt reguleerida. See on see, mida Euroopa rahvas ning samuti parlament nõuab.

Ühtlasi sooviksin ma tunnustada eesistujariiki Ungarit, kes päris selle terava probleemi
alles menetluse lõppjärgus, kuid tegi kõik endast oleneva kaotatud aja tasategemiseks. Ma
tänan kõiki eesistujariigi Ungari esindajaid selle eest! Ma tean, et nad ei ole ära teeninud
ühtki etteheidet, mis on tingitud pigem patiseisust nõukogus liikmesriikide erinevate
seisukohtade vahel.

Lõpetuseks sooviksin ma tänada raportööri, kes oli suurepärane: äärmiselt kirglik,
entusiastlik ja pädev. Ta täitis seda toimikut tunnustamist vääriva armastusega ning minu
arvates me kõik võlgneme talle suure tänuavalduse, nagu ka kogu parlamendi
delegatsioonile, kõigile kolleegidele, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile
ning kõigile teistele.

Me kõik tegime eesmärgi saavutamise nimel tööd nii päeval kui ka öösel. Meid ei saatnud
edu, kuid küsimused on tõstatatud ja ma olen kindel, et kui volinik Dalli oma sõna peab,
siis me leiame kloonimise ja uuendtoidu heaks reguleerimiseks taas mooduse.

Juhataja.   – Tänan teid, härra Pittella, muu hulgas entusiasmi eest, millega te oma seisukohti
esitasite.

Ma annan nüüd nõukogu nimel vastamiseks sõna Enikő Győrile, ehkki ma sain aru, et teil
on hääl ära, mistõttu räägib teie asemel esindaja.

Ma kutsun teid rääkima nõukogu nimel.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja, lugupeetud volinik, kallid
kolleegid! Tänane arutelu annab mulle hea võimaluse tutvustada eesistujariigi
tähelepanekuid seoses hiljuti aset leidnud lepitusmenetlusega uuendtoidu määruse
ettepaneku küsimuses. Ühtlasi on see eesistujariigi jaoks suurepärane võimalus kuulda
parlamendi arvamust selles olulises küsimuses.

Meie Euroopa institutsioonid on saanud suure kollektiivse kaotuse osaliseks. Meil jääb üle
vaid õppida sellest kogemusest põhjalikult, lähtudes professionaalsuse kriteeriumidest.
Just selles vaimus ma pöördungi täna teie poole. Ma pole tulnud siia mitte ainult rääkima,
vaid ka teid kuulama.
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Ma sooviksin alustuseks rõhutada, et eesistujariigil on siiralt kahju sellest, et teie institutsioon
ja meie oma – nõukogu – ei suutnud saavutada kokkulepet. Seda enam, et nii eesistujariik
kui ka nõukogu pidasid seda ettepanekut väga tähtsaks. See oli enneolematu võimalus
ajakohastada Euroopa Liidu määrustikku valdkonnas, mis otseselt puudutab meist igaüht –
toidu valdkonnas. Euroopa Liidul oli hea võimalus näidata, kuidas ta aitab Euroopa kodanike
elu paremaks muutmisele otseselt kaasa. Kavandatud määrus oleks olnud eriti hea moodus
lahendada vaidlusi tekitanud küsimused kloonitud loomadest pärinevate toiduainete kohta
1997. aasta määruse sätteid rangemaks muutes. 1997. aasta määrus sätestab, et selliseid
toiduaineid võib turustada üksnes pärast vastava loa saamist. Seevastu hiljutise
lepitusmenetluse tulemusena jõuti selgele, ehkki ajutisele kokkuleppele. Kõik pooled olid
üksmeelel selles, et kloonitud loomadest pärinevate toiduainete turustamine tuleks täielikult
keelustada. Enamgi veel, see keeld oleks jõustunud vahetult pärast määruse jõustumist.
Kui lepitusmenetlus oleks lõppenud edukalt, võiksime praegu kõik üheskoos tunda rõõmu
kloonitud loomadest pärinevate toiduainete turustamise peatse keelu üle. See keeld oleks
jõustunud juba selle kuu lõpus. Kahjuks nii ei läinud. Ebaõnnestunud läbirääkimiste valguses
kipume ikka üksteist süüdistama. Samal ajal on meie ühine huvi ja kohus sellele soovile
mitte järele anda ning otsida koos lahendust. Kuigi lepitusmenetlus on lõppenud, pole
Euroopa tarbijate vajadused ja ootused raasugi muutunud ning seetõttu on mul heameel
märkida, et meil on teine võimalus edu saavutada. Meie ülesanne on taaskäivitada see
protsess võimalikult kiiresti ja efektiivselt. Me peame tegema kõik endast oleneva eelkõige
selleks, et kõik meie tänaseks läbirääkimiste käigus saavutatud kokkulepped ei läheks
kaduma.

Kolmandal lugemisel me jõudsime põhimõtteliselt kokkuleppele kloonitud loomadest
pärinevate toiduainete koheses keelustamises. Me ei tohi lasta sel põhimõttelisel kokkuleppel
kaotsi minna. Samal moel tuleb meil kaitsta tehniliselt toodetud nanomaterjalide küsimuses
ning kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu ja teistes sellistes olulistes
küsimustes saavutatud suurt edasiminekut. Ma usun, et see, mida me sööme, on meile
kõigile oluline ning toit, mis meie lastel ja lastelastel kasvada võimaldab, on veelgi olulisem.
Ma soovin siinjuures tänada volinikku ja tema organisatsiooni üksusi viimasel paaril kuul
tehtud raske töö eest. Ühtlasi väljendan ma heameelt selle üle, et komisjon, nagu ta meile
mitteametlikult on teatanud, töötab uue ettepaneku koostamise kallal kiirendatult, üritades
uues ettepanekus võimalikult suures mahus säilitada hiljutistel läbirääkimistel saavutatud
tinglikku kokkulepet. Eesistujariik tagab oma toetuse nii komisjonile kui ka parlamendile
ja loodab, et võimalus see uus ettepanek vastu võtta tekib võimalikult ruttu.

Lugupeetud juhataja, austatud kolleegid! Me teame, et komisjonil pole palju
manööverdamisruumi. Lõpuks on see nõukogu ja parlamendi kui kaasseadusandjate ühine
ülesanne leida lahendus, mis rahuldaks Euroopa kodanike vajadusi ja ootusi. Kõige selle
taustal ootan ma tõeliselt suure huviga teie arvamusi.

10. Tervitus

Juhataja.   – Enne kui ma teile, volinik, sõna annan, lubage mul esmalt selle parlamendi
nimel edastada tervitussõnad Indoneesia rahva konsultatiivassamblee delegatsiooni
liikmetele, kes on rõdul just istet võtnud.

Ma sooviksin edastada väga sooja ja erilise tervituse kogu delegatsioonile, mida juhib Tema
Ekstsellents dr Lukman Hakim Saiffuddin, Indoneesia rahva konsultatiivassamblee
aseesimees.
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Indoneesia on üks ELi olulisimaid partnereid Kagu-Aasias. Tegemist on tõepoolest juhtriigiga
Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioonis (ASEAN), kellega Euroopa Liit allkirjastas 2009. aasta
novembris partnerlus- ja koostöölepingu ning kes praegu juhatab ASEANi.

Meie parlamentide vahelised suhted on suurepärased. Parlamendi delegatsioon külastas
Indoneesiat vaid mõned kuud tagasi. Seetõttu on meil suur heameel tervitada oma sõpru
ja kolleege Indoneesia parlamendist täna siin. Loodame, et teie külaskäik on viljakas ja
kasulik.

(Aplaus)

11. Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juhi sõnavõtt
uuendtoidu kohta (arutelu jätkamine)

Juhataja.   – Jätkame nüüd arutelu Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava
delegatsiooni juhi sõnavõtu üle uuendtoidu kohta.

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Nagu ma olen juba saanud öelda nii
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile kui ka põllumajanduse ja maaelu
arengu komisjonile, on mul ääretult kahju, et lepitusmenetlus ebaõnnestus vaatamata meie
jõupingutustele kokkuleppe leidmisel.

Olukord on nukker, sest viimastel kuudel oli edasiminek uuendtoidu ettepaneku küsimustes
märgatav. Lubage mul meenutada mõnd teemat, milles me olime selgel üksmeelel ning
mis vastuvõtmise korral tooks palju täiendusi praegu kehtivasse regulatsiooni: tagaks
uuendtoidu tsentraliseeritud loamenetluse, mis optimeeriks lubade andmise menetlust,
säilitades toiduohutuse; defineeriks „nanomaterjalid” ja sätestaks kohustuse hankida turule
viimisele eelnev luba, samuti nõude märgistada kõik nanomaterjale sisaldavad toidu
koostisained; näeks ette lihtsustatud korras traditsioonilise toidu sisseveo kolmandatest
riikidest, et soodustada nende toodete pääsu ELi turule; ning sätestaks toidukäitlejatele
nõude jagada teadusandmeid loomkatsete korral, et võimalusel piirata loomkatseid.

Need täiendused edendavad uuendustegevust Euroopas, soodustades uuendtoidu
turustamist, ilma et tuleks teha järeleandmisi ohutuses. See toimik nõuab meie ühist
tähelepanu, et need täiendused saaks viia sisse edasise viivituseta. Need toovad tohutult
kasu nii tarbijakaitse kui ka toiduainesektori uuenduste vallas. Seetõttu ma loodan, et me
suudame jätkata läbirääkimiste tempos ja teha selles küsimuses peatselt oma ettepaneku.

Seda toimikut ei õnnestunud lõpetada, kuigi viimastel kuudel ja läbirääkimistundidel tehti
kloonimise küsimuses rohkelt edusamme. Komisjon on võtnud jätkuvalt kohustuseks
koostada järelkaja 2010. aasta oktoobri aruandele, mis mäletatavasti pani ette järgmist:
keelustada ajutiselt viieks aastaks kloonimistehnoloogia kasutamine Euroopa Liidus,
kloonide sissevedu ja kasutamine toiduainete tootmiseks ning kloonidest pärinevad
toiduained, mis ühitataks kloonide sperma ja embrüote sisseveo jälgimise süsteemide
kasutuselevõtuga. Lisaks tunnustab komisjon lepitusmenetluse käigus tehtud edusamme.

Ühtlasi on mulle selgeks saanud, et kõigis kloonimise küsimuse aspektides tuleb meil
saavutada kokkulepe, mida on võimalik rakendada ning mis on vajalik ja proportsionaalne.
Komisjon on valmis välja tulema kõikehõlmava ettepanekuga pärast mõjude hindamist.

Mul on Gianni Pittella ja eesistuja võetud lepitava tooni üle hea meel. Meil tuleb ühiselt
mõtiskleda järgmiste sammude üle ning ma olen valmis nii teie kui ka nõukoguga arutama
võimalikke stsenaariume nende kahe olulise küsimusega tegelemisel ning kokku leppima
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positiivse tulemuseni viivas menetluskorras. Ühine mõttevahetus peaks keskenduma
mõlema toimiku puhul edu saavutamisele, et tarbijad neist kasu saaksid.

Pilar Ayuso,    fraktsiooni PPE nimel. – (ES) Austatud juhataja! Esmalt sooviksin ma tänada
Kartika Liotardi, eesistujariiki Ungarit ja volinik Dallit ühes tema meeskonnaga tehtud
pingutuste eest. Paraku pole see määrus, mis on nii oluline ja vajalik, jõudnud rahuldava
tulemuseni märgistamisnõude tõttu, mida polnud praktikas võimalik rakendada. See on
teema, mis kütab kirgi ja köidab meedia tähelepanu – tegurid, mis on vastuolus loogika ja
pragmaatilisusega.

Ma pean ütlema, et me lasime käest võimaluse edasi minna, oleme määranud
põllumajandusliku toidutööstuse saama hakkama aegunud õigusaktidega ning tõmmanud
piduri Euroopa tehnoloogilisele arengule, mida me teoorias nii väga toetame.

Me ei saa nõuda midagi, mis toob kaasa niisugused kulud ja bürokraatia, mida toidutööstus
ei saa eeldada. Samuti ei saa me nõuda seda, mida me pole suutelised kolmandatele isikutele
kohustuseks panema. Me ei saa reguleerida seda, mida me hiljem pole suutelised rakendama,
sest siis me petaksime tarbijaid.

Ma kordan, mul on kahju, et me pole kokkuleppele jõudnud, sest see määrus ei käsitlenud
mitte üksnes kloonimist ja seda, mitu põlvkonda ja missuguseid tooteid tuleb märgistada,
vaid see hõlmas ka palju selliseid küsimusi, milles me oleme kokkuleppe saavutanud, nagu
nanotehnoloogia ja kolmandatest riikidest pärinevad toiduained, mis on tarbijatele ja
põllumajanduslikule toidutööstusele väga olulised mitte üksnes siseturu, vaid ka tervise ja
uuenduste seisukohalt.

Kuna kloonimine on väga keerukas küsimus selleks, et seda käsitleda uue ettepaneku paaris
lõikes, kutsun ma komisjoni veel kord üles koostama aruanne ja esitama seadusandlik
ettepanek, mis reguleeriks igat kloonimise aspekti, lähtudes toiduohutusest ja teaduslikest
andmetest.

Kuna volinik Dalli on juba mitmel korral lubanud parlamendile see ettepanek esitada, siis
ma usun, et komisjon saadab selle meile esimesel võimalusel.

Jo Leinen,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, nõukogu eesistuja, volinik,
head kolleegid! Olen osalenud paljudes läbirääkimisprotsessides selles parlamendis, kuid
selle lepitusmenetluse viimased 12 tundi, mis vältasid kella 7st õhtul 7ni hommikul, jäävad
mulle kauaks meelde. See oli väga eriline sündmus.

Paraku tulid mõlemad pooled eri planeedilt. Parlamendi vaatenurk oli selge – keskenduda
tarbijate ja ELi kodanike huvidele. Teised kaalusid liha- ja põllumajandustööstuse huve.
Erinevate vaatenurkade tõttu ei suutnud me kokkuleppele jõuda. Sellest on kahju, sest
nüüd on meil auk ELi toiduaineid reguleerivates õigusaktides ja see tuleb meil väga kiiresti
täita. See on meile kõigile suhteliselt selge, sh juhatajana tegutsenud Gianni Pittellale ning
raportöörile. Kogu meeskond tegi koostööd.

Nüüd on meil vaja teha järgmine samm. Meil tuleb see auk täita. Volinik Dalli, teil tuleb
esitada kaks ettepanekut: üks uuendtoidu kohta, sest me oleme nanomaterjalide,
tsentraliseeritud loamenetluse ja kolmandatest riikidest toiduainete sisseveo küsimuses
peaaegu kokkuleppele jõudnud. Teine ettepanek käsitleb kloonimist. Te olete ära kuulanud
kõik, mis meil selle teema kohta on öelda. Me ei soovi neid tooteid Euroopa turule. Vähimal
juhul soovime, et nad oleksid märgistatud, sest tarbijatele peab jääma valikuvabadus. See
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on teie töö ja parlament on valmis teid selles toetama. Ma loodan, et te olete suuteline meile
ettepaneku juba varsti esitama.

Corinne Lepage,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! Ma sooviksin esmalt
tänada Kartika Liotardi, Gianni Pittellat, Jo Leinenit ja kogu läbirääkimiste meeskonda.
Tänu neile oleme suutnud jääda selle väga pikaks kujunenud kolmepoolsetel läbirääkimistel
erakordselt üksmeelsele seisukohale ning ma leian, et ainus hea külg selle toimiku juures
ongi see, et Euroopa Parlament on ühiselt kaitsmas rahvatervist ja tarbijate huve. Selleks
ja ainult selleks meid siia valitud ongi!

Kuigi ma mõistan, et tuleb edasi minna ja mitte otsida süüdlasi, ei saa siiski mööda vaadata
faktidest ning kui parlament oli läbirääkimiste käigus juba paljus järeleandmisi teinud, siis
sai küllalt. Justkui meil tuleks endilt küsida, kas märgistada Euroopa turul müüdavaid
tooteid või mitte, kui tarbija valikuvabadus on Euroopa õiguses üks põhivabadusi.

See, mis juhtus, on täiesti lubamatu ning meid on tüssatud väljamõeldud ettekäändeid
kasutades. Meile on esitatud õiguslikud vabandused. Me ei alustanud kaubandussõda, WTO
reegleid ei rikutud. Õiguslikus mõttes oli see kõik ebaõige. Suutmatus märgistada on
vabandus. See on tehniliselt ebaõige. On täiesti võimalik märgistada ja järelevalvet teha.
See oli lihtsalt midagi, mida me ei soovinud teha, sest me peame tarbijate huve
teisejärguliseks, nagu Jo Leinen äsja märkis.

Niisiis tuleb meil edasi minna ja me peame tegema seda kiiresti. Kloonimise teemat
kasutavad üha enam kõik, kes soovivad Euroopa institutsioone kahtluse alla seada. See on
argument, mida kasutavad need, kes ei usalda meie institutsioone. Seda argumenti kasutavad
ka need, kes ei usalda Euroopa turul müüdavaid toiduaineid. Jumala pärast, meil tuleb
kiiresti kujundada selge seisukoht kloonimise küsimuses, et ära hoida kloonitud liha ning
kloonitud loomade järglaste toomine Euroopa turule. Just seda Euroopa tarbijad ja
kodanikud soovivadki!

Struan Stevenson,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Pärast kahte aastat rasket
tööd on uuendtoidu määrus kaosesse langenud, sest sobivat kokkulepet kloonimise
küsimuses ei suudetud leida. Kogu lepitusmenetluse ajal ma hoiatasin, et põikpäine
keeldumine kompromissist viib kaosesse ja seda ta lõpuks tegigi.

Nüüd me oleme tagasi alguses ning kaotanud märkimisväärsel hulgal olulisi ja kasutoovaid
õigusakte uuendtoidu kohta. Lepitusmenetlus on päris kindlasti kasulik mehhanism
õigusloome protsessis, kuid see muutub sisutuks ja mõttetuks olukorras, kus pooled pole
valmis läbi rääkima ja kompromissi tegema. Kui parlament poleks olnud nii jäik, oleks
meil olemas väga vajalikud uued õigusnormid. Nüüd tuleb meil taas pöörduda 1997. aasta
uuendtoidu määruse juurde, mis on täiesti ajast ja arust.

Kui Euroopa Parlament üritab näidata, et ta on võimekas ja vastutustundlik seadusandlik
organ, kes tunneb uhkust saavutatud Lissaboni lepingu üle, siis ma leian, et ta ebaõnnestus
oma esimesel katsel. Komisjonil tuleb nüüd edasi minna ja valmistada ette eraldi õigusakt
kloonimise kohta. Mul jääb üle vaid loota, et parlamendisaadikud oma vigadest õpivad ja
mõistavad, et kui me ei suuda kokku leppida nendes põhiküsimustes, siis kannatab Euroopa
rahvas.

Bart Staes,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Austatud juhataja! Minu arvates tegi Jo
Leinen õiged märkused. See on toimik, mis ülitäpselt tasakaalustab lihatööstuse,
põllumajandustootjate ja tarbijate huvid. Minu arvates ongi see probleemi tuum. Minu
meelest oleme siin parlamendis teinud tähtsat tööd koos raportööriga, keda ma tunnustan
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kõigi tehtud pingutuste eest. Me oleme kõvasti tööd teinud ja näidanud, et me oleme
paindlikud. Me olime valmis igal ajal tegema hulgaliselt järeleandmisi, kuid sellest ei piisanud
kunagi.

Ma suhtun teatava reservatsiooniga sellesse, et komisjon reageeris suhteliselt paindumatult
neile järeleandmistele, kuid ma pole kuigi rahul ka komisjoni hoiakuga – mitte otseselt
teie seisukohaga, härra Dalli, vaid ühel konkreetsel juhul ühe teie kolleegi, Belgia voliniku
De Guchtiga, kes lepituskomitee seljataga astus parlamendi rahvusvahelise kaubanduse
komitee ette ja esitas seal mitmeid sofisme. Tema esitatud järeldused olid seotud WTOga,
mille kohta me kõik teame – Corinne Lepage tõi selle õigesti välja –, et need ei tule siin
kõne alla. Ma arvan, et raportöör tuleb selle teema juurde varsti tagasi.

Mis nüüd edasi peab saama? Kahtlemata oleme kaotanud aega. Ma usun, et meil tuleb nüüd
paluda komisjonil esitada kiiresti uus ettepanek uuendtoidu kohta – me teame, et see võib
olla võimalik, sest midagi kokkuleppesarnast juba saavutati. Ettepanek tuleb teha ka selle
kohta, kuidas me hakkame käsitlema kloonitud toiduaineid, kloonitud loomade ja nende
järglaste liha jms.

Ma pean teid aga hoiatama, volinik: ma tahan, et see toimuks plaanipäraselt. Ma ei soovi,
et see toimik unarusse jäetaks ja see esitataks meile meie saadikumandaadi lõpus või hoopis
uuele parlamendikoosseisule. Seda toimikut arutas esimesel ja teisel lugemisel ning
lepitusmenetluses see parlamendikoosseis. Seetõttu peab praegune parlamendikoosseis
selle ka lõpule viima.

Kartika Tamara Liotard,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Ma
soovin alustuseks avaldada siirast tänu parlamendiliikmetele ja delegatsiooni liikmetele
üleüldise toetuse eest kuni läbirääkimiste lõpuni. Samuti väärib suurt imetlust Ungari
suursaadik, kes andis tõepoolest endast kõik, nagu tegelikult ka John Dalli.

On tõepoolest kahju, et me ei suutnud kokku leppida kloonide küsimuses. Tarbijad võivad
endistviisi soovimatult leida märgistamata kloonitud toiduaineid oma õhtusöögilaualt,
kuigi 77% Euroopa kodanikest on selle vastu. Ma ütleksin nõukogule, et vaid kloonide
keelustamine on sümbolismipoliitika. Tegelik teema on siin kloonide järglaste keelustamine.
Kloonid ise on liiga kallid selleks, et neist hamburgereid valmistada. Seega me ei suutnud
selles küsimuses kompromissi leida. Nii nõukogu kui ka komisjon korrutasid, et kloonide
järglaste keelustamine oleks vastuolus Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitega.
Seejärel tuli Karel De Gucht parlamendi ette ja teatas, et see põhjustaks kaubandussõja. Te
võite ette kujutada, kui suur oli minu üllatus, kui ma lugesin minu kätte sattunud Euroopa
Liidu Nõukogu õigusteenistuse sõnaselgest salajasest sisedokumendist, et kloonide järglaste
keelustamine on tegelikult WTO reeglite kohaselt täiesti põhistatav. Selles dokumendis
seisis sõnaselgelt, et

kloonitud loomadest ja nende järglastest pärinevate toiduainete keelustamist on võimalik
põhistada tarbijate eetiliste kaalutlustega.

fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (NL) Ma soovin, et nõukogu ütleks mulle, kas kõik liikmesriigid
olid sellest dokumendist teadlikud. Kui jah, siis miks osutatakse pidevalt üleilmse
kaubandussõja argumendi ettekäändel, et parlamendiga kompromissi pole võimalik
saavutada? Nüüd ma tahan tõepoolest teada, mis need tegelikud põhjused olid. Kui
liikmesriikide läbirääkijad polnud sellest dokumendist teadlikud, siis minu arvates on see
skandaalne. Kui nad olid sellest teadlikud, siis kasutati eksitavaid argumente.
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Härra Dalli, kodanikud ootavad teie järgmist sammu. Minu arvates tuleb õigusakti ettepanek
esitada nüüd väga kiiresti. Te teate, et ma olen veel koostöövalmis, ning ma olen kindel, et
me suudame leida lahenduse. Ma annan selle dokumendi üle nõukogule.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Austatud juhataja! See, mida Kartika Liotard just äsja
ütles, on täiesti uskumatu. Seetõttu palun ma kiiret vastust küsimusele, mille ta äsja esitas.
Ma olen täielikus hämmingus ning sooviksin küsida komisjonilt, kas see dokument oli
nende käsutuses. On täiesti lubamatu, et nädalate kaupa räägitakse meile, et me astuksime
sõtta WTOga, et nagu Karel De Gucht meile ütles, me poleks suutelised müüma enam
lennukeid, et me poleks enam suutelised müüma midagi, kui me võtame vastu selle otsuse,
samal ajal kui õiguslikus arvamuses väljendatakse risti vastupidist. Minu arvates on see
poliitiliselt otsustava tähtsusega küsimus.

Oreste Rossi,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Minu
arvates on nõukogu endale häbi teinud. Tuleb meeles pidada, et just need isikud, kes
esindavad Euroopa kodanikke, on nende poolt demokraatlikult valitud. Kui parlament on
nii komitees kui ka selles istungisaalis pidevalt rõhutanud, et kloonitud liha ei ole meie
kodanikele vastuvõetav, siis tulnuks nõukogul seega see teadmiseks võtta. Vastutust selle
otsuse eest, mis on äritegevusele äärmiselt halb, kannab täielikult nõukogu.

Kui välja arvata osa, mis käsitleb kloonitud liha ja mõnesid teisi toiduaineid, oleks see tekst
vastu võetud väga suure häälteenamusega. Nõukogu seda ei soovinud. See on seesama
nõukogu, kes ühelt poolt nimetab ennast kõige liberaliseerimise pooldajaks, kuid teisest
küljest sunnib kõrvaldama tekstiilidelt sõna „valmistatud”, sest ta ei soovi anda tarbijatele
tõest teavet, ja kiusab meid märgistamise küsimusega, sest ta ei soovi, et siltidel kajastuks
teave meie inimeste toidulaual olevate toiduainete päritolu kohta. See on nõukogu seisukoht.

Kolleeg Pittella – ja ma tänan teda – hoidis kõrgel parlamendi au ja esindas pea kõigi
parlamendiliikmete seisukohti, kui lükkas tagasi šantažeerimisettepaneku, mida nõukogu
soovis meile peale suruda. Seetõttu tänan kolleeg Pittellat, raportööri ja teisi
parlamendiliikmeid, kellel oli julgust mitte järgi anda sentimeetritki selles, mida me peame
oma rahva jaoks tõeliselt kasulikuks.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, nõukogu eesistuja, volinik Dalli, kallid
kolleegid! Kõik me oleme ilmselgelt pettunud, kuid ma ei leia, et vastutus selle eest lasuks
Euroopa Parlamendi läbirääkimiste delegatsioonil. Minu arvates ei vastuta ka kohalviibiv
volinik ega minister. Vastupidi, need olid nõukogu ja komisjoni teised esindajad, kes kiiruga
oma kohust täitsid ja tuvastasid kolmandate riikidega seotud probleemid, mida täielikult
ei arutatud.

Volinik De Gucht ja rahandusministeeriumide esindajad, näiteks Saksamaalt, mis on minu
koduriik, maalisid hirmutavaid pilte kaubandussõdadest, mis ei oleks piirdunud vaid
banaanisõjaga, ning tõid välja muid probleeme. Ma ei usu, et sellel kõigel üldse mingit alust
oli.

Eile oli mul rõõm kohtuda Ameerika suursaatkonna esindajatega minu koduriigist, kes
olid tulnud spetsiaalselt Strasbourgi ja rääkisid minuga isegi saksa keeles, et arutada
toidupoliitika küsimusi. Ameerika diplomaatide argumendid ei olnud piisavalt veenvad
selleks, et takistada meid lahenduse leidmisel. Ma küsisin neilt nende seisukohta antud
küsimuses ja mulle ei jäänud muljet, et kokkuleppe leidmine ameeriklastega oleks olnud
võimatu, kui me oleksime seda soovinud. Iseäranis üllatas mind see, et ameeriklased andsid
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mulle selle dokumendi, mis kirjeldab toiduainete märgistamist USAs. Näiteks peab hakkliha
USAs olema märgistatud. Hamburgerite pakil peab olema selgelt kirjas, kust liha pärineb.

Kuidas me saame rääkida kaubandussõjast, kui me samal ajal soovime märgistada kloonitud
loomadest ja nende järglastest pärinevat liha? Meil tulnuks selles valdkonnas rohkem
pingutada ja mitte öelda, et me ei saa seda teha kohe, kui ameeriklased oma kahtlust
avaldasid. Ma kutsun komisjoni üles käsitlema seda kui argumenti uue ettepaneku
koostamiseks. Me peame olema enesekindlamad, kui me soovime seda ellu viia kolmandate
riikide vastuseisu olukorras.

Linda McAvan (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Nõukogu eesistuja rääkis vajadusest mitte
otsida süüdlasi, kuid ma leian, et on aeg olla pisut avameelne.

Jah, me kõik oleme üksmeelel selles, et me ei peaks sööma kloone, kuid me kõik teame, et
keegi ei hakka neid sööma. Teine suur segadust tekitav teema läbirääkimistel oli nõukogu
suutmatus tegutseda embrüote ja sperma ELi sisseveo suunal, mis võimaldab põllumeestel
kasvatada kloonide järglaseid. Need järglased on kasvatatud kloonidest, kes on sündimise
nimel kannatanud.

Volinik, kas vastab tõele, et meil juba on või varsti saavad olema ELi õigusaktid, mis keelavad
hüljestest, koerte ja kasside karvkattest valmistatud toodete ning loomade peal katsetatud
kosmeetikatoodete turuletoomise? Kui meil sellised õigusaktid juba on, siis miks meil ei
võiks olla sellist õigusakti, mis keelab kloonimise teel valmistatud toodete toomise ELi
turule?

Ma nõustun Kartika Liotardiga. See küsimus ei puutu Maailma Kaubandusorganisatsiooni.
See on poliitilise tahte küsimus ja me võime seda näidata. See on see, mis rahuldab seda
parlamenti ja on kokkuleppe aluseks.

Anna Rosbach (ECR).   – (DA) Austatud juhataja! Selle määruse väljatöötamine on
nõudnud nii kolleeg Liotardilt kui ka variraportööridelt väga palju tööd. Suur tänu neile
selle eest! Paraku see kõik lõppes, nagu me teame, lahkarvamustega kloonitud loomadest
pärineva toidu küsimuses. Ma tulen riigist, kus kloonitud loomadest pärinev liha on
keelustatud. Kuid kloonimise teema tuleb siiski sisse tagauksest. See teema võetakse sageli
üles hoolika saladuskatte all väljaspool arutelu. Minu jaoks on imelik, et me soovime
täielikku läbipaistvust alates sokkidest ja televisioonist ning lõpetades ravimite ja pankadega,
kuid kui kõne all on toit, siis on olukord täiesti erinev.

Kasutusel on värvained, säilivusaega pikendavad gaasid, kasvuhormoonid, antibiootikumid,
GMOd ja palju muud – eelistatavalt nii, et tarbijad ei saaks neist pakendilt lugeda. Miks ei
ole keegi huvitatud võimalikult naturaalsete toiduainete tagamisest? Miks ei pööra me
suuremat tähelepanu enda ja oma tootmiskariloomade tervisele ja heaolule? Ma ei saa aru,
miks Euroopa teatud ringkondades näidatakse üles nii vähe vastutustunnet laste ja
täiskasvanute tervise eest.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Austatud juhataja, head kolleegid! On tõepoolest kahju,
et see õigusakti eelnõu lükati tagasi. Ma nõustun oma kolleegidest parlamendiliikmetega,
kes ütlevad, et see oli tingitud tõsiasjast, et komisjon ja nõukogu otsustasid eelistada
välisriikide lihatööstuse huve. Nende huvi on teha äri loomi kloonides loomade kannatuse
hinnaga. Samal ajal kuulas parlament Euroopa tarbijaid, kellest selge enamik ei soovi
kloonimise kasutamist liha ja piima tootmisel. Valdav osa Euroopa tarbijatest soovib
loomade kannatusi vähendada, mitte suurendada.
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Parlament pole tegelikult olnud jäik. Ta tegi suuri järeleandmisi ning oli valmis kõrvale
jätma märgistuse keelustamise. Nõukogu ei leppinud isegi sellega ning nagu me praegu
kuuleme näiteks Kartika Liotardilt ja Peter Lieselt, olid nõukogu ja komisjoni esitatud
argumendid valelikud ja tõenäoliselt isegi teadvalt valed.

On üsna selge, et kestvat lahendust sellele probleemile pole võimalik leida, kui me ei lähtu
eeldusest, et austada tuleb Euroopa tarbijate soovi loomade kannatusi vähendada, mitte
suurendada.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Ma sooviksin kõigepealt teha
ühe üldise tähelepaneku.

Kui me räägime sellest, et tarbijatel puudub usaldus institutsioonide vastu, siis see pole
minu arvates probleem. Need on sageli üksikisikud, kes tekitavad sellist usaldamatust ja
saavad sellest isiklikku kasu.

Ma asun nüüd tagasi asja juurde. On tõsi, et kella 7st õhtul 7ni hommikul väldanud pika
läbirääkimiste öö järel valitses suur pettumus. Tõsi on ka see, et Euroopa Komisjonil seisab
nüüd ees suur ülesanne, sest ta peab esitama uued ettepanekud ning tehnoloogia areng
muudab nüüd vastavate õigusaktide ülevaatamise oluliseks. Kui me mõtleme näiteks
nanomaterjalidele, siis nende puhul muutub see äärmiselt pakiliseks vajaduseks.

On täiesti lubamatu, et puudub kontroll kloonimistehnoloogia või selle abil inimtarbimiseks
valmistatud toidu üle. On olemas selged põhimõtted ja ma usun, et kõik siin parlamendis
olijad on sellega nõus. Tarbijatele tuleb anda teavet kloonitud loomadest ja nende järglastest
valmistatud toidu päritolu kohta.

Me peame nõudma kaht asja: jälgitavust ja märgistamist. Ma ei kahtle volinik Dalli soovis
selgitada seda küsimust ja leida õiged lahendused lugematutele seni lahenduseta
probleemidele. Jälgitavus on oluline. Euroopa tarbijad peavad saama teha teadliku valiku.

Euroopa seadusandliku organina ei saa me avalikkusele öelda: „Euroopa ei tee midagi, sest
meil ei õnnestunud kokkuleppele jõuda.”

Volinik, ma tean, et te üritate üle saada sellest institutsioonidevahelisest patiseisust, et anda
kindlam garantii mitte üksnes tarbijatele, vaid ka toidukäitlejatele. Aega on vähe ning meil
tuleb edasiliikumiseks kiiresti tegutseda.

Kriton Arsenis (S&D).   – Austatud juhataja! Ma kardan, et ma pole nii diplomaatiline.
Ma pean ütlema volinikule ja nõukogu esindajale järgmist: te teete taas ettepaneku keelustada
kloonitud loomadest pärinev toit, kuid keegi nagunii ei osta kloonitud loomadest pärinevat
toitu.

Kloonitud loomad on väga kallid selleks, et neid toiduks kasutada. Need on nende järglased,
keda toiduks kasutatakse. Seepärast me nende järglaste keelustamist ja selget märgistamist
soovimegi. Ma kardan, et te polnud läbirääkimistel produktiivne. Te võitlesite järglaste
märgistamise vastu, mis oli vähim ühisosa nõukoguga. See oli meie võimalus kokku leppida.
Palun õppige vigadest, kuulake, mida on meie institutsioonil selles küsimuses öelda, ja
tulge tagasi meie juurde korraliku ettepanekuga.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik Dalli, head
kolleegid! Ka mul on väga kahju, et läbirääkimised ebaõnnestusid, eelkõige seepärast, et
meil tuleb nüüd oodata aastaid, enne kui me saame normid, mis reguleeriksid näiteks
kolmandatest riikidest pärinevates toiduainetes ja toodetes kasutatavat nanotehnoloogiat,
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mida praegu Euroopas ei tunta. Tundub, et me oleme kloonitud loomade sissekirjutamisega
õigusakti lõksu langenud. Ma pean ütlema, et viis, kuidas me oleme seda küsimust arutanud,
pole olnud väärikas. Arutelu kestis öö läbi ja kõik pooled liikusid edasi-tagasi, soovimata
teha järeleandmisi. Lõpuks läbirääkimised luhtusid, millest on väga kahju.

Soovin tutvustada üht mõtet. Me räägime siin mitmetest teemadest ja õigusloomest. Me
kasutasime sama strateegiat geenitehnika puhul. Me ei soovinud geenitehnikat ning tõstsime
märkimisväärselt piirmäärasid ja karmistasime nõudeid. Mis oli lõpptulemus? Tehnoloogia
arenes sedavõrd, et oli isegi suuteline neile rangetele standarditele vastama. Praegu me
arutame seda, et me ei soovi kloonitud loomi, sest loomade heaolu nõudeid ei järgita ja
see suurendab riski. Ma olen teadlastega rääkinud ja ennustan, et see tehnoloogia areneb
sellisel määral, et loomade kloonimisele pole enam võimalik rakendada üldist keeldu. Siiski
ma usun, et need teaduslikud suundumused on väga küsitava väärtusega.

Me peame tähelepanelikumalt vaatama põhiprintsiipe, mis meil tuleb nõuetekohase
regulatsiooni tagamiseks kehtestada. Me ei peaks õigusloome abil üritama teatud arengut
aeglustada või isegi vältida.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Ma sooviksin alustuseks
väljendada oma pettumust lepitusmenetluse luhtumise pärast. Kuigi sellele on kulunud
terveid kuid või isegi aastaid, on tulemus pettumust valmistav, eriti ajal, mil kokkuleppe
saavutamine paljudes selles toimikus sisalduvates küsimustes oli võimalik. Siiski väärib
raportöör tehtud pingutuste eest meie kõigi tunnustust.

Kloonitud loomadest ja nende järglastest pärineva toidu küsimuses toimis parlament
õigesti, kui jäi oma põhimõttelise seisukoha juurde. Me oleme teadlikud sellest, et me
esindame Euroopa kodanike tahet, kui seisame vastu kloonitud loomade ja nende järglaste
kohale toiduahelas. Läbirääkimiste käigus jättis nõukogu need õigustatud huvid
tähelepanuta, mis on äärmiselt kahetsusväärne. Kui me oleksime leppinud nõukogu viimase
ettepanekuga, ei oleks me saanud väita, et me kaitseme tavakodanike soovi mitte lasta
kloonitud liha oma lauale. Me polnud valmis heaks kiitma õigusakte, mis oleksid lubanud
kloonitud loomade järglastest pärineva toidu turule ilma sellekohase märgistuseta.

Mis puutub tulevikku, siis sooviksin ma komisjonile meelde tuletada 2010. aasta oktoobris
antud lubadusi, peaasjalikult lubadust keelustada kloonimistehnoloogia toiduainete
tootmiseks Euroopa Liidus. Teine lubadus oli luua väljastpoolt ELi pärinevate kloonitud
loomade reproduktiivse materjali tarbeks jälgitavuse süsteemid. Need lubadused anti
mitmel puhul ja need peavad sisalduma uues ettepanekus. Ma olen veendunud, et
liikmesriigid pööravad suuremat tähelepanu Euroopa Liidu kodanike õigustatud huvidele.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Ma nõustun kõigega, mida minu
eelkõnelejad on öelnud. Ka mina olin lepituskomitees osalenud delegatsiooni liige.
Läbirääkimiste edenedes tundsime lootust, pettumust ja isegi viha, kui ma nii võin öelda,
sest me esindasime 500 miljonit inimest, kellest selge enamik – kõigi küsitluste ja uurimuste
kohaselt – hüüab jätkuvalt häälekalt, et nad ei soovi kloonitud loomadest või nende
järglastest pärinevat toitu oma lauale.

Märgistamine ja jälgitavus olid tõepoolest see vähim, millega me oleksime leppinud. Kui
me oleksime leppinud kompromissiga, oleksime selle leidnud tühjana. Kolleeg Pittellal on
õigus: pisut puudrit, põsepuna, ehk ka pisut pettust, kuid ei midagi enamat kui tühi kest.
Ärgem laskem ennast lollitada: keegi ei maksa 100 000 eurot pulli eest, et see läbi
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hakklihamasina ajada ja hamburgeritena maha müüa. Ülejäänut polnud aga reguleeritud.
Me oleksime deregulatsiooni aktsepteerinud, kuid me ei saa seda teha.

Täna me oleme siiski siin kaitsmas teatud otsuseid ja tõdemas, et see oli meie ühine
põrumine. Kuid see polnud ühine põrumine, sest kokkulepe oli olemas pea kõige kohta,
isegi kui see haledalt läbi kukkus, luues inimestele mulje, et suurte ettevõtete ja kaubanduse
huvid on seatud kõrgemale Euroopa kodanike huvidest, mida me siin esindame ja kaitseme.

Seetõttu kutsun ma kõiki üles uuesti alustama selge pea ja kindla väljavaatega, sest ma
loodan ja palvetan, et järgmisel korral inimeste ootuste ja tahtega arvestatakse.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Austatud juhataja! Tõenäoliselt on
igaüks nõus sellega, et informatsioon on tänapäeval üks peamisi liikuma panevaid jõude.
See kehtib ka siis, kui me räägime toiduohutusest. Me endiselt kaalume uusi tarbijatele
toiduainete kohta üldise teabe edastamise norme ja loodetavasti võtame need ka vastu,
sama kehtib ka teiste teemade, näiteks puuviljamahla ja derivaattootega seonduva kohta.

Paraku polnud nõukoguga kompromiss uuendtoidu küsimuses võimalik ning me oleme
astunud sammu tagasi. Enamik tarbijaid ei soovi kloonitud loomadest pärinevaid
toiduaineid, kuid tegelikkuses on need olemas. Seetõttu on oluline tagada, et avalikkust
sellest teavitataks. Tuginedes väitele, et see võib põhjustada ettevõtjatele ja tootjatele raskusi,
ei toetanud liikmesriikide esindajad märgistamise või jälgitavuse nõude kehtestamiseks.
Teisisõnu ei toetanud nad miinimumnõudeid tarbijate teadlikkuse tagamiseks. Seega
tarbijad endiselt ei tea, kas näiteks piim, mida nad joovad, pärineb kloonitud loomalt või
mitte.

See on siiski vaid medali üks külg. Me oleme nüüd ära hoidnud uute tehnoloogiate,
uurimuste ja nende tulemuste kasutuselevõtu toiduainetööstuses. Sellise lahkarvamusega
oleme ise nende probleemide lahendamise määramatuks ajaks edasi lükanud. Me kõik
ootame Euroopa Komisjonilt kiireid ettepanekuid, mis võimaldaksid meil selle õigusliku
patiseisu lahendada.

Mairead McGuinness (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Kas meid tõepoolest üllatab, et me
ei jõudnud kokkuleppele? Minu kui väljaspool viibija arvamus on see, et laua ümber oli
liiga palju lahkarvamusi, ning ma pole kindel, et oli just hea mõte alustada õhtul kell 7
koosolekuga, mis oli hommikul kell 7 luhtumisele määratud, kuid meil tuleb siiski see
probleem lahendada ning ehk oleks abiks see, kui jagame õigusakti kaheks osaks.

Kloonimine on väga tundlik teema ning see hõlmab teiste kõnelejate mainitud loomade
heaoluga seotud küsimusi, kuid tegelda tuleb ka reproduktiivse materjali küsimusega. Me
vajame selgust selles, kuidas on võimalik selle küsimusega tegelda WTO reeglite raames,
sest Euroopa põllumehed soovivad tootlikkuse parandamiseks juurde pääseda parimale
võimalikule tehnoloogiale. Seega on meil selles raamistikus küsimusi, mida me peame siin
parlamendis lahendama, ja ma loodan, et seda on võimalik rahuldavalt teha.

Lõpetuseks Euroopa standardite ja ülejäänud maailma standardite teema: me toome
lihatooteid Euroopa Liitu sisse. Kas see, mida me sisse toome, on meile sama selge kui see,
mida me nõuame ELis toodetavalt? See on samuti küsimus, millega tuleb tegelda.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Kõigepealt
sooviksin ma tänada volinik Dallit ennetustöö eest. Ma lootsin ja ootasin, et me näeme
tema sellist pühendumust ka kloonitud materjali puhul. Me oleme pidanud tundidepikkusi
intensiivseid arutelusid ja ma pean ennast Euroopa rahva esindajaks – selle rahva, kes selgelt
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toetab parlamendi seisukohta ja soovib näha selles vallas edasiminekut. Koos 500 miljoni
eurooplasega soovime me vähemalt selget märgistamist. Tegelikkuses me sooviksime
kloonitud loomade ja nende ükskõik millisest põlvkonnast pärinevate toiduainete
keelustamist.

Me lootsime teie toetusele, volinik Dalli. Me ei saanud aru, miks nõukogu polnud meie
poolel, sest nõukogu koosneb ju liikmesriikide valitud esindajatest. Ilmselt seisid nad turu,
mitte rahva vajaduste eest. Me loodame, et tulevikus te lähtute otsuste tegemisel rahva,
mitte turu vajadustest.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Austatud juhataja! Tarbijakaitsepoliitika on Euroopa
Liidu poliitikas kesksel kohal. Kui me ei suuda tagada tarbijate järjepidevat kaitset, siis
oleme selles täielikult põrunud. Oluline on selgitada, et mitte üksnes enamik tarbijaid, vaid
ka enamik põllumehi on kloonimise vastu.

Ma usun, et mõned liikmesriigid on püüdnud läbirääkimisi tahtlikult nurjata. Nad on
otsustanud kaitsta põllumajandustööstust ja seista selle huvide eest. Kogu jutt vahetult
ähvardavast kaubandussõjast, mida täna juba mitmel korral on mainitud, oli üksnes
ettekääne. Ainuüksi Euroopa loomade heaolu poliitika mõttes tuleb meil astuda samme
kloonimise vastu, volinik Dalli, ja me loodame, et te koostate vastava määruse võimalikult
kiiresti. On vaja tegutseda. Me palume teil mitte oodata kuid, vaid tegelda selle küsimusega
otsekohe. Kloonimise keelustamine on vaid üks samm kogu protsessis. Me peame nõudma,
et kehtestataks õigusakt, mis hõlmaks ka kloonitud loomade järglaseid, muidu oleks see
üldjoontes kasutu.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Austatud juhataja! Ma ei soovi küll näpuga näidata, kuid
ma leian, et lepitusmenetluse luhtumine on tagasilöök ja me oleme lapse koos pesuveega
välja visanud.

Kloonimine pole mitte üksnes keeruline, vaid ka tundlik teema. Lammas Dolly ei olnud ei
esimene ega viimane kloonitud loom. Kümned tuhanded katsed luhtuvad. Liigsuurte
organitega deformeerunud looted surevad katseloomade üsas, teised sünnivad surnult või
surevad paar päeva pärast sündi. Kloonimine on hullem türannia loomadele kui väikesed
puurid või autotransport ilma veeta.

Seetõttu on õige, et uute toiduainete määrus hõlmab ka kloonitud loomade ja nende
järglaste müümise keelustamist. Me ei usu, et kloonimise küsimusega kohene tegelemine
oleks erakordselt keeruline. Me peame andma toiduainetootjatele selgelt märku, et
kannatavatest loomadest pärinevatel toodetel pole Euroopa turule asja.

Giancarlo Scottà (EFD).   – (IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Uuendtoit on
tooted või koostisained, mis läbivad tootmisprotsessi ja millega kaasneb muutus nende
toiteväärtuses.

Mul on uue uuendtoidu määruse suhtes mitmeid kõhklusi. Milline on selle seos geneetiliselt
muundatud organismide määrusega, kuivõrd kloonimine on osa geenitehnikast ning nii
nagu GMOde puhulgi kätkeb see tegelikku geenimanipulatsiooni? Kuidas reguleeritakse
nende toiduainete liikumine Euroopa riikide vahel? Kuidas korraldatakse teaduslikke
katseid, mis on vajalikud uuendtoidu ohutuse kontrollimiseks? Millised on nende toodete
määratlemise kriteeriumid ning, mis kõige tähtsam, kuidas teavitatakse tarbijaid nende
ostetava uuendtoidu omadustest ja toiteväärtusest?
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Minu keskseteks huvideks on tarbijakaitse, toiduohutus uuendtoidu kasutamisel ja
nõuetekohane teavitamine. Seetõttu ma leian, et tarbijatele peab olema tagatud täielik
jälgitavus, eriti looduslike toodete puhul, kus meil on jälgitavust juba praegu raske tagada.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Leian, et kogu see probleem on kerkinud
esile seetõttu, et tarbijatel ja avalikkusel puudub teave. Kui Euroopa kodanikele ja maailmale
tervikuna pole teave läbipaistev, tekivadki patiseisud, mis ei vii meid kuhugi. Ma soovin
rõhutada, et kui vastureaktsioon kõnealustele toodetele on tugev, siis tuleb nii meil,
poliitikakujundajatel kui ka seadusandjatel käia avaliku arvamusega näidatud teed. Seetõttu
me vajame teavet ja läbipaistvust kõigis oma tegemistes, kui me soovime alustatu lõpule
viia.

John Dalli,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Ma olen kõik selle arutelu käigus avaldatud
arvamused hoolikalt üles märkinud. Ma sooviksin tänada austatud parlamendiliikmeid
arvamusavalduste eest ja veel kord kinnitada teile, et komisjon jätkab tööd koos parlamendi,
liikmesriikide ja sidusrühmadega kõigist sektoritest, edendamaks ühist soovi nii uuendtoitu
kui ka kloonimist käsitlevate ettepanekutega võimalikult kiiresti edasi liikuda.

Ma rõhutan, et komisjoni seisukoht lepitusmenetluses – kusjuures me esitasime sellega
seoses mitmeid ettepanekuid – oli see, et iga lahendus või kompromiss, milleni võiks jõuda,
peab olema rakendatav, nagu ma seda ka juba varem ütlesin. Seda peaks saama rakendada
ja see peab olema vajalik ning proportsionaalne. Mida iganes me ka ei soovi – ning tarbijate
eest vastutava volinikuna pooldan ma igati tarbijate teavitamist –, peab see siiski olema
tõendipõhine ja selle kohta peab olema mõjuhinnang. Selline oli meie seisukoht.

Komisjon ei teinud ühtki ettepanekut mis tahes kujul märgistamise vastu, me vaid ütlesime,
et iga meie otsuse mõjud meie kodanikele, olgu need tootjad või tarbijad, peavad olema
hinnatud ning sellel seisukohal ma ka jätkuvalt olen. Ma võin teile kinnitada, et komisjoni
talitused ja mina tegeleme selle probleemiga edasi täie otsusekindluse ja energiaga, ning
ma kinnitan teile, eriti Bart Staesile, et ma ei lükka edasi otsuseid, mis tuleks vastu võtta.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
parlamendiliikmed! Eesistujariigi ja nõukogu nimel tänan teid arutelu eest! Iseäranis tänan
teid nende kõnede eest, mis tunnustasid eesistujariigi Ungari pingutusi.

Ühtlasi on meil hea meel tõdeda, et lepitusmenetluse käigus esitatud argumendid said ka
siin esitatud. Samas me soovime kummutada väited või kahtlused selle kohta, kas nõukogu
või eesistujariik Ungari tegutses ebaausalt või pahauskselt või oli huvigruppide mõju all.

Lissaboni lepingu puhul on parim see, et see leping suurendas meie ühist vastutust. Selles
vaimus me oleme püüdnud ja püüame tegutseda. Me pole suutnud kokku leppida, mistõttu
võib praegu meile serveerida igasuguseid tooteid. See on hullem, kui nõukogu viimane
pakkumine oleks olnud. Mis see täpselt oli? See oli kloonitud loomade ja nendest saadud
toodete keelustamine ning esimese põlvkonna jälgimine ja märgistamine, mõistagi
mõistlikkuse piires. Mõelgem näiteks nendele paljudele salaami koostisosadele. Mõistlikkus
ja hind seavad piirid.

Me soovime Kartika Liotardile öelda, et mis puutub nõukogu sisedokumenti, mida te
tsiteerisite, siis liikmesriigid ning mõistagi nõukogu olid sellest teadlikud ning isegi arutasid
seda. See oli abiks meie seisukoha kujundamisel. Te rebisite selle lause kontekstist välja,
märkimata, et selle dokumendi lõppjäreldustes on öeldud, et WTO reeglitele mittevastavuse
risk on olemas ning et parim lahendus oleks märgistamine, mis, ma kordan, kirjutati
nõukogu viimasesse pakkumisse.
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Kuid ma nõustun teie kõigiga, et meil tuleb võimalikult kiiresti edasi liikuda. Me loodame,
et tänu teadusuurimustele ja -progressile me teame üsna pea toiduohutuse aspektidest
rohkem. Mul on hea meel, et volinik Dalli lubas kloonimise ja kloonitud loomadest
pärinevate toodete kohta peatselt uued eraldi eelnõud esitada.

Gianni Pittella,    Euroopa Parlamenti lepituskomitees esindava delegatsiooni juht. – (IT) Austatud
juhataja! Kõik sõnavõtud, mida minu ees kõnelenud parlamendiliikmed – keda ma tänan,
alustades raportöörist – esitasid, samuti raportööri enda esitatud dokumendid, mis toetavad
tõsiasja, et meie ettepanekud, kui need oleksid vastu võetud, poleks vallandanud
kaubandussõda, on näidanud, et kollektiivset läbikukkumist ei olnud ning ma kordan seda
eesistujariigile Ungarile, ilma et sooviksin algatada vaidlust. Kindlasti oli ebaõnnestumine,
kuid see oli selgelt valitsuste vastutusvaldkonnas.

Ärgu tulgu keegi mulle ütlema, et parlament oleks rahuldunud vaid kloonitud loomade
või nende järglaste liha märgistamisega, kuivõrd see oli vaid pisut enam kui ei mingi
kokkulepe. Jätame aga selle nüüd sinnapaika ja vaatame tulevikku. See on ennekõike
nõukogu töö viia valitsused kokkuleppele, kui nad on teada saanud, millised on parlamendi
ja Euroopa rahva seisukohad. Kloonitud loomadest ja nende järglastest pärinevate toodete
märgistamine on vähim, millega me nõustume. Selle vähima aktsepteerimiseks on tarvis
teha tööd nii valitsuste sees kui ka vahel.

Seetõttu palun ma volinik Dallil, kes mulle teadaolevalt on täis tahtmist, võimalikult kiiresti
esitada komisjoni ettepanek, mis sisaldab meie seisukohti, et see parlament saaks kloonimise
kohta käiva määruse heaks kiita. Samuti tuleb meil edasi liikuda nanomaterjalide küsimuses
ning nüüd, kus kloonimise osa on eraldatud, saame sellega kiiresti edasi minna.

Mul on üks lõppmärkus: te olete kõik märganud, kui üksmeelne parlament on. See on
märkimisväärne 360-kraadine üksmeel. Te ehk eksisite läbirääkimistel, kui arvasite, et
Euroopa Parlamendis puudub ühtekuuluvus. Palun ärge seda viga enam tehke, sest inimeste
tervisega seotud tundlikes küsimustes me oleme üksmeelsed ja jääme selleks.

Bart Staes (Verts/ALE). -    (NL) Austatud juhataja! Tegelikult on see kodukorda puudutav
märkus. Mitmel korral mainiti arutelu käigus volinik De Guchti seisukohta. Corinne Lepage
küsis volinik Dallilt, kas ta teadis nõukogule esitatud õiguslikust arvamusest. Ma kuulsin
volinik Dallit andmas mitmeid vastuseid meie küsimustele, kuid ma ei kuulnud vastust
sellele küsimusele, kuigi see on olulise tähtsusega. Ehk on see tingitud konsensuse
puudumisest komisjoni sees, sest John Dalli on komisjonis tervise- ja tarbijaküsimuste
volinikuna, samal ajal kui Karel De Gucht tuli teadaolevalt lagedale valedega, mis said
nõukogu dokumendiga kehtetustatud. Ma soovin volinikult kuulda, milline on tema
arvamus selles küsimuses.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

ISTUNGI JUHATAJA: EDWARD McMILLAN-SCOTT
asepresident

12. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu järgmistel teemadel:

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid nõukogule Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” (SBA) läbivaatamise kohta Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel,
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Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giles Chichester fraktsiooni ECR nimel ja Niki Tzavela
fraktsiooni EFD nimel (O-000089/2011 – B7-0301/2011),

– suuliselt vastatav küsimus, mille esitasid komisjonile Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” (SBA) läbivaatamise kohta Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel,
Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giles Chichester fraktsiooni ECR nimel ja Niki Tzavela
fraktsiooni EFD nimel (O-000090/2011 – B7-0302/2011).

Bendt Bendtsen,    küsimuse esitaja. – (DA) Austatud juhataja! Majanduskriis on avaldanud
mõju Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lisaks on kehtestatud uued
Baseli reeglid, mis viiakse sisse eelseisvasse kapitalinõuete direktiivi. Tõenäoliselt muudab
see väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks Euroopale vajaliku majanduskasvu
tagamiseks kapitali hankimise veelgi raskemaks. Selle resolutsiooniga annab Euroopa
Parlament komisjonile selgelt märku, et vajalikud otsused on vaja teha nüüd ja praegu, et
aidata meie väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.

On tõsi, et poliitikud ei peaks ettevõtteid juhtima, kuid nad peavad osalema Euroopa
ettevõtetele soodsate kasvutingimuste loomises. Mul on hea meel, et me vaatame läbi
Euroopa väikeettevõtlusalgatust „Small Business Act”. Meil tuleb tegutseda, selle asemel et
Euroopa ettevõtetele vaid tooste lausuda. Hädasti on vaja tagada väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele parem juurdepääs finantseerimisele. Samuti on vaja parandada
turulepääsu tingimusi, sh ajakohastada ELi standardimissüsteemi, ning tagada väikestele
ja keskmise suurusega ettevõtetele paremad võimalused riigihangetes osalemiseks.

Lõpetuseks sooviksin ma märkida, et meil tuleb oma ettevõtete halduskoormat kergendada,
näiteks seoses aruandlusega. Miks peaksid väikeettevõtete omanikud esitama aruandeid
tihemini kui üks kord? Ühest korrast peaks piisama. Haldusorganid peaksid teabe edasise
jagamisega iseseisvalt edasi tegelema. Me peame arvestama tõsiasja, et kui me loome ELis
uut õigust ja liikmesriigid seda rakendavad, siis me sageli koormame oma väikeseid ja
keskmise suurusega ettevõtteid veelgi. Seetõttu ei piisa vaid aruannete esitamise sageduse
vähendamisest. Me peame ka tagama, et iga kord, kui me õigust loome, me ei looks
lisakoormaid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Üleüldiselt tuleb meil ettevõtete
tegevust Euroopas lihtsamaks muuta ja me peame tegutsema kohe.

Edit Herczog,    küsimuse esitaja. – (HU) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Ma palun
vabandust. Ma vaatasin korraks üles külastajate rõdule ning märkasin oma rõõmuks, et
külastajate grupp Ungarist on parajasti siin.

Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” on hiljuti lülitatud Euroopa
mõttearendusse. Viimase kahe aasta praktilisele kogemusele tuginedes on õige aeg Euroopa
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” läbi vaadata, seda ajakohastada ja tugevdada.
Meie kui küsimuse esitajad oleme kõige olulisemad teemad kokku võtnud otsuse ettepaneku
34 punktis. Ma tahaksin nimetada neist mõnda.

Rakendamine on väga oluline. Liikmesriigid on teinud oma tööd erineva tõhususe ja
pühendumusega ning saavutanud edu. Me sooviksime ühtset andmebaasi ja tulemuste
tabelit, et mõõta edu ja ülemäärasusi.

Volinik, meie arvates ei ole eesmärk ühelgi moel piirata töötajate õigusi, vaid luua töökohti.
Halduskoormuse vähendamist ei saa samastada töötajate õiguste piiramisega, vaid pigem
on vaja luua mikro- ja väikeettevõtetele võimalus teha koostööd.
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Mis puutub juurdepääsu rahastamisele, siis on väga tähtis, et ELi tasandil pakutavate
vahendite kasutamine oleks efektiivsem. Me oleme praeguseks saavutanud 75% efektiivsuse
ning umbkaudu 50 000 VKEd on raha sel viisil saanud. Samal ajal on 300 000 VKEd
hankinud raha konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi raames. Seda tuleb meil
tingimata tugevdada ja säilitada.

On väga tähtis, et institutsionaalne võrgustik aitaks väikeseid ja keskmise suurusega
ettevõtteid. Sel põhjusel tuleb Euroopa ettevõtlusvõrgustikku tugevdada.

Me väga sooviksime leida sellise lahenduse, mis võimaldaks noortele ettevõtjatele suunatud
Erasmuse programmi jätkata. Me sooviksime, et kõik 23 miljonit väikest ja keskmise
suurusega ettevõtet oleksid suutelised palkama vähemalt veel ühe töötaja. Sel viisil saaksime
tööturul valitseva olukorra parandamisele märkimisväärselt kaasa aidata. Ent väga tähtis
on ka see, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tööjõu kvalifikatsioon oleks
praegusest parem. Eriti oluline on see, et nad saaksid osaleda rohelise majanduse programmi
elluviimisel ja omandada digitaalse kirjaoskuse. Meie jaoks on kõige tähtsam see, et noored
ettevõtjad väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes ei peaks pidama erinevaid
ettevõtlusvorme mitte kaotajate, vaid võitjatena.

Fiona Hall,    küsimuse esitaja. – Austatud juhataja! Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small
Business Act” sai VKEdelt sooja vastuvõtu, kuid see oli kaks aastat tagasi. On väga oluline,
et me näitaksime nüüd väikeettevõtetele, et see polnud vaid paber.

Mis puutub halduskoormusse, siis eesmärgiks ei peaks olema ühekordne lahendus, mille
me leiame ja seejärel sinnapaika jätame. See on midagi, mille kallal meil tuleb pidevalt tööd
teha. Mulle teeb eriti suurt muret mikroettevõtete olukord. 249 töötajaga väikeettevõtte
jaoks, kellel on haldusküsimustega tegelemiseks palgatud spetsialistid, ei ole
ülereguleerimine probleem või ei ole see kuigi suur probleem, kuid ühe-kahe töötajaga
mikroettevõtte jaoks muudab ülereguleerimine kauplemise võimatuks. Me ei tohiks
unustada, et alla 10 töötajaga mikroettevõtted moodustavad enam kui 90% kõigist Euroopa
Liidu ettevõtetest.

Mikroettevõtteid tuleks tõepoolest käsitleda kui pereüksusi ning EL ja liikmesriigid peavad
tegema kindlasti koostööd, et leida viis, kuidas võimaldada väikeettevõtetele energiatõhususe
parandamiseks eeltoetusi. VKEde finantseerimise küsimus laiemalt on tõepoolest elutähtis.

Vahetult enne lihavõttepühi käisid mitmed Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute
ja energeetikakomisjoni liikmed Californias vaatamas, kuidas avaldub investeeringute mõju
Räniorus. Me saime teada, et riskikapital oli palju paremini kättesaadav ning et selle pakkujad
olid oma tegevuses palju riskialtimad. California riskikapitalistid eeldavad, et kümnest
investeeringust üheksa ebaõnnestuvad. See üks kümnest, kes õnnestub, tasub ka kõigi
ülejäänute eest, kuid motoks on „ebaõnnestu kiiresti”. Meil on palju õppida, kuidas paremini
toetada meie oma uuendussuutlikku väikeettevõtlust Euroopas. Lõpetuseks – me ei peaks
ebaõnnestumist stigmatiseerima, vaid käsitlema seda pigem sammuna edu saavutamise
suunas.

Giles Chichester,    küsimuse esitaja. – Austatud juhataja! ELi väikeseid ja keskmise suurusega
ettevõtteid (VKEsid) puudutavas poliitikas valitseb põhimõtteline paradoks. Ühest küljest
tunnustavad kõik peaaegu üksmeelselt nende olulisust majanduse, tööhõive, heaolu loomise,
uuenduste ja paindlikkuse seisukohalt, samuti nende üldist osatähtsust majanduses. Kui
seda positiivset retoorikat saaks konverteerida tellimusteks ning rahaks pangakontol, siis
oleksid ELi VKEd suurepärases seisus. Paraku on see keeruline ülesanne, mida selles
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resolutsioonis käsitletakse: kuidas panna soojad sõnad kasulikesse tegudesse nii, et see ei
piirduks vaid raha eraldamisega VKEdele – raha, mida tänases majandusseisus saada pole.
Teisalt ühitab EL selle positiivse hoiaku arvukate õigusaktidega tööhõive ja keskkonna
kaitseks: õigusaktid, mille taga olevad kavatsused on head, kuid mis kõige enam mõjutavad
VKEsid, suurendades nende halduskoormust nüüd, kus me seda vähendama peaksime.

Selles resolutsioonis on mitmeid asjalikke ettepanekuid. Mulle meeldib iseäranis ettepanek
võidelda minu riigis gold-plating’uks nimetatud nähtuse vastu, kus Euroopa meetmetele
lisatakse riigisiseseid lisatingimusi. Minu kui 25 aastat väikeettevõttes töötanud isiku
arvamus on see, et kuigi tegelikult oleks praegust halduskoormust kena vähendada, on
teabele ja rahastamisvõimalustele juurdepääsu parandamine parim, mida me väikeettevõtete
jaoks teha saame.

Reinhard Bütikofer,    küsimuse esitaja. – (DE) Austatud juhataja! Seda ei juhtu parlamendis
just iga päev, et kuue fraktsiooni liikmed esitavad ühise küsimuse, mis viib aruteluni. Täna
on meil selline päev ja pole juhuslik, et küsimuse all on väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete roll. See on meie ühine suur probleem.

Üks meie küsimustest on järgmine: mida teeb komisjon selleks, et veelgi tugevdada väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks mõeldud eriti edukaid rahastamisvahendeid? Üks
selline edukas rahastamisvahend on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm
(CIP). Mis saab CIPist, kui luuakse ühtne strateegiline raamistik teadus- ja uuendustegevuse
tarvis? Milliseid võimalusi pakub see väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks?

Kindlasti pole võimalik uuendustegevuse mõistet muuta nii laiaks ja kaugeleulatuvaks, et
see hõlmaks kõiki seotud tegevusi ning kõiki väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.
Siiski ei tohi me teha seda viga, et edendame vaid nende väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete konkurentsivõimet, keda on nimetatud iseäranis uuendusmeelseks. Seetõttu ma
usun, et on väga oluline teha õiged otsused ühtses strateegilises raamistikus.

Samuti soovin ma esile tuua, et see puudutab ka kriteeriume, millel rajanevad asjaajamise
lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine. CIP on juba palju vähem bürokraatlik kui
seitsmes raamprogramm. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ei oleks mõistlik
rakendada seitsmenda raamprogrammi standardeid. Meil tuleb leida praktiline moodus,
kuidas jätkata nende meetmetega, millest on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
abi olnud, eriti selliste programmidega nagu CIP, et need tegevused ei jääks
ümberkujundamise käigus kõrvale.

Niki Tzavela,    küsimuse esitaja. – Lugupeetud juhataja! Ma sooviksin tunnustada oma
kolleege nende panuse eest sellesse väga kasulikku resolutsiooni ja märkida, et ma nõustun
kõige seni öelduga. Ma olen siiski teinud teatud küsimustes mõned muudatusettepanekud,
mis minu arvates on tõhusad ja lõppteksti silmas pidades kasulikud.

Esiteks ei mainita tekstis ebaseadusliku kaubanduse mõju väikeettevõtetele. Paraku on
ebaseaduslik kaubandus täna tegelikkus ning suureneb kõigis liikmesriikides. Lihtsamalt
öeldes on ebaseaduslik kaubandus üks suuremaid takistusi Euroopa väikeettevõtete
loomisele ja kasvule.

Minu teine märkus puudutab väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele)
suunatud komisjoni nn teise võimaluse algatust. Eriti praegusel majanduslikult raskel ajal
on oluline toetada VKEsid ja aidata neil areneda.
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See viib mind mu viimase mõtte juurde. Minu arvates on kahetsusväärne, et vaid vähesed
meie uuendusmeelsed VKEd kasvavad suuremateks ettevõteteks ning et ELis on vähem
noori teadus- ja arendustegevusele pühendunud uuendusmeelseid ettevõtteid kui USAs.
Uuendustegevusega seotud teadmiste-oskuste nappus ei võimalda VKEdel rakendada uusi
nutikaid ärimudeleid ja uut tehnoloogiat. See on probleem, millega meil tuleb tegelda. Me
peame arendama Euroopas riskivalmidust, mis on olemas USA noore põlvkonna
ameeriklastes.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja, volinik, parlamendiliikmed!
Ma tänan parlamenti Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” vastu üles
näidatud huvi eest, samuti võimaluse eest arutada, kuidas toimida nende algatuste puhul,
mis on Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamisega seoses ära
märgitud.

Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” on väga oluline vahend, mis aitab
meil luua väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks soodsamat tegevuskeskkonda.
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on Euroopa majanduses täita tähtis roll, sest
suurem osa ettevõtteid kuulub sellesse kategooriasse ja pakub tööd enam kui 90 miljonile
inimesele kogu Euroopas. Seetõttu on eesistujariigi Ungari prioriteediks väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete poliitika, eriti Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act”
täielik rakendamine. Meie konkurentsivõime suurendamise strateegia edu sõltub sellest,
kuidas meie poliitilised algatused mõjutavad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.
Meie tulevase kasvu üks põhieeldusi on see, et väga konkurentsivõimelised ja
uuendusmeelsed ettevõtted tegutseksid Euroopas. Seetõttu tervitab nõukogu suure
heameelega 23. veebruaril 2011 avaldatud komisjoni teatist Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” läbivaatamise kohta. Selles teatises soovitab komisjon mitmeid uusi
algatusi tulevaseks tegevuseks prioriteetsetes valdkondades. Need algatused valmisid
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ühenduste ja vastavate asutustega peetud
laiapõhjaliste konsultatsioonide tulemusel. Seega võtavad need nõuetekohaselt arvesse nii
ettevõtete endi kui ka teiste sidusrühmade huve.

Komisjoni teatist arutati Ungaris Gödöllős 13. aprillil 2011 toimunud konkurentsiministrite
mitteametlikul kohtumisel. Seal toetasid ministrid täielikult eesistujariigi arvamust, et neli
prioriteetset küsimust on nutikas reguleerimine, rahastamine, rahvusvahelistumine ja
haldamine. Nendes küsimustes edasiliikumiseks on tarvis teha rohkem tööd. Samal ajal
on eesistujariigil kindel kavatsus säilitada seda protsessi käivitav mehhanism 31. mail 2011
toimuval konkurentsinõukogu kohtumisel, kus muu hulgas arutatakse ka Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” vaheülevaatust. Eesistujariik soovib, et
eelnimetatud koosolekul võtaks nõukogu vastu järeldused, kus rakendataks eelkõige
põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele”, s.t põhimõtet, millele tugineb komisjoni teatis.

Mis puutub Euroopa osaühingu staatusse, siis Euroopa Komisjon andis sel teemal oma
esimese soovituse 2008. aastal nõukogu määruse eelnõus. Selle ettepaneku mõte oli
lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks äritegevust ühtsel turul, et
vähendada kulusid ja hoogustada majanduskasvu. Nõukogus kerkisid üles mõned küsimused
ettepaneku teatud aspektide ja osade kohta. Kuigi eesistujariigid Rootsi ja Belgia tegid
kiiduväärt pingutusi, ei suutnud liikmesriigid tol päeval kokkuleppele jõuda. Ma võin
austatud parlamendiliikmetele kinnitada, et eesistujariik Ungari üritab leida võimalust
edasiminekuks selle ettepaneku eriti problemaatiliste küsimustega ning annab jätkuvalt
endast parima, et viia see asi eduka lõpuni.
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Olli Rehn,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Suur tänu austatud parlamendiliikmetele
selle olulise suuliselt vastatava küsimuse ja teie arutelu eest. Ma vastan küsimusele oma
kolleegi asepresident Antonio Tajani nimel.

Tegelikult moodustavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 99% Euroopa ettevõtetest
ja toodavad kõige enam reaalmajanduse lisandväärtust ning loovad kaks kolmandikku
erasektori töökohtadest. EL usub VKEdesse ning tagab neile tingimused arenguks ja kasvuks,
et luua töökohti konkurentsiturgudel. VKEd vajavad vähem bürokraatiat, lihtsamat
juurdepääsu roheliste ideede rahastamisvõimalustele ning teadmistele-oskustele, mis
vastavad reaalmajanduse vajadustele. Nendel aluspõhimõtetel rajaneb meie VKEde poliitika,
nagu see on esitatud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamise
raames. Ma toon komisjoni nimel välja viis peamist töösuunda, mis on mõeldud vastuseks
teie suuliselt vastatavas küsimuses sisalduvale viiele küsimusele.

Läbivaatamisel kutsub komisjon liikmesriike üles süstemaatiliselt VKEde testi abil hindama
õigusaktide mõju VKEdele. Euroopa Parlament ja komisjon uurivad ühiselt VKEde testi
kasutamist nii liikmesriikides kui ka Euroopa tasandil. Komisjon kasutab seda testi
lisameetmete kavandamise alusena, toetamaks parimate tavade rakendamist ja vahetamist.
Me oleme koostamas uurimust probleemide kohta, mis seonduvad litsentseerimise ja
ametlike lubade taotlemisega, ettevõtete ülemineku ja pankrotimenetlusega liikmesriikides.
See uurimus võimaldab komisjonil ning eriti liikmesriikidel kavandada asjakohaseid
meetmeid põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” rakendamiseks haldusteenuste
osutamisel. See tehakse võimalikuks ennekõike e-haldusteenuste ning ühtsete
teenuspunktide laiendamise teel kooskõlas läbivaatamise raames antud soovitustega.

Teiseks luuakse uus haldussüsteem. Komisjon on palunud liikmesriikidel nimetada VKEde
esindaja – „proua või härra VKE” –, jälgimaks SBA rakendamist riigi tasandil. Need riikide
esindajad on ühtlasi SBA konsultatiivrühma liikmed, kes aitavad hinnata ja jagada teavet
VKEde toetuseks võetud meetmete kohta. Nad kohtuvad esimest korda SBA konverentsil
Budapestis käesoleva aasta 24. ja 25. mail.

Kolmandaks, VKEd peavad olema halduskoormuse vähendamise Euroopa programmi
peamised kasusaajad. Komisjon on esitanud nõukogule ja Euroopa Parlamendile
ettepanekud halduskulude oluliseks vähendamiseks – enam kui 30%, kui need ellu viiakse –,
samal ajal kui juba vastuvõetud ettepanekud vähendavad halduskulusid 22%.

Komisjon loodab parlamendile, et tagada meie ettepanekute võimalikult kiire vastuvõtmine.
Teatud ettepanekud, nagu neljanda raamatupidamisdirektiivi läbivaatamine, on VKEdele
eriti kasutoovad. Kui nõukogu ja Euroopa Parlament on selle vastu võtnud, võimaldab
läbivaadatud neljas raamatupidamisdirektiiv liikmesriikidel vabastada väga väikesed
ettevõtted teatud aruandluskohustusest.

Neljandaks, SBA on ka loonud raamistiku, mis võimaldab neil energiahalduse täiustamise
ja keskkonnaturu pakutavate võimaluste kasutamise teel suurendada energiatõhusust.
Samuti rakendatakse tegevuskava ökoinnovatsiooni edendamiseks, mille käigus pööratakse
võrgustumise, vähese CO2-heitega tehnoloogia ning ressursside kasutamise tõhusa juhtimise
edendamise kaudu VKEdele eritähelepanu. Me jätkame ka tegevust spetsiaalselt keskkonna-
ja energiaekspertidele mõeldud suunal Euroopa ettevõtlusvõrgustikus Enterprise Europe
Network.

Lõpetuseks, uute oskuste ja töökohtade sümboolse tegevuskava raames asub komisjon
hindama mikro- ja käsitööettevõtete edaspidi vajatavaid oskusi. Äsja avaldati esialgne
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uurimus mikro- ja käsitööettevõtete edaspidi vajatavate oskuste kohta kuni aastani 2020.
Selles tuuakse välja sammud, mis tuleb astuda selleks, et rahuldada tulevikus nõudlus
oskuste järele, edendada neid senisest tõhusamalt ning lülitada need süsteemsemalt nii
mikro- kui ka käsitööettevõtete koolitusprogrammidesse.

Pilar del Castillo Vera,    fraktsiooni PPE nimel. – (ES) Austatud juhataja, lugupeetud
komisjoni ja nõukogu esindajad! Me arutame täna siin parlamendis ühisettepanekut
komisjoni poolt veebruaris esitatud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act”
läbivaatamise otsuse tegemiseks.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) ja majanduse vahekorda võib määratleda
mitmeti, kuid teatud mõttes moodustavad nad telje, mille ümber iga majandussüsteem,
antud juhul Euroopa riikide majandus, pöörleb. Kui VKEd on tugevad, läheb majandusel
hästi; kui nad on nõrgad, siis läheb majandusel halvasti. VKEd loovad töökohti,
majanduskasvu ning seega ka heaolu ühiskonnas.

Ma nimetan kolm tegurit, mis minu meelest on tugeva ettevõtlusvõrgustiku loomisel kõige
olulisemad.

Esiteks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine ning selliste tehnoloogiate
nagu e-haldus või pilvandmetöötlus arendamine, mis aitavad säästa raha, vähendada kulusid
ja tehtavaid pingutusi ning seeläbi parandavad VKEde konkurentsivõimet.

Teiseks, uuendustegevus, mis on selles sektoris vähemalt sama oluline. Selleks tuleb
arenevaid ettevõtteid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete sektoris tugevalt stimuleerida.

Kolmandaks, VKEd peavad olema võimelised täiel määral osalema siseturul, seda nii
piiriüleste riigihangete kui ka muu siseturul toimuva puhul, mis loovad häid võimalusi
VKEdele oma konkurentsivõime suurendamiseks, mida nad praegu teha ei suuda.

Kõige lõpuks tuleb nimetada ettevõtluse väärtust – ühiskondlikku väärtust, mis peab olema
tugev, sest kui ta seda pole, on nõrk kogu ettevõtlusvõrgustik. Selles vallas on nii valitsustel
kui ka Euroopa Liidul palju ära teha, seda eeskätt läbi hariduse.

Teresa Riera Madurell,    fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Austatud juhataja! Kindlasti on
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) eelis see, et nad on paindlikud, kärmed
ja tarbijale lähedal, mis lubab neil palju kiiremini otsuseid teha. Need on väga olulised
omadused kriisi ajal, mil kiire reageerimine on elutähtis.

Pealegi, nagu me hästi teame, moodustavad nad enam kui 90% meie ettevõtlusvõrgustikust
ning nad esindavad väga väärtuslikku ärimudelit, mida meil tuleb säilitada, sest suurettevõtte
pankrotistumise või üleviimise tagajärjed on palju laastavamad, eelkõige tööhõive
seisukohalt.

Sel põhjusel ei saa meie, eriti aga valitsused lubada endale nende ettevõtete kodaratesse
kaigaste pildumist. Sel põhjusel me kiitsime heaks Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” ning sel põhjusel on ka just sellised sammud ülitähtsad, võimaldades meie
vahel kokku lepitud poliitilisi ja õiguslikke meetmeid liikmesriikides jätkuvalt rakendada.

Lugupeetud kolleegid, Euroopa VKEd vajavad kiiresti tugevat poliitilist tahet, et parandada
oma juurdepääsu riigihangetele, mis on Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business
Act” ette nähtud rakendamiseks tegelike käegakatsutavate operatiivmeetmetena.
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Me hindame kõrgelt meetmeid, mida mõned liikmesriigid on juba võtnud, nagu pakkumiste
osadeks jagamine ning tsentraliseeritud ja interaktiivsetel veebilehtedel olevale teabele
elektroonilise juurdepääsu parandamine, kuid me ei pea seda piisavaks.

Selles parlamendis me peame nõudma, et riigihangete eest vastutavad isikud erinevates
haldusorganites kujundaksid pakkumistingimused selliselt, et need võimaldavad eelistada
VKEsid, ja kõrvaldaksid lepingutingimused, mis takistavad VKEde osalemist.

Jürgen Creutzmann,    fraktsiooni ALDE nimel. – (DE) Austatud juhataja, lugupeetud volinik
Rehn! Ühisküsimus Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamise
kohta näitab, et palju on veel teha, et tagada keskmise suurusega ettevõtetele Euroopas
tegevusvabadus, iseäranis riigi tasandil. Mul on siiski hea meel selle üle, et viimastel aastatel
on meil Euroopa Liidus õnnestunud rakendada pea kõik Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” sätted. Viimati jõustus märtsis uus direktiiv hilinenud maksmisega
võitlemise kohta äritehingute puhul, mis aitab oluliselt parandada Euroopa maksetava.
Nüüd on liikmesriikidel uue direktiivi rakendamiseks aega kaks aastat. Ma kutsuksin üles
seda aega lühendama, eriti neis liikmesriikides, kus see suurt probleemi ei tekitaks. Selle
asemel et viivitada direktiivi rakendamisega kaks aastat, saaks seda võimaluse korral teha
ühe aasta jooksul.

Liikmesriigid pole veel kokku leppinud Euroopa osaühingu põhikirjas. Seetõttu on mul
ülimalt hea meel, et eesistujariik Ungari selle küsimusega tegeleb ja on asetanud selle oma
töö keskmesse. Just see ettevõtlusvorm võiks võimaldada väikestel ja keskmise suurusega
ettevõtetel säästa hulgaliselt raha. Ma pean silmas just aruandlust, ettevõtte asutamist ja
pidevat õigusnõustamist. Seetõttu ma väljendan veel kord oma heameelt selle üle, et
eesistujariik Ungari sellele küsimusele keskendub.

Riigihanked, mida kolleeg Madurell äsja mainis, on samuti olulised. Siin on meil väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks veel palju võimalik ära teha. Selles vallas on hulgaliselt
bürokraatiat ning sageli on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks riigihangetes
osalemine eriti raske. Me vajame suuremat läbipaistvust ning peame üritama ära kasutada
kõiki tänapäevaste teabekanalite, eelkõige interneti pakutavaid võimalusi.

Kay Swinburne,    fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Euroopa väikeettevõtlusalgatus
„Small Business Act” on täpselt see, millele meie, poliitikud ja seadusandjad, peaksime
keskenduma, otsides mooduseid majanduskasvu soodustamiseks ja majanduse
elavdamiseks.

VKEd moodustavad enam kui 98% kõikidest ettevõtetest minu Walesi maapiirkonna
valimisringkonnas. Kuna avalik sektor tööandjana muutub Ühendkuningriigis tervikuna
järjest vähem kindlaks ja paljud minu valijad loodetavasti kas asutavad väikeettevõtteid
või töötavad neis, siis ma pooldan ja toetan nõudlikku eesmärki vähendada VKEde
halduskoormust ja rakendada VKEde testi kõigi õigusaktide puhul. Koos „üks sees, üks
väljas” poliitikaga, mida minu valitsus reguleerimisel kasutab, peaksid need meetmed viima
meid eesmärkide poole.

Nüüd on aga aeg olla vapper ja edasipüüdlikum ning saavutada rohkem. Olen näinud
Walesis nii palju loomingulisust ajal, mil ta areneb uute ettevõtete tegevuskeskuseks
äärmiselt kasumlikul üleilmsel mängumaal ning kultuurikantsiks oma filmide ja
programmide tootmisega, kuid samal ajal küsin ma endalt, kuidas seda arengut soodustada
ja julgustada. Sellised suured projektid nagu Euroopa patent ja digitaalarengu tegevuskava
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peavad neile väikeettevõtetele midagi andma – tagama töökohad ja tuleviku Walesi ja kogu
ELi inimestele.

Derek Roland Clark  , fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud juhataja! Selle ülevaate kümme
põhimõtet hõlmavad VKEde abistamist ühtse turu pakutavate võimaluste ärakasutamisel,
kuid euroala on lagunemas – seega kuidas ta saab pakkuda rohkem võimalusi? Ka on neis
põhimõtetes väljendatud soovi, et VKEd saaksid kasu turgude kasvust. Millisest kasvust?
Septembris 2009 küsisin ma volinik Andorilt, milliseid meetmeid VKEde abistamiseks
tema võtaks, mis oli ajendatud mu sarnasest küsimusest temale, kui ta esines tööhõive- ja
sotsiaalkomisjonile portfelli vastuvõtmisel. Toona ei saanud ma vastust, kuid nüüd tundub
mulle, et olen mõned saanud.

Ülevaate viis juhist VKEde koorma vähendamiseks hõlmavad käibemaksureeglite
lihtsustamist ja maksumäärade alandamist ning direktiivi hilinenud maksete kohta, kuid
see on vaid olemasolevate reeglite ja normidega mängimine. Ülevaate esimene printsiip –
õige keskkonna loomine – ei tohiks tähendada uute reeglite, nagu Euroopa osaühingu ja
riigiabi kehtestamist. See peaks tähendama sadade kaupa reeglite kõrvaldamist. Ütles ju
komisjoni president Barroso siin parlamendis eelmise aasta juulis, et bürokraatia kägistab
VKEsid.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Austatud juhataja! Liiga keerulised, arusaamatud, liiga
ranged või muudatustega sammu mittepidavad õigusaktid ei aita kuidagi kaasa arengule
ega edasiminekule. Õiguskomisjoni koordinaatorina sooviksin juhtida erilist tähelepanu
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kaasamise olulisusele õigusakti mõjude eel- ja
järelhindamises. See võimaldab juba õigusloome käigus kindlaks teha ja kõrvaldada uue
regulatsiooniga põhjustatavad võimalikud takistused sektoris, mis on Euroopa majanduse
hoorattaks.

Samuti vähendab märgatavalt VKEde halduskoormust see, kui liikmesriikide haldusorganid
järgiksid „kõigepealt mõtle väikestele” ja ühekordsuse põhimõtet ning piiraksid ELi
direktiivide ülemäära ranget ülevõtmist. Nii Stoiberi töörühm kui ka Euroopa Komisjoni
esitatud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine on kinnitanud,
et administratiivtõkked ja liigsed kontrolliabinõud põhjustavad viivitusi ning mõnikord
isegi takistavad uute töökohtade loomise potentsiaaliga väikeettevõtete kasvu.

Seetõttu pean ma põhjendatuks küsimust, kas Euroopa Komisjoni lubatud analüüs
halduskoormuse vähendamise kohta 25% võrra praeguselt tasemelt on juba kättesaadav?
Samuti nõustun ma ettepanekutega, et nii ELi institutsioonid kui ka liikmesriigid peaksid
uute õigusaktide väljatöötamisel või olemasolevate õigusaktide läbivaatamisel neist
põhimõtetest juhinduma. On hirmutav kuulda, et Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” rakendamine liikmesriikides takerdub paljudesse probleemidesse, kuigi
mitmete riikide kogemus näitab, et nende põhimõtete järgimine annab häid tulemusi.

Lõpetuseks sooviksin ma juhtida teie tähelepanu õiguskomisjonis alustatud olulisele tööle
Euroopa lepinguõiguse ning Euroopa patendikaitsesüsteemi loomise kallal. Pole vähimatki
kahtlust, et selle valdkonna hea reguleerimine aitab otseselt kaasa uuendustegevuse arengule,
eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevusele ja kasvule.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! 2011. aasta märtsi lõpus oli
Euroopa Liidus töötuse määr 9,5% ning euroala töötuse määr 9,9%. Veelgi suuremat muret
tekitab aga tõsiasi, et noorte töötuse määr on peaaegu kaks korda suurem kui kogu
rahvastiku töötuse määr. Ettevõtlusvaimu arengut soosivad ärikeskkonna ning
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rahastamisvõimalustele juurdepääsu parandamine, samuti VKEde juurdepääs
struktuurifondidele. VKEd vajavad stabiilset õiguskeskkonda ja maksusüsteemi.
Maksuseaduste pidev muutmine ning erinevatele rahastamisvõimalustele juurdepääsu
tingimuste muutmine raskendavad nende äritegevust. Teine oluline probleem, eriti kriisi
ajal, on see, et riigiasutused viivitavad VKEde esitatud arvete tasumisega. Kõik need tegurid
mõjutavad VKEde äriplaani realiseerimise prognoose ja äritegevust, kuid eelkõige nende
innovatsioonivõimelisust.

Ajavahemikus 2006–2008 suutsid VKEd võita vaid 33% riigihankelepingute koguväärtusest.
Kuivõrd riigihankelepingud moodustavad 17% Euroopa Liidu SKPst, siis peavad VKEd
meie hinnangul suurendama oma osalust riigihangete turul. Seetõttu palume komisjonil
ja liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed aastaks 2015, et tagada vähemalt 50%
riigihanketehingute tegemine elektroonilises vormis vastavalt liikmesriikide valitsuste
2005. aastal Manchesteris antud lubadusega.

Ma toonitan, et ühtne turg ei toimi veel teenuste sektoris ja see halvab VKEde äritegevust
Euroopa Liidus. 2008. aastal esitas komisjon Euroopa majanduse elavdamise kava raames
programmi, mis kätkes Euroopa Investeerimispangalt VKEdele antavate laenude paketti
koguväärtuses 30 miljardit eurot. EIP kavatses keskmise suurusega ettevõtetele võimaldada
lisaks laenu 1 miljardi euro ulatuses aastas. Ma sooviksin küsida komisjonilt, millises
arengujärgus selle programmi rakendamine praegu on, kas kavas on võimaldada täiendavaid
rahalisi vahendeid ja kas need vahendid jagatakse võrdselt kõigi liikmesriikide vahel.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Kadunud on kolm miljonit töökohta
võrreldes toetuspoliitikasse investeeritud miljonite eurodega. See on kohutav tulemus, kui
võtta arvesse mõju, mida on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele)
avaldanud esiteks võidukas Lissaboni projekt ning seejärel Euroopa 2020. aasta strateegia
„koopia”, millele me isegi otsustame eraldada rahalisi vahendeid järgmisest mitmeaastasest
finantsraamistikust (2014–2020).

Mul ei jää muud üle kui rõhutada seda, mida tuhanded Euroopa kodanikud ja maksumaksjad
mõtlevad: mis kasu on Euroopast, kui ta ei suuda lahendada kontinendi majandusprobleeme,
kui ta ei suuda kõnelda ühehäälselt välispoliitika teemadel ja kui ta raiskab raha? Ma loodan,
et see, mida volinik Tajani mitmel korral on öelnud, saab tõeks. Ma loodan, et VKEde seadus
tõepoolest vähendab bürokraatiat, tagab juurdepääsu rahastamisvõimalustele, lihtsustab
võlgade sissenõudmist ja soodustab rahvusvahelistumist.

Hilinenud maksete direktiivi näol oleme jõudnud tegeliku, konkreetse eesmärgini, kuid
seda tänu poliitilisele tahtele, mitte europropagandale. Kui kes teab mitmenda strateegia
raames rahastatakse jätkuvalt vaid juttu, siis ma palun Euroopa institutsioonidel maksta
hüvitist neile paljudele minu piirkonna, Veneto väikeettevõtjatele, kes on pigem võtnud
elu endalt, kui näinud oma väikeettevõtteid pankrotistumas.

Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Lapsevanemad
pööravad sageli tähelepanu kõige valjemini kisavale lapsele, kuigi tegelikult tuleks
tähelepanu pöörata hoopis teisele lapsele. Samuti pööravad poliitikud ja ajakirjandus kõige
sagedamini tähelepanu suurettevõtetele, kel on palju raha ja vali hääl, kuigi tähelepanu
tuleks hoopis pöörata teistele, s.t väikeettevõtetele. Meie jaoks Euroopas on suurettevõtted
nagu suured puud, kuid need suured puud ei moodusta kogu ettevõtlusmetsa. Toon mõned
arvud. Üle 90% ettevõtetest Euroopas on väikesed või keskmise suurusega, mitte suured.
Ligikaudu kolm neljandikku kõigist hõivatutest töötavad väikestes ja keskmise suurusega
ettevõtetes, kes toodavad sama suure osa Euroopa sisemajanduse koguproduktist. Meil on
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aeg pöörata oma tähelepanu suurettevõtetelt, kes on valjuhäälsed nagu – ma ei tahaks küll
seda öelda – lapsed, vaiksematele, kellest enamik pealegi töötab väikestega. Selles kontekstis
palun ma teil, volinik, pöörata suuremat tähelepanu teie komisjoni lubadusele vähendada
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete halduskoormust. Te saate seda teha õigusakti
mõjude hindamisega, mitte selliste regulatsioonide kehtestamisega, mis muudavad
halduskoorma kulukamaks. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine võimaldab
meil kiiremini soodustada Euroopa Liidu majanduse kasvu. Tänan teid tähelepanu eest!

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! 2008. aastal vastu võetud Euroopa
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” pidi andma tõuke väikeettevõtluse arengule
ning äritingimuste paranemisele Euroopas. Ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning
haldusnõuete lihtsustamiseks on ära tehtud palju, näiteks e-arvete direktiiv ja hilinenud
maksete direktiiv. Sellest siiski ei piisa. Täna me näeme, et järelmid pole need, mida
väikeettevõtted ootasid.

Põhiprioriteete, nagu rahastamine ja regulatiivse keskkonna lihtsustamine
ettevõtluskeskkonna parandamiseks, ei ole ellu viidud süstemaatiliselt ja järjepidevalt.
Ärikeskkond ise varieerub liikmesriigiti oluliselt. Tarbijate õigusi tagavate regulatsioonide
jätkuv erinevus vähendab ühtsel turul tarbijate kindlustunnet ega soodusta äritegevuse
laiendamist teistesse liikmesriikidesse. Kokkuvõttes takistab see Euroopa Liidus
väikeettevõtlust soosiva siseturu loomist.

Just väikeettevõtted on majandus- ja finantskriisist kõige enam halvatud. Me näeme
ettevõtteid pankrotistumas või kandmas suurt võlakoormat. Me küll lõime meetmed nende
abistamiseks, kuid paraku pole need alati edukad olnud. Komisjoni loodud Euroopa
mikrokrediidirahastu „Progress” oli tegelikult väga õige samm väikeettevõtetele
laenuvõimaluste pakkumiseks kriisi ajal. Mitmed uurimused on siiski näidanud, et
ettevõtetele laenude andmise asemel on mõnede liikmesriikide riigipangad
rahastamistingimusi hoopis karmistanud.

Neid laene kaks aastat hallanud Euroopa Investeerimispangal üldjuhul puudus teave nende
rahastamisvahendite rakendamise kohta. See annab põhjust küsida: milleks meile sellist
vahendajat üldse tarvis on? Selge järeldus on see, et tulevikus peab komisjon vastutama nii
oluliste algatuste järelevalve eest liikmesriikides.

Loodetavasti aitab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine
meil mõista ja hinnata, milliseid pingutusi tuleks meil väikeettevõtete jaoks paremini
toimiva keskkonna loomise nimel teha.

(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele

kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel.)

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Austatud juhataja! Ma sooviksin küsida Zigmantas Balčytiselt,
mida ta arvab noortele ettevõtjatele suunatud Erasmuse programmist, kuivõrd ta mainis,
et finantsolukord selles vallas on muutunud kriisi tõttu ülimalt ebakindlaks. Ma olen
kuulnud, et komisjon kavatseb selle programmi ulatust piirata. Kas te ei arva, et finantskriisi
valguses oleks mõistlikum tagada väikese ja keskmise suurusega ettevõtte omanikele
võimalus saada teada uutest ärivaldkondadest?

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Suur tänu küsimuse eest! Meie tuleviku
prioriteetküsimuseks tõepoolest on see, kuidas me kavatseme oma ühiskonda
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restruktureerida ning kes peaks nende põhiküsimustega tulevikus tegelema ja seda mitte
ainult väikeettevõtete, vaid ka suurettevõtete puhul.

Teie mainitud Erasmuse programm on samuti väga oluline ning ma leian, et tulevikus
peaks komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament tegema enam selleks, et need programmid
ei kannataks ning et meil oleks paremini ette valmistatud inimesed täna siin väljendatud
teoreetiliste soovide elluviimiseks. Keegi peab ju teooria ellu viima. Ma olen teiega täielikult
nõus selles, et parlament ei tohiks nõustuda selliste programmide vähendamisega tulevikus.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamiseks käimasolev töö peaks
keskenduma eelkõige Euroopa osaühingu põhikirja kehtestamisele, et soodustada ettevõtete
piiriülest majandustegevust ELi turul. Kuigi viimastel kuudel on ettevõtte asutamiseks
kuluv aeg lühenenud, näitas Euroopa Komisjoni tehtud analüüs, et enam kui pooled
liikmesriigid ei täida ikka veel nõuet, mille kohaselt peab olema võimalik asutada äriühing
kolme päevaga. Lisaks ei hinda enamik liikmesriike kavandatavate seadusandlike ja
haldusalgatuste mõju VKEdele ning ühekordsuse põhimõtet ei rakendata täies mahus.

Viimase kahe aasta jooksul on samaks jäänud nimekiri riikidest, kus on võimalik äriühing
täielikult lõpetada aasta jooksul. Seetõttu teen ma ettepaneku, et Euroopa Komisjon tegeleks
veel enam sellega, et liikmesriigid neid sätteid rakendaksid. Lisaks usun, et Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” alusel võetavad lisameetmed peaksid hõlmama
ka rahastamisvõimaluste parandamist, juurdepääsu riskikapitali turgudele ning
haldusmenetluste lihtsustamiseks ühtsete kontaktpunktide süsteemi loomist liikmesriikides.

Tasub märkida, et Euroopa 2020. aasta strateegias seatud 75% tööhõive eesmärgi
saavutamiseks on VKEde toetamine hädavajalik. Töökohtade loomise asemel tunnevad
VKEd majanduskriisi tulemusel hoopis mitmesuguste lisakulude koormat.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Austatud juhataja! Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small
Business Act” tuleb viia kooskõlla Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteetidega, et
kohandada regulatiivset keskkonda VKEde vajadustele. See tähendab, et välja pakutud
meetmed, iseäranis põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele”, tuleb kõik kiiresti ellu
rakendada. Ma leian, et erilist tähelepanu tuleb pöörata innovatsioonivõimeliste ettevõtete
laiaulatusliku rahastamise tagamisele. Komisjoni hinnangu kohaselt on heaks eeskujuks
Rumeenia, kus rakendatakse programmi ettevõtluse edendamiseks läbi ettevõtete loomise.
Selle programmi eelarve on 21,2 miljonit eurot ja see on suunatud noorte juhtimisoskuste
arendamisele.

Samuti olen ma märganud edasiminekut VKEde rahastamisvõimaluste parandamisel.
Valitsus toetab vähemalt 1100 VKE loomist ja arendamist noorte poolt.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Ma sooviksin alustuseks
avaldada heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle vaadata läbi Euroopa
väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”. Praktikas märgib Euroopa Komisjon oma
23. veebruari 2011. aasta teatises märkimisväärset edasiminekut alates Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” vastuvõtmisest 2008. aasta juunis, kuid
hoiatab endiselt lahendamist vajavate probleemide eest. Seetõttu on VKEdel endiselt
probleeme oma tegevuse laiendamise, innovatsioonivõime parandamise, turgudele
pääsemise ning raha hankimisega, samuti seisavad nad silmitsi liigse bürokraatiaga. Enamasti
kehtestab EL direktiivide ülevõtmisel riigi õigusse ettenähtust karmimad bürokraatianõuded.
Suurema läbipaistvuse saavutamiseks peaksid kõik liikmesriigid koostama tabelid, kus
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võrreldakse riigisiseseid bürokraatianõudeid ELi direktiivides ette nähtud nõuetega. Samuti
tuleb hinnata mõjusid, mida uued ELi seadusandlikud ettepanekud võivad VKEdele avaldada.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Austatud juhataja! Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” vastuvõtmisest on möödunud enam kui kaks aastat ning seetõttu on igati
õige ja korrektne, et komisjon esitas veebruaris teate selle algatuse läbivaatamise kohta.
Tundub, et meie senised pingutused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele)
soodsama õiguskeskkonna loomiseks on ettevõtlussektori enda arvates olnud seni suhteliselt
tulutud. Seetõttu on komisjon VKEde esindusorganisatsioonide esindajatega peetud
arutelude põhjal valmistanud ette lisameetmed, mis aitaksid meil olukorda parandada.

Minu arvates tuleb meil ennekõike keskenduda uute reeglite kehtestamisele riigi tasandil.
Minu riigi kogemus näitab, et riigisisene bürokraatia on erakordselt tõkestav ning seisab
jäärapäiselt vastu kõigile muudatustele, mis piiraksid nende võimalust väikeettevõtteid
ohvriks muuta. Seetõttu ma leian, et meil tuleb järjekindlalt jätkata VKEde jaoks reeglite
lihtsustamist ning loota, et meie pingutused meid kuidagi loodetud tulemuseni viivad.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Austatud juhataja! Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” puhul väärib ühe eriliselt hea asjaoluna esiletoomist säte, mis lihtsustab
äriühingu asutamist nii aja kui ka kulu mõttes. Samuti pooldan ma avalikule sektorile
pandud kohustust tasuda arved 30 päeva jooksul.

Siiski on mõned bürokraatlikud tõkked jäänud, näiteks need, mis puudutavad rahavooge.
Meil tuleb hinnata, mil määral võivad Baseli kriteeriumide tõttu rahastamisvõimalused
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks tõsiselt väheneda. Mis puutub piiriülesesse
tegevusse, siis tuleks meil lõpuks jalad alla saada Euroopa osaühingule. Kulude-tulude
seisukohast on see ettevõtlusvorm tulevikus olulisem kui Euroopa äriühing. Siin ma pean
silmas tütarettevõtteid ja äriühingu asukoha üleviimist kogu Euroopas.

Lõpetuseks ma sooviksin öelda, et meil tuleb üle vaadata meetmed, tagamaks väikestele ja
keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääs Hiina ja teiste Aasia riikide turgudele.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Austatud juhataja! Ma nõustun ülevaate väitega, et
vajalikud on lisameetmed. Ma usun, et Euroopa Liidu jaoks on oluline omada paremat
ülevaadet sellest, kuidas liikmesriikide valitsused Euroopa väikeettevõtlusalgatust „Small
Business Act” rakendavad. Vaheülevaatus on oluline ka seetõttu, et väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete probleemid – rahastamisraskused, suur halduskoormus,
ülereguleerimine ja turulepääsu raskused – näivad püsivat.

Minu arvates on samuti hea mõte lasta väikeettevõtetel registreerida end Euroopa
osaühinguna, mis võimaldab vähendada nende halduskoormust ning samal ajal mõista,
et nutikas reguleerimine on erakordselt ajakohane. Siinjuures tuleb kindlasti levitada
Euroopas ühekordsuse põhimõtet ning kontrollida, kas teatud poliitikavaldkondade
õigusraamistik vastab ettenähtule, ja kui ei vasta, siis tuleb teha kindlaks vajalikud
muudatused.

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! On ilmselge, et kui iga VKE looks veel ühe
töökoha, siis tööpuudus Euroopas kaoks. See polegi tegelikult võimatu ülesanne. Paraku
paljud neist hoopiski kaotavad töökohti, mis on osaliselt tingitud majanduslangusest, kuid
osaliselt ka liigsest reguleerimisest ja bürokraatiast. Selle probleemiga tuleb kindlasti
otsekohe tegelda.
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Mul on hea meel öelda, et meie uus valitsus kuulutas eile välja VKEde abistamise meetmed,
mille üle äriringkonnad väljendasid selgelt heameelt. Need meetmed seonduvad käibemaksu,
palgaga seotud sotsiaalkindlustuse, reisimaksu ja praktikaprojektidega. Euroopa tasandil
on iseäranis oluline tegelda pettusega. Varimajandus lokkab ning sellega tuleb tegelda
Euroopa tasandil. Samuti tuleb meil julgustada ettevõtteid ära kasutama e-kaubanduse
võimalusi ja registreerima üle-euroopalisi patente. Kui me seda teeme, siis meil õnnestub
tegelikult tööpuuduse probleem lahendada ning ühtlasi aidata kaasa paljude uute ettevõtete
loomisele.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid!
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine on suurepärane
võimalus, kui seejuures teadvustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olulisust.
Itaalia majandusstruktuuris esindavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted suuremat
ja olulisemat osa tootmisturust.

Veel olulisemad on need Lõuna-Itaalias, kust ma pärinen, sest kogu tootmine on koondunud
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ümber. Varem olid kõik tööstuspiirkonnad täis
väikeettevõtteid, kes pakkusid tuhandeid töökohti. Praeguseks on paljud neist läinud
pankrotti või oma uksed sulgenud, ja üldse mitte kõlvatu konkurentsi tõttu, nagu täna siin
viibivad tudengid Barlettast hästi teavad.

Seetõttu peab Euroopa andma jõuliselt ja tulemuslikult märku, et tagada bürokraatia
vähendamine, kulude alandamine, suurem läbipaistvus ja lühemad makseviivitused, samuti
stabiilsus, mida väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted nii väga vajavad.

Olli Rehn,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Suur tänu austatud parlamendiliikmetele
väga tõsise ja sisuka arutelu eest! Komisjon on teadlik, et tuleb teha rohkem. Seda on
rõhutanud mitmed parlamendiliikmed ning ma olen täiesti nõus sellega, et väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtete heaolu on Euroopa jaoks ülioluline, sest see võimaldaks
väljuda kriisist ning tagaks majanduse ja tööhõive kasvu.

Kui meie VKEdel läheb hästi, siis läheb ka Euroopa majandusel hästi. Ma kinnitan teile, et
komisjoni jaoks on kõrgeima prioriteediga põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” ning
Euroopa väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act” ette nähtud tegevuste rakendamine.
Siinkohal ma soovin teid toetuse eest tänada.

Komisjon soovib teha tihedat koostööd kõigi asjaosalistega, eriti Euroopa Parlamendiga,
et tagada Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” efektiivne rakendamine
nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. Oktoobris toimuv VKEde nädal on hea võimalus
üheskoos tutvustada VKEde poliitikat ning VKEde vajadusi kõikjal Euroopa Liidus. Me
korraldame seda üritust koos Euroopa Parlamendi ja komisjoniga.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja! „Asume kohe tegutsema!” nagu
ütles Bendt Bendtsen. Ma nõustun selle seisukohaga täielikult. Me oleme kuulnud, et
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on ühtlasi Euroopa Liidus peamised tööandjad
ning majanduskriisi järel on eriti tähtis üle vaadata, kuidas me saaksime neil aidata kriisist
taastuda. Eesistujariik Ungari usub tööl põhinevasse majandusse ja ühiskonda ning peab
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid selles oma põhipartneriteks. 2008. aastast
alates on majanduskeskkond märgatavalt muutunud, mistõttu on ülevaatamine tõepoolest
vajalik. Meie omalt poolt toetame samuti Reinhard Bütikoferi mainitud kuuepoolset
kokkulepet ning oleme tänulikud, et mitmed kõnelejad tunnustasid eesistujariigi Ungari
püüdlusi. Ungari eesistujana on seadnud selle küsimusega tegelemise oma prioriteediks.
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Lubage mul juhtida teie tähelepanu paarile konkreetsele teemale. Olles tähelepanelikult
kuulanud parlamendiliikmeid, on meil hea meel tõdeda, et põhimõtete suhtes valitseb
tõepoolest täielik üksmeel. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa
majanduskasvu ja tööhõive selgrooks. Seetõttu on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
konkurentsivõime suurendamine ka nõukogu prioriteet. Selle saavutamiseks ja
väljendamiseks valmistub konkurentsinõukogu heaks kiitma 30.–31. mail 2011 toimuval
koosolekul, mida ka ennist mainiti, nõukogu järeldusi, mille projekti eesistujariik nõukogule
esitab. Selle kavatsuse põhielemendid annavad vastused Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” läbivaatamise käigus kindlaks tehtud probleemidele. Mis need on?
Parem juurdepääs laenurahale ja turule nii Euroopa kui ka maailma mastaabis, samuti
turulepääsu tingimuste tõhustamine ning halduskoormuse vähendamine.

Nõukogu leiab, et hilinenud maksete direktiivi – mis, nagu te teate, on vastu võetud –
võimalikult kiire ülevõtmine riigisisesesse õigusesse on oluline ning selle me märgime
meelsasti ära. Nõukogu üritab seda saavutada ja julgustab liikmesriike seda tegema, sest
sellega kaasneks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vabastamine suurest koormast
ning see parandaks nende likviidsust märkimisväärselt. Samuti on mul hea meel teatada,
et nõukogu on peagi jõudmas kokkuleppele asutamiskulude vähendamises, mis on
komisjoni seatud eesmärk. Selle eesmärgi tuum seisneb võimaluses asutada äriühing mitte
rohkem kui kolme päevaga maksimaalselt 100 euro eest ning tegevusloa menetlustähtajaga
vähem kui üks kuu.

On veel kaks asja, mida ma sooviksin ära märkida. Üks neist puudutab Euroopa patenti.
23 liikmesriiki on juba ühinenud tõhustatud koostööga ning nõukogu arutab praegu
põhiregulatsiooni. Me peame seda ELi konkurentsivõime, kuid iseäranis väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete konkurentsivõime seisukohast suurimaks läbimurdeks. Jürgen
Creutzmann soovis saada teada Euroopa osaühingu kohta ning palus sellega tegelda
eelisjärjekorras. Me oleme teinud suuri edusamme. Praeguseks pole konsensusega ühinenud
veel vaid väga väike hulk liikmesriike. Selle saavutamine oleks väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete jaoks tõeliseks pöördepunktiks, mistõttu me teeme selle nimel kõvasti tööd ning
ühtlasi loodame, et parlamendiliikmed avaldavad mõningast poliitilist survet ja motiveerivad
liikmesriike läbi oma kanalite, et saavutada vajalik toetus. Me oleme rääkinud sel teemal
õiguskomisjoni väljapaistvate esindajate kui liitlastega mitmel korral.

Lõpetuseks lubage mul mainida seost Euroopa 2020. aasta strateegiaga. Siin me usume,
et oluline on kirjutada strateegias välja toodud eesmärgid seadustesse ning panna need
tegudesse ja meetmetesse, mis parandaksid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seisu,
kuid siin peavad ka liikmesriigid oma kodutöö ise ära tegema. Euroopa raamistikust üksi
ei piisa, mistõttu tuleks meie arvates näiteks lihtsustada maksusüsteeme ning muuta need
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks sobivamaks. Mitmed liikmesriigid tegutsevad
selles vaimus. Nende seas eesistujariik Ungari.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud1  (1) .

Hääletus toimub neljapäeval, 12. mail 2011.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjalikult. – (RO) Ma tunnen heameelt Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamise kohta käiva komisjoni teatise

(1) 1 Vt protokolli
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üle, sest see tegeleb ulatuslikult probleemidega, millega VKEd silmitsi seisavad ning mis
tuleb lahendada nii Euroopa kui ka riigi poliitika tasandil.

Ühtse turu aktis on suurt rõhku pandud VKEde toetamisele. Selles teatises sisalduvad
mitmed välja pakutud meetmed, nagu raamatupidamisdirektiivide läbivaatamine,
bürokraatia vähendamine, kapitali- ja riigihanketurgudele juurdepääsu parandamine jne.

Üks põhilisi probleeme, millega VKEdel tegelda tuleb, on rahastamisvõimaluste puudumine,
mis mitte üksnes ei halva uuendustegevust, vaid ka ettevõtete kasvu. Uuendusmeelsed
VKEd vajavad suuremat juurdepääsu eriti mitteametlikele rahastamisvõimalustele ning
riskikapitalil põhinevatele rahastamisvõimalustele, mis on uute ettevõtete peamine
rahastamisallikas.

VKEsid on võimalik toetada ka riiklike maksusoodustuste võimaldamisega, eriti tegevuse
esimestel kuudel.

Lõpetuseks ma leian, et hilinenud maksete direktiivi tuleb VKEde suhtes õiglaselt rakendada.
Et aidata VKEdel laiendada oma piiriülest tegevust, tuleb lisaks soodustada võlgnevuste
piiriülest sissenõutavust ja viivitamatult vastu võtta Euroopa osaühingu põhikiri.

Nessa Childers (S&D),    kirjalikult. – Iiri valitsuse tööhõive algatus on õigesti keskendunud
turismile kui palju töökohti pakkuvale sektorile. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small
Business Act” raames on võimalik seda algatust lähiaastatel VKEde vallas täiendada. SBA
eesmärk on vähendada äritegevusega kaasnevat halduskoormust ja parandada VKEde
juurdepääsu rahastamisvõimalustele. Volinik Rehn teatas täna õhtul, et mõnes valdkonnas
on äritegevuse halduskulud vähenenud 22% ning et selle algatusega tegeldakse edasi.
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” põhisõnum on „kõigepealt mõtle
väikestele”, s.t ELi äriõigusloomes keskendumist väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele, ning EL on lubanud täna õhtul sellele jätkuvalt keskenduda. Selleks on oluline,
et ettevõtjad Iirimaal oleksid teadlikud sellest, kuidas Euroopa väikeettevõtlusalgatust
„Small Business Act” parimal võimalikul moel ära kasutada.

Jan Kozłowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted
mängivad keskset rolli Euroopa majanduskasvus, olles peamiseks tööandjaks ning
mõjutades tugevalt Euroopa konkurentsivõime ja uuendustegevuse arengut. Seetõttu me
võime heas usus öelda, et me ei saavuta Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke, kui me
ei toeta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ega muuda ühtse turu täielikku
ärakasutamist nende jaoks lihtsamaks. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business
Act” pakutud lahendused, muu hulgas bürokraatiatõkete vähendamine,
rahastamisvõimaluste kättesaadavuse parandamine ning turulepääsu lihtsustamine, on
eriti olulised ja minu arvates tõhusad meetmed, mis on mõeldud VKEdele parimate
võimalike arengutingimuste pakkumiseks. Siiski võivad nende lahenduste rakendamisest
tulenevad probleemid liikmesriikide tasandil ohustada nende tõhusust. Seetõttu ma loodan,
et liikmesriigid, kes pole veel täiel määral neid meetmeid rakendanud, annavad endast
parima selle protsessi võimalikult kiireks lõpuleviimiseks.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) VKEdel on täna raske leida
rahastamisvõimalusi ning turule pääseda. Tulevane mitmeaastane finantsraamistik peab
sätestama meetmed neist raskustest ülesaamiseks. Suuremat toetust vajavad
rahastamisprogrammid ja vahendid, mis juba edukalt toimivad, kuid on osutunud
ebapiisavaks, nagu näiteks konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm. Uute
uuendusmeelsete ettevõtete juurdepääsu rahastamisvõimalustele tuleb parandada
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käivitusfondide abil. VKEdele on samuti abiks Euroopa riskikapitali fondi loomine ning
Euroopa Investeerimispanga poolt läbi riskijagamisrahastu pakutavad alalised
riskijagamistooted. Mis puutub VKEde turulepääsu, siis ma palun komisjonil esitada kava
uuenduslike toodete turuletoomise ja turul müümise kohta. Samuti on tarvis võtta
meetmeid, mis võimaldaksid VKEdel rakendada uut energiatõhususe kava.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    kirjalikult . – (EL) Ma pooldan seda parlamendi algatust, sest
fraktsioonide üldine konsensus algatada arutelu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
teemal näitab, kuivõrd olulist rolli nad ELi majanduse kasvumootorina täidavad.
Majanduslanguse tingimustes on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kapitali veelgi
raskem hankida. Nende juurdepääsu turule, rahastamisvõimalustele ja teabele tuleb
viivitamatult parandada. Meil tuleb vähendada halduskoormust regulatiivse keskkonna
lihtsustamise teel. Euroopa tasandil on oluline võidelda varimajandusega ning võimaldada
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele soodustusi. Hiljuti tutvustas komisjon
2012. aastaks kavandatud 12 tegevust, mis aitavad stimuleerida ühtset turgu, hõlmates
meetmeid rahastamisvõimaluste pakkumiseks VKEdele ning tööjõu mobiilsuse
parandamiseks, mis on minu arvates sammud õiges suunas. Ühtse turu pakutavaid võimalusi
ära kasutades saame suurendada majanduskasvu ja üldist heaolu Euroopas ning anda uue
tõuke ettevõtluse arengule. Selliseid meetmeid nagu Euroopa patent ja Euroopa
kutsetunnistus tuleb tugevdada ja rakendada senisest laiemalt, suurendamaks
konkurentsivõimet ja tööhõivet.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted (VKEd) on meie majandustegevuse vereringe. Nende areng, moderniseerimine
ja konkurentsivõime peavad olema meie majandusstrateegia keskmes. Seetõttu ma toetan
komisjoni väljapakutud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamist,
mille eesmärk on vallandada VKEde arengupotentsiaal. Palju on veel teha selleks, et
lihtsustada regulatiivset keskkonda ja vähendada bürokraatiat, mis seavad suured piirangud
meie ettevõtete tegevusele ja dünaamilisusele.

Lisaks toetan ma Euroopa osaühingu põhikirja loomist, mis aitaks meie VKEdel täiel määral
ära kasutada Euroopa ühtset turgu, võimaldades neil tegutseda piiriüleselt koormavate ja
eemalepeletavate kohustusteta. Seetõttu palun ma komisjonil teha selle algatuse kohta
kiire otsus.

Lõpetuseks, me peame toetama uuenduslikke VKEsid, tagades neile parema juurdepääsu
erinevatele rahastamisvõimalustele, mis hõlmab ennekõike endiselt jäikadele tingimustele
allutatud Euroopa eraldiste kasutamise olulist lihtsustamist. Need eraldised on juba saadaval
ning minu arvates tuleb need mobiliseerida selleks, et tõhusamalt toetada reaalmajanduse,
uuendustegevuse ja tööhõive arengut.

13. Praeguse võlakriisi arengud ja ELi meetmed (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused praeguse
võlakriisi arengute ja ELi meetmete kohta.

András Kármán,    nõukogu eesistuja  .  – Lugupeetud juhataja, ma mõistan täielikult siin
parlamendis valitsevat suurt huvi liidus ja väljaspool liitu võetud meetmete vastu, mille
abil võidelda probleemidega, mis mõnel liikmesriigil on tekkinud seoses oma eelarvega.
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Üleilmne finantskriis on kõigis meie riikides avaldanud märkimisväärset mõju nii tuludele
kui ka kuludele, isegi kui selle mõju ulatus ja laad pole kõigil juhtudel olnud ühesugune
ning eri liikmesriikide suutlikkus tagajärgedega toime tulla on väga erinev.

Esimese asjana tahaksin rõhutada, et eelkõige liikmesriigid ise on need, kes vastutavad oma
riigi rahanduse jätkusuutlikkuse ja kindla aluse tagamise eest. Samamoodi peab igaüks
neist kindlustama oma majanduse konkurentsivõime ja paindlikkuse. Muidugi ei tähenda
see, nagu poleks riigi rahandus ja majanduse areng ühtlasi ühistes huvides.

Me oleme osa liidust ja meie majandussüsteemid on üksteisega seotud mitmel moel: ühtse
turu kaudu ning paljudel juhtudel ka ühisraha ja sellega kaasneva tihedama majandusliku
lõimumise kaudu. Üldisemalt öeldes on meil kõigil kohustus üksteisega solidaarsed olla.
See on rajatud soovile kaitsta ja edendada laiemaid Euroopa Liidu huve. See tähendab, et
me kõik tahame näha stabiilset ja tugevat majandust terves Euroopa Liidus, selle sees, aga
eelkõige euroalal. Vajaduse korral peavad sellega kaasnema meetmed stabiilsuse tagamiseks
üksikutes liikmesriikides.

Selleks on meie käsutuses palju vahendeid. Meil on koordineerimismehhanism, millega
püütakse tagada asjakohase majandus- ja eelarvepoliitika saavutamine kõigis liikmesriikides.
Seda on ajakohastatud ja tugevdatud ning mul on hea meel, et nõukogu ja parlamendi
läbirääkimised edenevad hästi. Meil on juurdepääs ka Euroopa
finantsstabiilsusmehhanismile, mis võib ELi tasandil abi pakkuda igale liikmesriigile nii
euroalal kui ka väljaspool seda.

Peale selle, ja eriti euroala riikide jaoks, on loodud lisavahendeid ning neid täiendatakse
pidevalt. Kreeka on saanud liikmesriikidelt koordineeritud kahepoolsete laenude paketi ja
Rahvusvaheliselt Valuutafondilt laenu. Iirimaa on saanud kahepoolsetest laenudest koosneva
paketi ning laene Euroopa finantsstabiilsusvahendi (EFSF) ja Rahvusvahelise Valuutafondi
(IMF) kaudu. Ka Portugali jaoks on ettevalmistamisel abipakett, mida rahastatakse nii
Euroopa kui ka IMFi vahenditest.

Euroala liikmesriikide ministrid viimistlevad praegu ka Euroopa stabiilsusmehhanismi
tehnilisi üksikasju. See peaks alates 2013. aastast tööle hakkama alalise
finantstoetusmehhanismina ja vahetama välja Euroopa finantsstabiilsusvahendi. Selles
protsessis osalevad ka liikmesriigid, kes euroalasse ei kuulu.

Tahaksin nüüd põgusalt puudutada olukorda kolmes euroala riigis, mida olen juba
nimetanud. Peaksin siiski ütlema, et algusest peale on paljusid nende liikmesriikidega seotud
küsimusi arutatud väljaspool majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu tavapärast tööd
– see peegeldab nende kui euroala liikmete erijooni. Eurorühma president oskaks teile
paljude nende punktide kohta minust paremini täiendavaid üksikasju jagada.

Kõigepealt Iirimaa. Pärast eelmise aasta detsembri kokkulepet 85 miljardi euro suuruse
abiprogrammi võimaldamise kohta Iirimaale on Iiri ametiasutused teinud ära suure töö,
et rakendada kohandamisprogrammi, millega finantsabi oli seotud. Uus valitsus on seda
programmi pidevalt jälginud. Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu analüüsib, kuidas
programmi nõudeid on esimeses kvartalis täidetud, oma istungil eeloleval teisipäeval,
17. mail. Ma ei oska selle arutelu kohta enne midagi öelda, kuid tõenäoliselt antakse üldine
hinnang, et Iirimaa saavutused vastavad ootustele.

Mõned spetsiifilised probleemid on siiski alles. Iirimaal on eelkõige tarvis pidada kinni
tugevast eelarve kohandamisest ning samuti tagada, et tema finantssektor oleks edaspidi
kindlal alusel.
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Teiseks Kreeka. Alates väga raskest olukorrast eelmisel aastal on Kreeka maha käinud pika
tee ja tema jõupingutusi tuleks tunnustada. Ta on silmitsi seisnud heidutavate raskustega
ning näidanud üles vankumatut pühendumust ja eesmärgiselgust. Kohandamisprogramm
on üleüldiselt käimas. Viimases rakendamisaruandes, mille komisjon, IMF ja EKP märtsis
ühiselt koostasid, jõuti järeldusele, et programmi eesmärkide täitmiseks on tehtud
edusamme. Programmi keskmise tähtajaga eesmärkide saavutamiseks vajalikest reformidest
on mõned juba läbi viidud. Aruandes piiritletakse ka järgmised valdkonnad, kus tuleb
reformid läbi viia, et saavutada küllaldane alus eelarve jätkusuutlikkuse ja majanduse
elavdamise tagamiseks. Komisjon, EKP ja IMF jälgivad kohandamisprogrammi rakendamise
käiku ka edaspidi hoolikalt. Järgmine ülevaatamine on plaanis käesoleval kuul.

Kahepoolse laenu andmisel osalevad liikmesriigid leppisid märtsis kokku intressimäära
alandamises 1% võrra ja laenutähtaja pikendamises. Ka see on positiivne sündmus. Selle
kokkuleppe rakendamise tehnilisi üksikasju praegu veel arutatakse.

Lõpetuseks Portugal. Portugali ajutine valitsus teatas 6. aprillil oma kavatsusest paluda
Euroopa Liidult finantsabi. See toimus pärast finantsturgude tugeva surve perioodi. Portugal
elas läbi ka poliitilise ebakindluse aja, mis, nagu me teame, viis valitsuse ametist lahkumiseni
24. märtsil. Portugali parlament oli enne seda tagasi lükanud uue eelarvet käsitleva
lepituspaketi, mille valitsus oli välja pakkunud. Läbirääkimised kolmiku ja Portugali
ametivõimude vahel on nüüd lõpule jõudnud ja finantsabi andmisega seotud poliitilisi
tingimusi käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum kiidetakse heaks.

Rahalise abi suuruseks saab umbes 78 miljardit eurot ja see hõlmab kolme aasta pikkust
perioodi. Vastavalt aprillis Budapestis toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu
mitteametlikul kohtumisel esitatud majandus- ja rahandusministrite soovitustele hõlmab
programm reforme paljudes valdkondades, sealhulgas riigi rahanduses, töö- ja tooteturul
ning finantssektoris. Peame selliseid meetmeid kasvupotentsiaali ja parema
majandusstabiilsuse jaoks esmatähtsateks. Lõpliku finantspaketi kinnitamist oodatakse ka
majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järgmise nädala istungilt.

See on ainult lühike ülevaade meetmetest, mis võetakse selleks, et vähendada üleilmse
finantskriisi mõju Euroopa Liidule ja eriti neile kolmele liikmesriigile. Nagu ma alguses
ütlesin, ei ole eesistujariik Ungari kõigisse üksikasjalikesse läbirääkimistesse otseselt
kaasatud, sest mõned neist kuuluvad täpsemalt eurorühma töövaldkonda.

Eesistujariik on siiski võtnud kohustuse aidata omalt poolt tagada kõik vajalikud meetmed,
mille abil praegusi probleeme lahendada. Me arvame, et ülimalt tähtis on hoogustada
Euroopa pikaajalist konkurentsivõimet ja nõnda saavutada kaalukas roll, mida Euroopa
tervikuna vajab.

Olli Rehn,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Euroopa majandusel on praegu kaks
väljavaadet. Ühest küljest on reaalmajanduse elavnemine alanud ning muutub üha
tugevamaks ja iseseisvamaks. Teisest küljest on see ebaühtlane ja me näeme ikka veel
rahutust finantsturgudel, eriti riigivõlaturgudel.

ELi majanduspoliitika keskne ülesanne on nüüd aga riigivõlakriisi ohjeldada ja kaitsta
sellega Euroopa reaalmajanduse jätkuvat elavnemist. Nüüd, mil Portugali jaoks mõeldud
ELi-IMFi programm ootab järgmisel esmaspäeval toimuval eurorühma majandus- ja
rahandusministrite istungil vastuvõtmist, alustame selle hädavajaliku pingutuse järgmist
peatükki.
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Eelmisel nädalal, pärast meie viljakaid läbirääkimisi valitsuse, opositsiooni,
kodanikuühiskonna, tööturu osapoolte ja akadeemiliste ringkondadega, esitas Portugali
valitsus majandusreformi programmi. Need läbirääkimised kajastuvad programmis. See
Portugali programm väärib Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi toetust. Meie
ühine 78 miljardi euro suurune abi näitab otsusekindlust aidata Portugali ja kaitsta Euroopa
finantsstabiilsust.

See kohandamisprogramm on nõudlik, ent aus ja vajalik. See nõuab Portugali rahva suuri
pingutusi. Selle koostamisel on pööratud suurt tähelepanu sotsiaalsele õiglusele ja
haavatavate isikute kaitsmisele. Euroopa seisab Portugali kõrval selle riigi hüvanguks ja
Euroopa majandusliku stabiilsuse hüvanguks.

Viimaseid sündmusi arvesse võttes oleks vale öelda, et võlakriis Euroopa majandust enam
ei koorma. Sama vale oleks aga väita, et EL ei ole sellele kriisile kuidagi reageerinud. Mõelge
vaid: kõigest aasta tagasi nõustusid euroala liikmesriigid andma Kreekale tingimusliku
laenupaketi, et hoida ära meie finantssüsteemi kokkuvarisemine. Selle ühe aasta jooksul,
eelmise aasta maist siiani, oleme loonud tõhusa stabiilsusmehhanismi, mis oli esialgu
ajutine, aga 2013. aastal muutub alaliseks. Rakendame praegu väga süstemaatilist eelarve
konsolideerimise programmi kõigis liikmesriikides ning nad on kohustunud läbi viima
põhjalikud struktuurireformid majanduskasvu hoogustamiseks ja uute töökohtade
loomiseks.

Oleme teie aktiivsel toetusel tegelnud süsteemsete nõrkustega ELi majanduse juhtimises,
et valmistuda põhjalikuks muutuseks Euroopa Liidu poliitikamaastikul. Samuti oleme –
taas teie toetusel – tegelnud vajakajäämistega oma lõimunud finantsturul, karmistades
finantseeskirju ja rakendades uut järelevalvestruktuuri.

Praegusel otsustaval silmapilgul kaitsevad finantsstabiilsust ELi-IMFi stabiilsusmehhanismid,
eriti meetmed, mida liikmesriigid – esmajoones ohualtid liikmesriigid – ise võtavad. Ometi
väidavad mõned inimesed, et kriisiohjestrateegia on läbi kukkumas, eelkõige Kreeka puhul.
Mina pole selle seisukohaga nõus. Meie strateegia esmane ja kõige tähtsam eesmärk on
olnud ära hoida veel üht niisugust infarkti, mis järgnes Lehman Brothersi läbikukkumisele
2008. aasta septembris ning mis viis seejärel üleilmse finantskriisi ja majanduslanguseni.
Me oleme sellega hakkama saanud ja selle kaudu turvanud reaalmajanduse jätkuvat
elavnemist Euroopas.

Teiseks oleme suutnud laialdaselt ohjeldada muret riigivõlaturgudel ja piirata seda kolmele
programmiga hõlmatud riigile. Nagu võlakirjade intressimäärade vahe järgi võib näha, on
Hispaania tänu oma otsusekindlatele meetmetele eelarve, rahanduse ja struktuurireformide
rindel neist riikidest praegu lahku löömas.

Kolmandaks on nii Kreeka kui ka Iirimaa programm ikka alles suhteliselt algusjärgus.
Kreeka programmi on rakendatud ühe aasta jooksul ja samasugust programmi Iirimaal
umbes viis kuud. Programmide kestus on kolm aastat. Mõlemad riigid üritavad täita väga
põhjalikke programme eelarve konsolideerimiseks, struktuurireformiks ja rahanduse
jaluletõstmiseks. Praegu viibivad meie hindajad Ateenas koos EKP ja IMFiga, et anda hinnang
programmi rakendamisele ja valmistada ette ajakohastatud analüüs Kreeka võla
jätkusuutlikkuse kohta. Töö viiakse lõpule järgmistel nädalatel ja see hõlbustab teadlike
otsuste langetamist.

Samal ajal kui eelarvega seotud pingutused on viimasel aastal olnud enneolematud – üle
7% SKPst ehk 20 miljardit eurot –, on igal juhul selge, et Kreeka peab tõsiselt tugevdama

219Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



majandusreformide rakendamist, saavutama läbimurde erastamisprogrammis ja seejärel
tagama selle täieliku elluviimise.

Täiesti hädavajalik on see, et riigisisesed vaidlused otsekohe kõrvale jäetaks ja Kreeka
taastumise huvides saavutataks kõigi parteide toetus. Ei maksa end petta arvamusega, et
majandusreformi programmile võiks olla mingit tõelist alternatiivi. Seega paneb see tõeliselt
proovile Kreeka poliitiliste jõudude, nii valitsuse kui ka opositsiooni usaldusväärsuse ja
lõppkokkuvõttes ka Kreeka rahva tahte.

Kriisi praegune staadium on tihedalt läbipõimunud kombinatsioon riigivõlakriisist ja
pangandussektori nõrkustest. Me ei lahenda üht, kui pole leidnud lahendust ka teisele.
Peame lahendama need mõlemad kõrvuti. Seepärast tuleb pangandussektori lõplikuks
kordaseadmiseks muuta turvaliseks krediidi andmine reaalmajandusele, ettevõtjatele,
kodumajapidamistele ja eraisikutele. Korraldatakse panganduse stressitestimise uus voor.
Tulemused aitavad viia läbi pangandussektori vajalikku restruktureerimist ja
rekapitaliseerimist. Juba enne tulemuste avaldamist peavad liikmesriigid esitama strateegia
oma ohusolevate institutsioonide restruktureerimise ja rekapitaliseerimise kohta. Need
plaanid peavad valmima võimalikult kiiresti ja sisaldama üksikasjalikku ajakava.

Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Liidu põhjalikud reformid finantsvaldkonna
reguleerimise ja majanduse juhtimise valdkonnas muudavad tohutult Euroopa majandus-
ja finantsarhitektuuri. Lähemas tulevikus paneb uus eeskirjade kogumik aluse stabiilsele
jätkusuutlikule majanduskasvule ja uute töökohtade loomisele.

Seni peame aga jätkama tööd finantsstabiilsuse kindlustamisel ja kaitsma sellega Euroopa
majanduse elavnemist, mis on võti jätkusuutliku majanduskasvu ja tööhõive suurendamise
juurde. See nõuab ka edaspidi väga raskete otsuste vastuvõtmist Euroopa ja riikide tasandil.
Olen kindel, et meil kõigil jätkub nende otsuste tegemiseks tarkust ja vaprust.

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

Corien Wortmann-Kool,    fraktsiooni PPE nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Tahaksin
tänada minister Kármánit ja volinik Rehni nende selgituste eest, arvestades, mida me oleme
viimastel nädalatel näinud. Kui usaldus turu vastu on väike, võivad igal kahtlusevarjundil
olla otsesed tagajärjed neile riikidele, kes on juba rasketesse oludesse sattunud, ning seega
ka kogu euroalale. Kahjuks tuli see eelmisel nädalavahetusel ilmsiks ja siis eitati
ajakirjanduses, nagu oleks mingeid salajasi nõupidamisi toimunud. See kahjustas
kahekordselt juba niigi habrast usaldusväärsust. Loodan, et kõnealused osalised võtavad
sellest kogemusest väga kiiresti õppust.

Lugupeetud juhataja! Lihtsad valikud ja valutud lahendused ei ole juba mõnda aega enam
võimalikud olnud. Toetusmeetmed Kreekale, Iirimaale ja Portugalile peavad olema jõulised,
et taastada finants- ja majandusstabiilsus. See pakett peab sillutama teed jätkusuutlikule
riigi rahandusele ja majanduskasvule. Seepärast tahan nõukogu ja komisjoni kutsuda üles
vaatama kaugemale nende riikide rahastamisvajadustest järgmise aasta jooksul, et
suudaksime ära hoida samade probleemide esilekerkimise aasta pärast.

Austatud juhataja! On oluline, et juunis langetataks otsused kaugeleulatuva õigusaktide
paketi kohta, mille eesmärk on tugevdada majanduse juhtimist Euroopas, et võita tagasi
turgude usaldus, aga ka selleks, et kindlustada kõigi meie kodanike hüvanguks majanduskasv
ja uute töökohtade loomine ning suurendada meie riikide ühtekuuluvust. Seepärast tahan
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kutsuda nõukogu üles toetama Euroopa Parlamendi püüdlust pakkuda suuremat vastutust
ja rohkem avalikku arutelu siin parlamendis ning kaasata ulatuslikumalt riikide parlamente,
samuti tegema lõpu nõukogus toimuvale lehmakauplemisele, kui komisjoni seisukoht
pole talle meele järele. See pakett peab tugeva rahalise toetuse kõrval sisaldama ka tugevat
majanduslikku toetust, kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta strateegiat, millega tagada meie
sotsiaalse turumajanduse kaitse kõigis 27 liikmesriigis. Seepärast pöördun teie poole
palvega, et leiaksite järgmisel nädalal majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus lahenduse.

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

Barry Madlener (NI).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Mul on küsimus Corien
Wortmann-Koolile. Kuidas saab olla, et teie kui Hollandist pärit parlamendiliige isegi ei
maini skandaalset fakti, et eelmisel nädalal jäeti Hollandi rahandusminister tippkohtumisele
kutsumata? Kuidas saab nii olla, et teie, Hollandist pärit parlamendiliige, isegi ei maini
tõsiasja, et Holland maksab liiga palju, ja kuidas saab olla, et te reedate täielikult Hollandi
maksumaksjate huvid, kallates miljardite väärtuses maksumaksjate raha põhjatusse auku?

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Ma olen selgelt välja öelnud,
mida on tarvis usalduse taastamiseks teha. Barry Madleneri lihtsustatud lahendused võiksid
pigem halvendada, mitte parandada nii Hollandi kodanike kui ka kõigi teiste meie
liikmesriikide kodanike olukorda. Minu arvates on üpris murettekitav, et kolleeg Madlener
sellest ikka veel aru ei saa.

Anni Podimata,    fraktsiooni S&D nimel. – (EL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Arvestades, et üsna varsti möödub aasta Kreeka reformiprogrammi heakskiitmisest, aga
Portugali programmist teatati alles eile, arvan, et meil on tähtis anda hinnang, kuhu oleme
praeguseks jõudnud, mida on tehtud õigesti ning kus oleme teinud vigu ja eesmärgi silmist
kaotanud. Seega on aasta hiljem lisaks Kreekale veel kaks euroala riiki, Iirimaa ja Portugal,
abi otsides toetusmehhanismi poole pöördunud, sest ei suuda kindlustada vajalikku
rahastamist turgudel. Iga riigi iseärasused ja eri probleemid peegelduvad kahtlemata
erinevates reformiprogrammides, mis siiski tuginevad ühele põhilisele filosoofiale: rõhk
on täielikult asetatud kiirele eelarvereformile.

Ent vaatamata sellele, mida esmase puudujäägi seitsmepunktilise vähendamise ja üldise
puudujäägi viieprotsendilise vähendamisega on Kreeka puhul saavutatud, nagu te korduvalt
rõhutasite, volinik, toob asjaolu, et langus oli 2010. aastal ennustatust sügavam, endaga
kaasa riigi väiksemad tulud. Niisiis on see hinnangu andmiseks esimene andmepunkt, juhul
kui nõustume, et programmide eesmärk on saada üle eelarve- ja majanduskriisist, mitte
luua karistuskultuur, mis viib Euroopas euroskeptilisuseni. Teine andmepunkt hinnangu
andmiseks on see, et tehtud jõupingutustest hoolimata turud ei reageeri. Euroopa Liidu
otsused pole siiski mitte üksnes turgude veenmise mõttes ebaõnnestunud, vaid mõnel
juhul on need olukorda lausa teravdanud, näiteks kuulus Deauville’i otsus eraisikute
kaasamise kohta 2013. aastal loodavasse alalisse toetusmehhanismi. Järelikult võib
eelarvereformide programmi vähimagi edu puhul tekkida oht, et selle pühib minema hirm,
mida turud ja reitinguagentuurid endiselt, isegi praegu tunnevad. Oleme mõne viimase
päevaga jõudnud oma ikka veel ringlevate restruktureerimise ja isegi pankroti ja/või mõne
riigi euroalalt lahkumise stsenaariumidega punkti, kus hakkame arutama asju, mida oleksime
alles hiljuti mõeldamatuiks pidanud.

Lugupeetud volinik, tundes teie ustavust Euroopale, arvan, et nõustute minuga, kui väidan,
et lahendustest, mida me praegu selle kriisi ohjeldamise eesmärgil arutame, saab kahtlemata
tähtis peatükk Euroopa ajaloos. Praegu loome tingimusi epiloogi kirjutamiseks. Ma usun
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ja loodan, et kõik me tunnetame praeguse hetke ajaloolisust ega kirjuta seda epiloogi
Euroopa Liidu ning majandus- ja rahaliidu jaoks mustades värvides, vaid et sellest saab
vapper ja otsustav samm, mis muudab Euroopa kokkuhoidvamaks, ühtsemaks ja isegi
tugevamaks.

Carl Haglund,    fraktsiooni ALDE nimel. – (SV) Lugupeetud juhataja! Kolleeg ütles just, et
üks aasta on paras aeg, mille möödumisel teha tagasivaade, ja mina saan tuua uudiseid
Soomest, kus tehakse täna õhtul loodetavasti teatavaks, et Soome parlament toetab Portugali
päästepaketti. Loodan, et nii juhtubki, kuid meil pole veel põhjust käsi plaksutama hakata.
Me võime loota, et nii juhtub, ja minu partei toetab seda kindlasti.

Teen lühikese ülevaate, mispärast me Soomes praegu kõhkleme, kas toetada Portugali või
mitte. Üks põhjustest on see – ja siinkohal pöördun ma nõukogu poole, isegi teades, et
eesistujariik Ungari pole ehk see, keda süüdistada, aga te võite hakata sõnumiviijaks –, et
raskeid otsuseid on pidevalt langetatud väikeste osaliste otsustena, sest me ei suuda seda
probleemi ühekorraga lahendada. Arvatavasti pole seda tõesti kerge teha ja ma mõistan,
et lihtsat ja täielikku lahendust pole olemas, kuid asjaolu, et oleme pidevalt sunnitud
langetama väikesi ja raskeid osalisi otsuseid, tähendab, et näiteks Soome parlamendi
poliitiline kannatlikkus ja poliitiline tahe hakkab otsa lõppema. Kahjuks paistab see
samamoodi olevat ka teiste riikide parlamentides. Selline asi teeb muret, kui võtta arvesse,
et nähtavasti seisab meil ees veel päris mitu rasket otsust, sealhulgas olukorra kohta Kreekas,
ning on oht, et leiame end ühel hetkel vastu seina surutuna. Sellepärast peaks nõukogu
arvatavasti kaaluma kaugemale ulatuvat strateegiat kui see osaline strateegia, mida te praegu
kohaldate. Kui te seda ei tee, ei pääsegi me praegusest olukorrast. Te vajate uut strateegiat,
sest praegune strateegia ei toimi. Tänan teid.

Vicky Ford,    fraktsiooni ECR nimel  .  – Lugupeetud juhataja! Riigivõlakriisi ei saa lahendada
enne, kui pankadega on asjad korda saadud, aga pankadega ei saa asjad korda seni, kuni
reguleerivate asutuste stressitestides keeldutakse tunnistamast, et riigivõlakriisid üldse
olemas on. On tekkinud ka avalikkuse usalduskriis. Mõned riigid ostsid oma pangad ise
välja Euroopa Liidu abikätt kasutamata, ja see läks maksumaksjatele kalliks maksma. Saan
väga hästi aru, miks nende avalikkus nüüd küsib, mispärast nad peaksid sama tegema ka
teistes riikides.

Eelmisel nädalal tehtud Portugali reformi ettepanekutes sisaldusid mõned positiivsed
soovitused konkurentsivõime parandamiseks, kuid olukord Kreekas näib kohutav. Euroala
juhid räägivad meile, et Kreeka võlgade restruktureerimist ei toimu, aga mis ajast ei ole
maksetähtaja edasilükkamine restruktureerimine?

Kui avaliku sektori laenuandjad pikendavad oma tähtaegu, siis pole see lihtsalt
lamamistoolide kohavahetus Titanicu tekil. See viib avaliku sektori laenuandjad alumistele
tekkidele ja koos laevaga põhja, samas kui eralaenuandjad aidatakse päästepaatidesse.

Sven Giegold,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik
Rehn! Kõigepealt tahaksin öelda, et kahtlemata muutub olukord halvemaks, nagu olete
juba kirjeldanud. Euroalal laieneb lõhe, mis lahutab elavnemise märke ilmutavaid riike
hoopis ebakindlamas olukorras olevatest riikidest. Ka nõrgemate riikide toetamise hind
aina tõuseb.

Seda olukorda arvestades on mul teile kui majandus- ja rahandusküsimuste eest vastutavale
volinikule mõni küsimus. Keskpankade vahelised kohustused, mis küünivad üle 400 miljardi
euro, on koondatud Euroopa Keskpanga süsteemi TARGET2 kontodele. Selle põhjus on
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asjaolu, et kapitaliturg ei rahasta panku ikka veel piisavalt. Mida te arvate nendest
planeerimatutest kohustustest eurosüsteemis?

Peamine probleem, mis takistab meil võlgade restruktureerimisel edu saavutamast, on see,
et pangandussüsteemi, nagu Vicky Ford juba ütles, ei ole korralikult reformitud. Euroopa
restruktureerimissüsteemi ettepanek on edasi lükkunud. Millal kavatseb komisjon selle
ettepaneku esitada? Milline on teie kui majandus- ja rahandusküsimuste eest vastutava
voliniku seisukoht selle edasilükkamise suhtes? Mida te asjade käigu kiirendamiseks teete?

Selgeks on saanud ka see, nagu meie Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonis oleme juba
pikka aega ennustanud, et Kreeka ja Portugali toetuseks võetud meetmetel pole mingit
mõju enne, kui euroala makromajanduse tingimused paranevad. Need riigid on ikka veel
neil lasuva kasvava intressikoorma all. Mõnes neist riikidest on kapitali eksport ja väljavool
suurenemas. Ikka veel puudub nõudlus mõne nende riikide Euroopa partneri seas, eelkõige
euroala tugevate riikide hulgas. Ka toorainete ja toiduainete hinnad tõusevad, vähemalt
juhul, kui kõige hiljutisemaid kõikumisi mitte arvestada.

Tahaksin teada, milliseid meetmeid lisaks nende riikide väljaaitamisele ja rahalisele abile
veel võetakse, et vähendada kõnealuste riikide maksukoormat, välisnõudeid ja intresse
makromajanduslikust vaatenurgast. Kuidas on seda võimalik saavutada? Seepärast tahaksin
teid julgustada esitama tugevat paketti, mis parandaks makromajanduslikku olukorda neis
euroala riikides.

Lõpetuseks, need meetmed, mis minu arvates lähevad vastuollu Euroopa Liidu toimimise
lepingu vaimsusega, on tabanud nõrgimaid riike, sealhulgas Kreekat, Portugali ja Hispaaniat,
samal ajal kui tugevamad ja jõukamad riigid ei ole oma osa koormast veel kanda võtnud.
Milliseid meetmeid te kavatsete võtta, et innustada jõukaid riike võtma enda kanda osa
kriisi kuludest?

Ilda Figueiredo,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (PT) Lugupeetud juhataja! Tahaksin
väljendada sügavat nördimust ja lisada oma hääle protestidele, mis kõlavad Portugalis selle
poliitika vastu, mis viis meid praeguse kriisini, ja eelkõige tõelise alistumis- ja
agressioonipakti vastu, mille sundis Portugali rahvale peale ühendus, mida me tunneme
kolmikuna: Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Euroopa Keskpank (EKP) ja Euroopa
Komisjon. Neid organeid on süüdistatud selles, et nad panid toime välise sekkumise
häbiväärse akti, millega ei austata isegi Portugali parlamendi õigusi ega ainupädevust ning
ei võeta arvesse, et kohe on algamas parlamendivalimiste kampaania.

See on antisotsiaalne, tagurlik poliitika, mis ütleb lahti arengust ja mõistab Portugali töötajad
töötusesse, vaesusesse, mahajäämusesse ja äärmisse sõltuvusse, tehes Portugalist kõigest
Euroopa Liidu jõudude protektoraadi või asumaa. Kõik see toimub hoolimata juba olemas
olevast teadmisest, et need meetmed olukorda ei lahenda, nagu Kreeka näide on juba
tõestanud.

Isegi kui praeguses olukorras vaikitakse maha ELi poliitika tegelik vastutus – me räägime
stabiilsuse ja kasvu pakti mõistusevastastest kriteeriumidest, tugeva euro poliitikast ning
EKP suunistest ja normidest, milles ei austata nõrgema majandusega riikide eripära –, ei
õigusta miski seda, et Portugali suhtes kohaldatakse paketti, millega karistatakse Portugali
rahvast veel kord laenu eest, mis tuleb tagasi maksta kõrgema intressimääraga, kui EKP
tavaliselt võtab. Vastupidi kõigile valimispropaganda-aegsetele solidaarsuskinnitustele on
meil praegu hoopis sotsiaalse regressiooni ja kauakestva majanduslanguse poliitika.
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Seda kõike kavatsetakse teha lihtsalt meeleheaks rahvusvahelistele pankadele ning käputäiele
Portugali suurtele äriühingutele ja finantseerimisasutustele ning mõnedele oma
tallalakkujatele. Sellepärast me kuulutamegi siin, et euroala ise on ohus, et Euroopa Liidu
tulevikuks võib saada selle sissepoole suunatud plahvatus ja et on tarvis muuta poliitikat…

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Juhataja.   – Proua Figueiredo, kardan, et lülitasin teie mikrofoni välja. Vabandan selle
pärast, kuid te läksite pikalt üle aja. Saate siiski võimaluse rääkida veel 30 sekundit, kui
nõustute vastama Peter van Daleni sinise kaardi küsimusele.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Aitäh, juhataja! Tahtsin proua Figueiredolt küsida, kas
see, millega tema riik on nõustunud, on tõepoolest nii halb, ja kui ongi nii halb leida end
tõelise korra alt, kus tuleb ümber struktureerida isegi kogu majandus, miks siis mitte üldse
euroalalt lahkuda? Euro on tugev valuuta ja selleks peavad olema eeltingimused. Kui see
teid nii ärritab, võiksite lihtsalt ära minna!

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Niisuguste küsimuste esitamine
on lubamatu, samal ajal kui Euroopa liidrid pole suutnud õigel ajal tunnistada, et nemad
oma poliitikaga vastutavad olukorra teravdamise eest Portugalis, millel, nagu hästi teada,
oli habras majandus, kuid mis pidi end allutama tugeva euro poliitikale, mis teenib
Saksamaa, Prantsusmaa ja teiste huve, kuid mitte Portugali või teiste nõrgema majandusega
riikide huve.

Sellepärast võitlebki Portugali rahvas selle poliitika vastu, nagu ka Kreeka rahvas ja töötajad
kõikjal Euroopas. See, mida me vajame, on teistsugune poliitika ka siin Euroopas.

Godfrey Bloom,    fraktsiooni EFD nimel  .  – Lugupeetud juhataja! Mina olen sündinud
beebibuumi ajal, kohe pärast sõda. Sellest ajast saadik on meil olnud arvatavasti maailma
kõige pikem rahu- ja õitsenguperiood. Olen tagasihoidlikult natuke raha kõrvale pannud,
et saaksin jätta midagi oma perekonnale, kui siit ilmast lahkun. Olen seda teinud peamiselt
sellepärast, et ma pole kunagi kulutanud rohkem, kui olen teeninud. Olen olnud mõistlik
ja parajalt kõvasti tööd teinud.

Mulle on alati paistnud, et see, kuidas riigid võlgadesse satuvad, tuleb poliitikutele täieliku
üllatusena. Lubage mul seletada, sest ma ei usu, et te sellest tegelikult aru saate. See juhtub
sellepärast, et poliitikud kulutavad pidevalt rohkem raha, kui nad suudavad maksudega
koguda – rohkem raha, kui maksudega oleks isegi võimalik koguda –, ja kui aus olla, siis
enamiku sellest raiskavad nad tegelikult ära. Põhjus, miks me räägime pankrotti läinud
riikidest – ja nad on pankrotis –, on see, et nende naeruväärsed, mõttetud, käpardlikud
poliitikud kulutavad pidevalt rohkem raha, kui suudavad hankida. Siis nad laenavad ja
laenavad ja – mis veel hullem – nad hakkavad raha trükkima, sest poliitikutel ja nende
keskpankadel on masinad, mis raha trükivad. Kui teete seda eraisikust kodanikuna, on see
kriminaalkuritegu. Teie võite selle eest vangi minna, aga poliitikud ja nende keskpangad
teevad seda kogu aeg.

Las ma teen teile selgeks, et need riigid on pankrotis. Nad on pankrotis omaenda rumalate
juhtide ja poliitikute pärast. On ebamoraalne – ebamoraalne! – lasta ükskõik millise riigi
tavalistel maksumaksjatel hakata maksma läbikukkunud poliitikute ja läbikukkunud
pankade võlgu. Nad on maksejõuetud. Nad on pankrotis. Jumala pärast, tunnistagem seda
ometi!

(Sõnavõtja nõustus vastama sinise kaardi küsimusele kodukorra artikli 149 lõike 8 alusel.)
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Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Tahaksin küsida, kas härra Bloom
teab, et Hispaanial on väiksemad võlad kui Ühendkuningriigil, et Iirimaa oli enne
panganduskriisi tublisti alla 60% künnist ja et Iirimaa, sattunud pankade päästmiseks
võlgadesse, päästis põhimõtteliselt Briti pankade raha.

Godfrey Bloom (EFD).   – Täiesti õige. Ma ei püüdnudki öelda, et mu oma poliitikud olid
vähem rumalad kui mõned muud. See on täitsa häbiasi ja meie oma riigi parlamendis ei
toimunud isegi arutelu nende laostunud pankade tegeliku päästmise üle. Kui tahate
investeerida oma laostunud pankadesse, siis tehke seda oma rahaga ja jätke rahule
Yorkshire’i vanaduspensionärid, kes peavad hakkama saama 98 naelaga nädalas, te
kaabakad!

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Lugupeetud juhataja! ELi-EKP-IMFi kolmik teatas 2010. aasta
9. mail, et nad on päästnud Kreeka täielikust pankrotist, laenates talle 110 miljardit eurot.
Aasta hiljem vajus Kreeka majanduslangusesse. Valitsemissektori võlg lendas 150%ni SKPst
ja kaheaastane intressimäär tõusis üle 25% aastas.

Kui Kreekal nüüd hing väljas on, siis sellepärast, et tema päästmiseks kasutatud meetod
polnud just õige. Kuigi Kreeka majandus vajab nüüd langusest väljapääsemiseks nõrka
valuutat, kavatseb kolmik talle peale suruda uut, isegi veel äärmuslikumat eelarvepoliitika
karmistamise paketti.

See abinõu ei osutu homme tõhusamaks, kui oli eile. Praegu Kreeka suhtes kohaldatavad
karistavad intressimäärad takistavad tegelikult selle erasektorit tegemast igasuguseid
investeeringuid nii tootmisesse kui ka kinnisvarasse. Kreeka on muutumas kolmanda
maailma riigiks, kes kaotab kõik tagasimaksmise lootused.

Eelmisel reedel kavandatud uus 60 miljardi euro suuruse päästepaketi kavand näitab, et
aasta eest antud 110 miljardi euro suurust laenu tuleb juba kingituseks pidada. Kui kaua
ja kui palju peaksid Euroopa maksumaksjad laskma raha danaiidide vaati voolata? Seda
jätkata oleks enesetapjalik ja see viiks Euroopa killustumiseni.

Meil on kaks võimalikku lahendust: Kreeka võla restruktureerimine, millega kaasneb teiste
nõrkade riikide valitsemissektori võla restruktureerimine ja mis viib lõppkokkuvõttes meie
pangandussüsteemi kokkuvarisemiseni, või kooskõlastatud, ratsionaalne ja pragmaatiline
väljumine euroalalt, mis võimaldab Kreekal hinge tagasi tõmmata.

Euroopa seisab ristteel. Kas euro päästmine on väärt seda ohvrit, mille Euroopa rahvad
peavad tooma?

Diogo Feio (PPE).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Riigivõlakriisid nõuavad Euroopalt
reageerimist – reageerimist, milles arvestataks iga konkreetset olukorda, millega kaitstaks
ja tugevdataks eurot ning kaitstaks liikmesriike. Sellepärast ongi terve see hulk majanduse
juhtimise ettepanekuid, mida Euroopa Parlamendis parajasti arutatakse, eriti oluline.

Parlament on aidanud kaasa sellele, et astutaks positiivseid samme võla aruka haldamise
poole. Ta on toetanud mõistlikku üleminekuperioodi, nõudnud, et vajalikke võlavähendusi
ei tehtaks mitte igal aastal, vaid kolme aasta keskmise põhjal, kaitsnud eelarvedistsipliini
vajalikkust, põhjendanud Euroopa Parlamendi aruteludel tarvidust majanduskasvu ja
Euroopa poliitika läbipaistvuse suurendamise järele ning kinnitanud, et solidaarsus on
vajalik. Just niisugune solidaarsus nagu praegu Portugalis.

Portugallasena tahaksin ma teile midagi öelda. Portugalil on 900 aasta pikkune ajalugu.
Portugal on tubli. Portugal suudab distsipliini abil oma riigi rahanduse korda saada. Portugal
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suudab oma pangandussüsteemi reformida, ta suudab reformida oma tööturu, ta suudab
oma maksusüsteemi konkurentsivõimelisemaks muuta ning ta suudab kasutada
uuenduslikke meetmeid, et reformida oma tervishoiu- ja kohtusüsteem. Portugal suudab
muuta oma avaliku teenistuse tõhusamaks ja kontrollitavamaks. Portugal suudab jõuda
liberaliseeritud majanduseni, mis on edukas ja konkurentsivõimelisem.

Peamine on aga see, et Portugal suudab osaleda Euroopa projektis, ta suudab selles osaleda
ja aidata lahendada kõik probleemid, mis võivad tulevikus esile kerkida. Just sel põhjusel
ongi meil Euroopa Liidus väga hea olla ja me tahame aidata sel aina tugevamaks saada.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Pidades silmas pööraseid kuulujutte
ja spekulatiivseid rünnakuid mitme liikmesriigi vastu, lubage mul meelde tuletada mõnda
fakti.

Euro on tugev valuuta. Kümne aasta jooksul on euro end maksma pannud teise
enamkasutatava valuutana maailmas. Kolmkümmend protsenti rahvusvahelistest
rahareservidest on nomineeritud eurodes. Rohkem kui kolmandik rahvusvahelistest
eralaenudest on võetud eurodes. Euro ostujõud on 40% suurem kui dollaril, mis tähendab,
et euroala liikmesriigid maksavad oma toorainete, eelkõige nafta eest vähem.

Euro on olemas, et kehtida veel pikka aega kõigis euroala liikmesriikides. Kogu lugupidamise
juures Marine Le Pen’i vastu ütlen, et eurost loobumine ei tule lihtsalt kõne allagi. Iga
liikmesriik, kes eurost loobub – nagu Marine Le Pen Prantsusmaale soovib –, saab näha,
kuidas tema uus valuuta järsult devalveerub.

Islandi kriisi puhkemisel vähenes Islandi valuuta väärtus poole võrra. See valuuta 50%
devalveerumine oli põhjus, miks inflatsioon hüppas Islandil viielt protsendilt
neljateistkümnele. Ainus võimalus rahu turgudel taastada on lasta Kreekal, Iirimaal,
Portugalil ja teistel restruktureerida oma võlg eurovõlakirjade emiteerimise kaudu, mida
liit tagab mõistlike intressidega. Räägin praegu Tremonti ja Junckeri algatusest.

Tegelikult ongi eurovõlakirjad juba olemas. Euroopa Investeerimispank (EIP) võtab laene
27 liikmesriigi tagatisel. Eelmisel aastal teenis EIP 80 miljardit keskmise intressimääraga
3–3,5%. Need on just sellised määrad, mis võimaldaksid raskustesse sattunud liikmesriikidel
kriisist välja tulla ja finantsstabiilsuse rajale tagasi pöörduda.

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

Roger Helmer (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Eelkõneleja ütles, et kui Kreeka lahkuks
euroalalt, kukuks selle valuuta kokku, kuid sel juhul oleks ta maksejõuetu. Teame siiski
suurepäraselt, et see toimub niikuinii, seega on Kreekal valida, kas muutuda maksejõuetuks
euroalal, mis lihtsalt lükkab probleemi tulevikku, seniks kuni see tuleb uuesti meid
kummitama, või muutuda maksejõuetuks väljaspool euroala, ja sel juhul saab ta oma
probleemi lahendada. Niisiis tema lahendus ei toimi.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Ma ei saanud Roger Helmerilt
küsimust, vaid hoopis kaudse väite, ja härra Helmeril lihtsalt pole õigus.

Ütlen veel kord, et iga liikmesriik, kes euroalalt lahkub, näeb varsti oma uue valuuta järsku
devalveerumist. Kordan oma näidet Islandi kohta, kes pole küll euroalal, kuid on kõik selle
läbi teinud.
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Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Austatud volinik Rehn, te teete väga
suurepärast tööd. Selle aasta jooksul olete välja tulnud terve hulga eri ettepanekutega, mis
on olukorda parandanud, ja selle üle peaksime me kõik tunnustust avaldama.

Olen seda arutelu kuulates üllatunud. Arvasin, et see on Euroopa Parlament, mitte 27 eri
liikmesriigi parlament. Siin on hirmutavat natsionalismi vaimu, mis ei aita meie probleeme
lahendada. See on solidaarsuse küsimus.

(Kõneleja jätkab inglise keeles.)

(Pöördub Roger Helmeri poole, kes on väljendanud oma eriarvamust). Võite küll naerda, aga teil
pole õigus. Päris kindlasti pole teil õigus, härra Helmer, sest asi on solidaarsuses. Euroopa
– see on solidaarsus, ja me kõik oleme omavahel seotud. Isegi naelsterling mõjutab eurot.
Ma olen jahmunud.

– (SV) Oleme Rootsis juba kogenud, mis tähendab kõrvuni võlgades olla. Meie riik oli
võlgades, rahvas oli võlgades, aga me saime sellega hakkama. Miks ei peaks meie sõbrad
Kreekas, Portugalis ja Iirimaal suutma sellega hakkama saada? Kas me oleme seal
Põhjamaades kuidagi erilised? Muidugi mitte. Praegu aga vajavad need riigid meie abi ja
toetust. Kui me neile seda abi ja toetust ei anna, võib see saada ka meie enda languseks.

(Kõneleja jätkab inglise keeles.)

Euroopa on meie kõigi ühine saatus ja me peame seda mõistma – isegi teie, härra Helmer.
Te olete osa Euroopast ja suudate teha veel rohkemgi.

(Vahelehüüe Roger Helmerilt: „Kindlasti mitte!”)

Lajos Bokros (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Tähistame parajasti Kreeka väljaaitamise
esimest aastapäeva, kuid siin pole midagi tähistada. Aasta hiljem oleme tagasi alguses. Selle
asemel, et piina pikendada ja Kreeka majandusele veel suuremat koormat laduda, oleks
olnud palju parem leppida paratamatusega ja turgude kohtuotsusega.

Pole mingit võimalust maksejõuetust vältida. Korrakohasel maksejõuetusel on vähemalt
viis eelist. See jaotaks kaotuse Kreeka maksumaksjate ja välismaiste võlausaldajate vahel
märksa õiglasemalt, peataks erasektori võla asendamise järjest suuremat osakaalu omandava
riikliku võlaga, mis on pärit teistest riikidest, pakuks Kreekale rohkem majanduskasvu
võimalusi, sest leevendaks raskusi võla teenindamisel, teeks Angela Merkelile palju
hõlpsamaks maksejõuetust Bundestagile „maha müüa”, sest see tähendaks pigem Saksamaa
kui Kreeka pankade toetamist, ning viimaks eraldaks võlakriisi konkurentsivõime kriisist
ja päästaks euroala nakatumisest.

Tehke seda! Ärge visake head raha halva pärast minema.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Härra Bokros, kuna te selle
küsimuse juba tõstatasite, siis ma jätkan. Minu arvates, härra Rehn, peaksime kuulama,
mida siin räägitakse. Ma usun, et kui arvud pannakse kõrvuti, siis saab teha ainsa järelduse,
et võla restruktureerimine Kreekas ja arvatavasti ka Iirimaal on vältimatu. Arvan, et kõik
saavad sellest aru. See näib nii ilmselge, et võiks küsida, kuidas saab võimalik olla, et Euroopa
Keskpank, komisjon ja nõukogu seda ei näe – kui nad just ei keeldu seda nägemast.

Teisisõnu on esimene võimalus see, et te otsustate ideoloogilistel põhjustel öelda, et
maksejõuetus ei tule kõne allagi. See tähendab, et te eitate tegelikkust. Teisest küljest võiksite
ehk öelda, et oleks parem aega võita, ja sel juhul pöördun ma teie poole väga tõsiselt, sest
mida rohkem aega mööda läheb, seda piinarikkam ja kulukam oleks restruktureerimine.
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See läheks eriti kulukaks maksumaksjatele, sest mida rohkem aega möödub, seda suuremaks
koormaks saab Kreeka valitsemissektori võlg avalik-õiguslikele ja pooleldi avalik-õiguslikele
üksustele – pean silmas Euroopa Keskpanka ja Euroopa finantsstabiilsusvahendit (EFSF) –
ja aina suuremal määral on see maksumaksja, kellel palutakse kõik kinni maksta.

Te teate, volinik Rehn, et viimastel päevadel on väga palju räägitud stressitestidest ja
vastupidavusanalüüsidest. Neid on nimetatud seoses tuumaelektrijaamadega, neid on
nimetatud seoses pankadega. Kuid need, kelle vastupidavus iga päev proovile pannakse,
on meie kodanikud, eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevad kodanikud, kes arvatavasti
kannavad ebaproportsionaalselt suurt osa vastutuskoormast selle kriisi eest.

On selge, et sellepärast ei saa lihtsalt öelda, et selle kriisi eest vastutavad pangad või
ettevõtted või poliitikud, nagu mõni tahaks meid lihtsakoeliselt uskuma panna. Mina arvan,
et see on kollektiivne vastutus ja sellepärast võiks olla kasulik, kui igaüks annaks kriisi
lahendamiseks oma õiglase panuse.

Tahaksin lõpetuseks rõhutada, et kuigi ma pole tihtipeale teiega nõus, peaksime lugu
pidama tööst, mida olete viimasel ajal teinud. Olen kindel, et teie õhtud pole siiski liiga
pikaks veninud, ja luban, et kui te ühel päeval väärikama elu juurde tagasi pöördute, on
mul hea meel teid õhtusöögile kutsuda.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Austatud volinik, tahaksin,
et tunnistaksite ausalt, et kokkuhoiuprogramm, see memorandum, mida Kreekas religioosse
pühendumisega järgiti, oli täielik läbikukkumine. Puudujääk on ennustatust suurem, võlg
on kasvanud, tööpuudus on kasvanud, kokkuhoid on isegi veel karmim, ja kõige selle
keskel näete teie, volinik, majanduse elavdamist ja südamerabanduse ärahoidmist, teie
esindaja näeb aga eesmärke ja edusamme. Samal ajal kavatsetakse sama retsepti kasutada
Iirimaa ja Portugali peal. See retsept oli täielik läbikukkumine.

Samas näitavad Euroopa viimase aja andmed, et Saksamaa majandus kasvab ja et
ekspordinäitajad on suuremad kui kunagi varem pärast 1950ndaid. Arvan, et selline faktide
kombinatsioon, selline ebavõrdsus ja sellised lahknevused, mis Euroopa Liidus ilmnevad
ja toimivad, on probleem ja ka üks probleemi põhjustest. Kui see nii on, mida te siis veel
ootate, et poliitikat muuta? Öelge meile, millest te räägite oma salajastel kohtumistel, sest
hulk kuulujutte käib juba ringi. Kas kavatsete lõpuks oma hoiakut muuta ja probleeme
lahendama asuda?

Barry Madlener (NI).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Tahaksin kõigepealt esitada küsimuse
volinik Rehnile. Kuidas saab nii olla, härra Rehn, et Junckeri juhitud eurorühm tuli kokku
ilma Hollandi rahandusministrita? Kuidas saab nii olla? See on täiesti skandaalne, et
Hollandit, kes on üks suuremaid panustajaid kõigisse päästepakettidesse, isegi ei kutsutud
kohtumisele, millest ma räägin. Härra Rehn, kas võiksite mulle praegu kinnitada, et midagi
niisugust kindlasti rohkem ei kordu?

Mul on Euroopa Parlamendile öelda, et Kreeka peab kas euroalalt lahkuma või oma võlad
restruktureerima. See on möödapääsmatu tegelikkus – küsimus on vaid „millal?”. Ma usun
ja kardan, et see juhtub siis, kui kõik tagatised ja kogu raha on Kreekale ära antud. See on
sajandi pettus! Härra Rehn, kas saate mulle praegu kindlalt lubada, et sellist olukorda, kus
Kreeka refinantseerib kõigepealt oma võlad viimase piirini Hollandi maksumaksjate rahaga
ja siis lahkub euroalalt ja jätab kõik võlad sinnapaika, kunagi ei juhtu? Me ei saa usaldada
neid kreeklasi, neid Kreeka poliitikuid, kes Euroopa Komisjoniga käsikäes pettuse abil ja
valeandmeid kasutades euroalale pugesid ja kes praegu paistavad eelkõige omaenda palkade
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tõstmisega hõivatud olevat. Selliseid poliitikuid ei tohiks me iialgi usaldada, nii et, härra
Rehn, kuidas te kavatsete tagada, et Hollandi maksumaksjaid jälle kord hirmsasti ei tüssata?

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

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Küsin viimast korda: kas Barry
Madlener on Euroopa solidaarsuse ja Kreeka vastu väideldes teadlik sellest, et Holland on
Saksamaa järel teine suurim Euroopa siseturust kasu saaja ja et tegelikult on iga teine
Hollandi töökoht seotud kaupade ja teenuste ekspordiga Euroopa Liitu?

Niisiis, kas ta mitte ei vaidle vastu töökohtadele Hollandis?

Barry Madlener (NI).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Härra Goebbels, te peate teadma, et
Holland on kõvasti tööd teinud ja suudab tänu oma tugevale positsioonile oma rahandust
vee peal hoida. Kas teadsite, et Holland on nüüd juba aastaid olnud Euroopa Liidu suurim
netorahastaja ja et kreeklased on aastaid olnud suurimad Hollandi raha saajad? Mis on selle
tulemus? Tulemus on kriis Kreekas! See on Hollandi maksumaksjate raha väärkasutus.
Häbiasi, et te pole sellest faktist aru saanud.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Meie kohus on otsida parimaid
lahendusi kriisiga toimetulekuks ja selles on väärtuslikuks abiks õppimine. Mul on tunne,
et oleme teada saanud, miks asjad viltu läksid ja mismoodi me sattusime sellesse raskesse
olukorda, kus me praegu oleme, aga mul on ka tunne, et oleme nüüd vähem valmis
tegelikkuse arengust õppust võtma. Seda silmas pidades tahaksin tõstatada kaks küsimust.

Esiteks võime liikmesriikide vahel näha väga suurt sarnasust seoses valitsemissektori võla
ja puudujäägi suhtega, samal ajal kui nendessamades liikmesriikides on olulised erinevused
riigivõla puhul makstud riskipreemiate vahel. Minu arvates on see selge tõestus, et peale
riigivõla on nüüd mängu tulnud muudki tegurid ja need mõjutavad turgusid. Muu hulgas
on turud koondanud tähelepanu välisvõlale või ülemäärasele maksebilansi
tasakaalustamatusele ning see tähendab selgelt, et olukorrale reageerimiseks peame minema
eelarve kohandamisest kaugemale.

Teine küsimus on seotud asjaoluga, et need riigid, mis on kriisist kõige rohkem kahjustatud,
peavad toime tulema ühtaegu suurte riskipreemiate ja karmide kokkuhoiumeetmetega.
Selline kahekordselt raske ülesanne muudab võla jätkusuutlikkuse saavutamise peaaegu
võimatuks. Kui me keeldume võla restruktureerimisest, on meil tarvis saavutada parem
tasakaal karistamise ja abi vahel ning kavandada abipaketid, mis aitaksid ära hoida riikide
tõukamise veelgi sügavamale võlgadesse.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Euroopa on vajunud ennenägematusse
kriisimülkasse, mis võib ähvardada euroala ja Euroopa projekti. See on euroala kriis, mille
esimesed ohvrid on Kreeka, Iirimaa ja Portugal. Nende riigivõla ründamise eesmärk on
nõrgendada ühisraha. Need, kes arvavad, et tegemist on kreeklaste, iirlaste ja portugallaste
isikliku probleemiga, petavad ennast. See pole nii. Kui Euroopa Liit ei anna jõulist vastulööki,
mis turud rahustaks, levib see surve ka teistesse liikmesriikidesse.

Portugalil pole mingeid probleeme oma riigi rahanduse jätkusuutlikkusega või riigipankade
maksejõuetusega. Portugalil on tarvis jätkata juba alustatud struktuurireformidega, et
suurendada tootlikkust ja edendada majanduskasvu. Nagu minevikuski, saab Portugali
rahvas üle ka sellest raskusest ja toob hädavajalikud ohvrid, kuid siiski ainult hädavajalikud
ohvrid.
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Me ei suuda mõista, miks Euroopa Liit kavatseb kohaldada Portugalile kõrgemaid
intressimäärasid kui Rahvusvaheline Valuutafond. Portugal peab maksma Euroopa Liidule
umbes kolm miljardit eurot intresse aastas. Bloomidel ja Madleneritel siin parlamendis ja
väljaspool seda pole muretsemiseks põhjust: maksumaksjad ei kannata. Küsimuse all on
laen, mitte kingitus. See on laen, mis makstakse tervikuna tagasi, ja niisuguste intressidega,
mis sarnanevad turuintressidele, mida Portugal maksis umbes kuu aja eest.

Üleilmastunud maailmas ei suuda ükski riik kõiki oma probleeme ise lahendada. Finantskriis
on juba näidanud, et miski, mis juhtub teisel pool maailma, võib meid kõiki omas kodus
vapustava jõuga tabada. Sellepärast vajamegi rohkem Euroopat ja paremat Euroopat –
ühtsemat ja sihikindlamat Euroopat. Oleme kõik samas paadis ja kui see paat läheb põhja,
ei pääse keegi.

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

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Mul on portugallastele hea uudis.
Vastavalt äsja saadud teabele on Soomes kokkuleppele jõutud ja komisjoni ettepanek
Portugalile laenu anda vastu võetud, nii et Soome pole enam takistuseks.

Et ma pean ka küsimuse esitama, siis küsin kolleegilt järgmist: kas usute, et püksirihma
pingutamine Portugalis laseb teil saavutada sellise majanduskasvu, mis võimaldab võlad
tagasi maksta?

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Tahaksin Soome rahvast ja parlamenti
selle otsuse langetamise eest tänada. Selles on rohkelt niisugust ühtsuse ja solidaarsuse
vaimu, mis sai võidu Euroopa Ühenduse loomisel.

Teie küsimusele vastan, et Portugali rahvas jälgib neid kokkuhoiumeetmeid ning kuigi see
on karm ja koormav pakett, tahame teha kõik, et suurendada majanduskasvu, luua rohkem
töökohti ja pääseda nendest raskustest.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Võlaprobleem on võtnud sellise
ulatuse, mis ületab kaugelt üksnes eelarvelised mõõtmed. Tegelikult mõjutab
valitsemissektori võla kriis poliitikat tervikuna – selle eelarvelist, majanduslikku, sotsiaalset,
üleeuroopalist ja riiklikku mõõdet. Eelkõige oleme aga siiski sattunud poliitilisse kriisi.

Üks Soome partei, mille jaoks lahtiütlemine Portugalist on saanud lemmikratsuks, näitab
ilmekalt, mil määral võlaprobleemi sügavus avalikkusele muret teeb. Tuleks siiski meelde
tuletada, et põlissoomlaste partei retoorika, mida rakendati Portugalile appimineku vastu,
ei saakski rohkem sarnaneda sellega, mida kasutasid Saksamaa poliitilised liidrid aasta
tagasi, natuke enne seda, kui Kreekale abi anti.

Populistlikud loosungid, mis toovad valimistel märkimisväärset edu – täna Soomes, homme
mõnes teises riigis –, on tegelikult lihtsalt väga lugupeetavate poliitiliste liidrite varem
öeldud sõnade kordamine.

Poliitiline kese on seal, kus genereeritakse majandus- ja rahaliitu tükkideks käristavaid
ideid.

Usun kindlalt, et raskustest saab üle vaid siis, kui tipp-poliitikud hakkavad aru saama, et
nende roll on ennekõike pingeid rahustada, mitte leeke lõkkele puhuda.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Lugupeetud juhataja! See, et majanduskriisi on
põhjustanud võlad, on jultunud vale. Selle kriisi on põhjustanud kapitali ülemäärane
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kokkukuhjamine, kapitalistliku süsteemi kriis, mis näitab, et see on iganenud süsteem,
mida sündmused on ootamatult tabanud. Kapitalismi kriis Kreekas, Iirimaal ja Portugalis
üha süveneb ja kestab edasi. Võlg ja puudujääk nendes riikides ei ole riiklik omapära; need
on tagajärg, mitte põhjus. Need kasvavad välja liigsest usaldusest suurte äriühingute vastu:
subsiidiumid ja maksusoodustused monopolidele, NATO kulutused, tööstusliku tootmise
ning mäetööstuse, tootmise, tekstiilitööstuse, laevaehituse ja -remonditööstuse hävitamine,
põllumajandustootmise raske kahjustamine ning miljardite eurode andmine suurtele
kontsernidele.

Peamine põhjus, miks Euroopa Liit, kodanlikud valitsused ja kapital töölisklassi sissetulekut
ja õigusi ründavad – kusjuures selle põhiline relv on kokkulepe, mis puudutab eurot ja
Euroopa stabiilsusmehhanismi, mida võiks nimetada ka kontrollitavaks pankrotiks –,
ulatub kriisi ja võlgade kapitalistlikust juhtimisest kaugemale. Euroopa Liidu, kodanlike
valitsuste ja kapitali strateegiline eesmärk ei ole mitte üksnes kriisikoorma nihutamine
töötajate õlgedele, vaid tööjõu kärpimine miinimumini, et kaitsta monopoolsete kontsernide
kasumimarginaale.

Praegu Kreekas toimuv ulatuslik üldstreik on jõuline sõnum võitlusest…

(Juhataja katkestas kõneleja.)

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

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja, tänan teid siiralt vastutulelikkuse
ja sallivuse eest. Mul on Georgios Toussasele küsimus. Ta teab täpselt, mismoodi seletada
kõiki asju, mis on valed, mis ei ole selles süsteemis õiged, ja kõiki asju, mis Euroopas ja
liikmesriikides toimuvas on läbinisti väärad. Ma küsin: mis on siis alternatiiv? Kas tahate
tagasi minna kommunistlikku utoopiasse nagu Põhja-Korea, Kuuba ja teised diktatuuririigid?
Kas lahendus on see, et peame tagasi pöörduma? Kas te seda tahategi?

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Saan aru, et olete võimetu esitama ettepanekuid,
kuidas lahendada neid teravaid probleeme, millega seisavad silmitsi töötajad nii teie enda
riigis kui ka ülejäänud 26s Euroopa Liidu liikmesriigis. Lubage mul teid teavitada, et enne
Kreeka ühinemist Euroopa Liiduga väljendas Kreeka Kommunistlik Partei sellele vastuseisu
ja rääkis Kreeka rahvale tagajärgedest. Kolmekümne aasta jooksul pärast Kreeka ühinemist
Euroopa Liiduga, või kui teile rohkem meeldib, isegi alates 1957. aastast, mil see asutati ja
muudeti Euroopa Söe- ja Teraseühendusest Euroopa Majandusühenduseks, oleme näinud
ainult seda: kasum kapitalile, raskused töötajatele. Rahvas hakkab võitlema, et see vastuolu
kaotada.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Lugupeetud juhataja! Euroala sunnib 17 eri
majandussüsteemile peale ühisraha väärtuse ja ühtlustatud intressimäärad. Kui hättasattunud
riigid oleksid jäänud euroalalt välja, oleks nende valuuta väärtus võinud langeda. See oleks
kaasa toonud ekspordil põhineva kasvu, mida oleksid hõlbustanud nende oma keskpankade
kehtestatud madalad intressimäärad. Käibeloleva raha liiga suur väärtus ja nüüd tõusvad
intressimäärad on süvendanud seisakut, mille põhjustasid kahanev maksutulu, teenuste
kärped ja suurenevad valitsemissektori võlad. Nende riikide huvides oleks euroalalt lahkuda,
ent siis suurendaks nende valuuta väärtuse langus võlakoormat.

Euroalasse mitte kuuluv Ühendkuningriik peaks neist võlgadest mõjutamata jääma, kuid
meie eelmine valitsus võttis Lissaboni lepingu erakorraliste sündmuste klausli kohaselt
kümne miljardi naela suuruse võlakohustuse ning praegune valitsus kavatseb otsest ja
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kaudset laenude andmist jätkata. Kreeka ja Iirimaa jätavad lõpuks oma laenud tagasi
maksmata ja me kõik oleme lihtsalt veel rohkem mõttetult raha kulutanud.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Tahaksin alustuseks öelda, et loomulikult
usun ma, et Portugali jaoks on saavutatud tasakaalustatud kokkulepe. Rahva jaoks on see
kokkulepe väga ränk, kuid olemuslikult tugevdab see struktuurireforme, mille eesmärk on
suurendada majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Arvan, et see on väga hea.

Mina ei asu samasugusele seisukohale nagu teised siin, kes usuvad, et sellised riigid nagu
Kreeka, Iirimaa ja Portugal on kõike õigesti teinud – et nad ei teinud ühtegi viga ega läinud
milleski liiga kaugele, et nad tegid kõik õigesti ja vaid rahvusvaheline kriis oli see, mis
probleemid tekitas. Ei, meie valitsused on teinud vigu ja järginud vale poliitikat, kuid see
ei tähenda, nagu poleks nüüd Euroopa Liidu raames jäänud enam mingit võimalust õigele
rajale tagasi pöörduda ja jälle õiges suunas minna.

Seepärast on tähtis pidada meeles, et tegelikult tuleb avalikku arvamust väljendavatele
organisatsioonidele, kes on raskustesse sattunud riikide toetamise vastu, öelda, et nad mitte
ei anna neile riikidele raha, vaid nad laenavad neile riikidele raha. Pealegi laenavad nad seda
väga kõrgete intressimääradega, nii et tegelikult teevad nad tehingu, mis on nende eelarvele
ja rahvale kasulik. Kuid tahaksin nüüd veel öelda, et ehk on käes aeg anda rahvusvahelistele
turgudele ühine Euroopa vastus ning nõustuda eurovõlakirjadega ja võimalusega müüa
neid esmasel turul.

Ehk on komisjonil endal, Euroopa finantsstabiilsusvahendil ja Rahvusvahelisel Valuutafondil
aeg vaadata uuesti üle intressimäärad, et muuta nende määrade alandamisega võimalikuks
jätkusuutlik majanduskasv neis riikides, mis on praegu raskustes.

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

Sven Giegold (Verts/ALE).   – Lugupeetud juhataja! Tahaksin kõigepealt öelda, et mul
on häbi kogu selle natsionalismi ja lühinägelikkuse pärast, mida selles arutelus on
väljendatud. Härra Rangel, mul on teile küsimus. Kas te arvate, et intressimäära, mida te
peate tulevase programmi kohaselt maksma hakkama, tuleks alandada? Kas nende
intressimäärade alandamine aitaks teie kodumaad?

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Ma usun, et intressimäära ei tuleks
alandada mitte ainult Portugali, vaid ka Iirimaa ja Kreeka jaoks. Minu arvates oleks ülimalt
raske saavutada eesmärgid intressimäärasid alandamata, nagu me praegu tegelikult Kreeka
puhul näemegi. Igal juhul arvan, et see on üks võimalus ja avatud uks.

Kui Portugal suudab esimeste kuude jooksul kokkuleppe tingimusi täpselt täita, siis arvan,
et ta on saavutanud seisundi, mis võimaldab tal pöörduda Euroopa finantsstabiilsusvahendi
ja Rahvusvahelise Valuutafondi poole ning paluda 6–9 kuu jooksul intressimäärad läbi
vaadata. Arvan, et see oleks hea uudis Portugali rahvale, ja arvan, et see oleks hea uudis ka
Euroopa Liidule.

Mairead McGuinness (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Lisan arutelusse ka iirlaste hääle:
ka mina olen pettunud natsionalismi ulatuse pärast siin saalis. See, et istungisaal on sel
Euroopa jaoks ülimalt olulisel arutelul pooltühi, valmistab mulle pettumuse.

Intressimääradest: öelgem väga selgelt välja, et intressimäärad ei tohiks olla neile riikidele
karistuseks. Need ei aita kaasa ei majanduse elavdamisele ega võla jätkusuutlikkusele. Kas
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võiksin oma allesjäänud 30 sekundi jooksul paluda komisjoni tegelda võla jätkusuutlikkuse
probleemiga Iirimaa ja meie raskustes olevate kolleegide heaks?

Kas võiksin esitada küsimuse ka Euroopa Liidu poliitilise suutlikkuse kohta? Kõnelesin
esmaspäeval Iiri parlamendis Dublinis solidaarsuse hääbumisest Euroopa Liidus. Ma ei
tunne rõõmu, kui seda ütlen. Rääkisin sellest eraviisiliselt ka volinikule. See on reaalne ja
tõsine probleem. Mõtlen hirmuga sellele, kui kunagi võiksid meid valitseda parem- või
vasakäärmuslased. Jumala pärast, las keskparteid ühinevad.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Lugupeetud juhataja! See arutelu on olnud kasulik.
Olukord on kriisis olevate riikide jaoks väga raske, kuid sama raske on see ka Saksamaa,
Austria ja Soome jaoks, sest nende riikide maksumaksjad on pidanud kannatama
eelarvekärpeid ja elanud üle sügavaid kriise.

Küsimused on õigustatud ja sellepärast on väga tähtis, et Portugali probleemist tehtaks
eeskuju, mismoodi kriisi saab kontrolli all hoida, sellega tegelda ja selle levikut vältida.
Arvan, et Portugal peab nüüd kõigepealt tagama laenude tagasimaksmise oma vara müügiga,
nagu juba öeldud. Ta peab läbirääkimisi pidama ka üksikute laenuandjatega, et leppida
kokku konkreetsetes ettepanekutes ja ideedes, mismoodi see kriis seljatada.

Saksamaa, Austria ja Soome valijad ei kannata seda välja, kui tuleks näiteks veel Kreeka
väljaaitamisi või kui see üritus läbi kukuks.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Portugal on veel üks riik,
kes vajab eurovõlakirjade kaudu rahalist abi, ent olgem ausad ja tunnistagem, et selle kriisi
liigitamine võlakriisiks või euro kriisiks on ülimalt eksitav.

See tekitab mulje, et euro on kriisis, kuna mõningad liikmesriigid ei suuda oma asju
mõistlikult ajada ja on liiga palju võlgu võtnud. Iirimaa ja Portugal ajasid oma asju siiski
distsiplineeritud moel, kuid sattusid kriisi, mida polnud ise tekitanud. Need olid viletsalt
reguleeritud pangad, kes käitusid vastutustundetult. Niisuguste pankade kaitsmine paiskaski
mõne euroala riigi finantsprobleemidesse. Tegelikult on see niisiis pigem Euroopa
pangandussektori kriis.

Kui ausalt rääkida, siis eurovõlakirjadest või õigemini uuest vormist, mille need pärast
2013. aastat võtavad, jääb kindlasti väheseks. Euro kaitsmise hinda tuleks vähendada
niimoodi, et sunnime kommertspankasid oma kaotusi tunnistama. Järgmiseks sammuks
peaks siis saama finantssektori tõhus reguleerimine.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Praegune suhtumine võlakriisi
teravdab probleeme. Jah, Kreekale, Portugalile ja Iirimaale on pakutud võlakokkulepet,
kuid nende võlad hoopis kasvavad, mitte ei kahane. Selline suhtumine on katastroof – see
pakub võlakriisi lahenduseks veel suuremate võlgade võtmist. Lugupeetud juhataja! Euroopa
peab loobuma pidamast võlgade kustutamist tabuteemaks. Me saame edasi minna siis, kui
restruktureerime valitsemissektori võla ja kustutame võlad osaliselt ning samal ajal
rakendame karmistatud stabiilsuse ja kasvu pakti nõudeid, sealhulgas automaatseid karistusi.
Muidugi on see karm meetod, mille mõte on osa panku, pensioniasutusi ja
võlakirjaomanikke välja praakida, kuid meil on tarvis see läbi teha. Ilma vaevata ei saa
midagi. Valitsemissektori võlgade kustutamine koos rangete nõuete rakendamisega sillutab
tee uude tulevikku. Kui me seda ei tee, saab olla ainult üks tulevik – niisugune, milles nõrgad
riigid lahkuvad euroalalt.
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Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Volinik Rehn, eelmisel kuul
palus Portugali Vabariigi president komisjonilt rohkem kujutlusvõimet ja teie vastasite
minu riigi presidendile koloonia valitseja ülbusega: „Portugaliga oleme niigi juba
kujutlusvõimelised olnud.” Sellepärast tahangi teile praegu vastata. Euroopa Komisjon on
olnud kujutlusvõimeline, sundides ühele riigile kolm nädalat enne valimisi peale
kolmeaastase valitsemisprogrammi ja oma eelistatud valitsuse. Euroopa Komisjon on
olnud kujutlusvõimeline, nõudes samalt riigilt 6% intressimäära ja tõugates selle järgmiseks
kaheks aastaks majanduslangusesse.

Ainus koht, kus Euroopa Komisjonil pole kujutlusvõimet olnud, on nimelt seal, kus seda
vaja oleks, sest meil kõigil on tarvis võlg restruktureerida, võla üle uuesti läbirääkimisi
pidada ja laenuandjad lahenduse leidmisse kaasata. Palun, volinik, kuulake oma
südametunnistust: pange amet maha ja Euroopa tänab teid selle eest.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Erinevalt kolleegidest, kes läksid oma
kõneajast üle, nii nagu on ületatud ka eelarvet, püüan mina teha lühidalt.

Paljude nutikate mõttekäikude ja vastuste seas on üks küsimus, mida ei ole küsitud. See
on küsimus, mille võiksid esitada netorahastajatest liikmesriikide kodanikud. 50%
maksumäär koos kõrge elatustaseme ja suurepäraste sotsiaalteenustega pole lihtsalt
kokkusattumus. See tähendab, et kodanikud töötavad kõvasti ja teenivad palju.

Solidaarsus, millele täna on nii palju viidatud, hõlmab ka solidaarsust kodanikega meie
oma kodumaal. Rootsist on juba räägitud. EL ei sekkunud seal rahalise toetusega. Selle
asemel toimus restruktureerimine, sotsiaalteenustes tehti kärpeid ja avalikke teenuseid
vähendati. Teisisõnu rakendati ranget eelarvepoliitikat. Peame seletama seda riikidele, kes
on täna ilmselt meie arutelu teemaks. Ilma nende endi range eelarvepoliitikata ja suurte
jõupingutusteta pööret ei toimu.

Olli Rehn,    komisjoni liige  .  – Lugupeetud juhataja! Keskendun ainult ühele teemale, sest
vajan oma viit minutit selle jaoks.

Viimaste nädalate jooksul ja ka täna siin Euroopa Parlamendis on palju hääli kostnud
Kreeka võlgade restruktureerimise poolt. See näib väga lihtne ja kena. Pean siiski ütlema,
et riigivõla restruktureerimise pooldajad paistavad eiravat võimalikku hukatuslikku mõju
riigi enda ja terve euroala finantsstabiilsusele ning tagajärgi ja lahknevusi, mis tekiksid
majanduskasvus ja tööhõives.

Mõelgem, millised tagajärjed võiksid võla restruktureerimisel olla. Muidugi räägime
olukorrast, mis ei põhine faktidel, nagu teevad ka võla restruktureerimise pooldajad, kuid
meil on piisavalt arusaamist finantsstabiilsust ja majandustegevust mõjutavate tegurite
kanalitest, et visandada tõenäoline ja kõige võimalikum stsenaarium. Vägagi tõenäoliselt
võiks minna nõnda.

Suure hoobi saaksid võlakirjaomanikud – s.t kodumajapidamised oma säästuinstrumentide,
näiteks pensionisäästude kaudu, samuti sellised institutsioonilised investorid nagu
pensionifondid ja kindlustusseltsid. Ka pangad kannaksid kulusid. Möödunudaastase
pankade stressitestimise põhjal teame, et Kreeka pankadel on 48 miljardi euro eest valitsuse
väärtpabereid, Kreeka riigi võlakirju. Mis juhtuks? Riigi väärtpaberite restruktureerimine
võiks nende kapitalibaasi tõsiselt nõrgendada. Näiteks isegi 30% kärbe võiks tähendada,
et suur osa pangandussüsteemist lõpetaks alakapitaliseerituna, 50% kärbe aga, mida paljud
teist on kaitsnud, võiks kaasa tuua lihtsalt Kreeka pangandussüsteemi suure osa
maksejõuetuks muutumise.
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Seega võivad võla restruktureerimisel Kreekas olla tõsised tagajärjed Kreeka
pangandussektori püsivusele, aga ka kõigile muudele pankadele, millel on tegemist Kreeka
väärtpaberitega.

Ma ei armasta panku ega tee oma tööd esmajoones nende päästmiseks, kuid on fakt, et
selline suur panganduskriis võiks viia ulatusliku laenukrahhini. See ei ole mingi teoreetiline
oletus. See on vägagi tõenäoline tagajärg. Ulatuslik laenukrahh. Peale selle võib ülima
tõenäosusega juhtuda, et Kreeka pankade käsutuses olev tagatiste fond krediidikvaliteedi
hinnangu kaudu hävitatakse. See võib kokku variseda. Ulatuslik laenukrahh, võimalik
massiline hoiuste väljavõtmine pankadest, hoiuste külmutamine ja/või kapitali kontroll
võivad väga hästi olla osa tagajärgedest. Aga täiesti kindel on see, et Kreeka majanduslangus
oleks ennenägematu.

Lubage mul meelde tuletada, et Argentina SKP vähenes viie aastaga peaaegu poole võrra.
Kas see aitaks Kreekat või Euroopat? Ma kahtlen selles. Isegi nii tõsine kärbe kui 50% ei
vähendaks võlamäära alla 100% SKPst, arvestades, et sellest kärpest jäeti välja
rahvusvahelised laenuandjad, näiteks euroala liikmesriigid või Rahvusvaheline Valuutafond.

Kreekale jääb ikka veel suur eelarvepuudujääk, mida ta peab rahastama. Kes oleks valmis
Kreekale laenu andma järgmisel hommikul pärast seda, kui ta on minema pühkinud 70%
või 50% või 30% eelmiste võlausaldajate rahalisest rikkusest? Kes oleks järgmisel hommikul
veel valmis Kreekale laenama?

Võla restruktureerimine võiks võtta Kreekalt väga pikaks ajaks finantsturgudele pääsemise
võimaluse ning ELi/IMF programmi eesmärk on muidugi suhteliselt kiire tagasipöördumine
turgudele, et rahastada Kreeka riigi võlakohustusi, nii et Euroopa maksumaksjad ei peaks
selleks võlgasid tagama. Niisugune on selle tegevuse eesmärk.

Tuletagem meelde, et lõppkokkuvõttes eeldab riigi maksevõimelisus stabiliseerimist ja
seejärel valitsemissektori võla suhte vähendamist – s.t esmase struktuurse ülejäägi ja võla
stabiliseerimise tasandi saavutamist.

Kreeka elab ikka veel üle oma võimete. Keskne lahendus on see, et Kreeka peaks hakkama
teenima rohkem, kui kulutab, ja suutma samal ajal maksta oma võlakoorma intresse.

Kreeka vajab esmast struktuurset ülejääki ja võla restruktureerimine seda väga põhimõttelist
küsimust ei lahendaks. Sellepärast on kokkuvõttes Kreeka maksevõimelisuse põhitegurid
oma olemuselt poliitilised ja ühiskondlikud – pidev karmus, millega hoida esmast ülejääki
pikema aja vältel stabiilsena kõrgel tasemel, umbes 5% juures SKPst.

Meil on selle kohta näited olemas. Belgia tuli sellega 1990ndatel peaaegu kümne aastaga
edukalt toime. Pealegi on kuus ELi liikmesriiki suutnud vähemalt neli aastat hoida esmast
ülejääki üle 4% taseme, niisiis ei ole see võimatu. Muidugi on see väga keeruline, kuid seda
on ennegi tehtud ja ka Kreekas on see võimalik, kui riigis leidub poliitilist tahet ja ühtsust.
Kreeka jaoks on see ainus tee veel halvemate alternatiivide vältimiseks.

Seisame praegu Euroopa tuleviku jaoks tõesti otsustaval ristteel. Arutelu käib riigivõlakriisi
üle. See mõjutab nii eurot kui ka Euroopa tulevikku. Teate seda väga hästi. Pean ütlema, et
olen väga mures lõhede pärast riikide poliitilistes aruteludes, mida me oleme viimasel ajal
kuulnud. Need lõhed on peegeldunud ka siin, Euroopa Parlamendis. Kesk- ja Põhja-Euroopas
ilmneb hättasattunud riikide toetamisest rääkides poliitiline väsimus, Lõuna-Euroopas on
tekkinud väsimus reformidest, mida tuleb vältimatult läbi viia. Peame ühiselt leidma energiat,
et sellest väsimusest üle saada. Euroopa päästmiseks tuleb meil ehitada sillad üle nende
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lõhede ning me peame langetama vajalikud otsused, et hoida ära uut, veel hullemat kriisi,
ja lasta kogu Euroopal toibuda sellest äärmiselt tõsisest finantskriisist, mida me viimastel
aastatel oleme kogenud.

András Kármán,    nõukogu eesistuja.  –  (HU) Lugupeetud juhataja, austatud
parlamendiliikmed! Tahaksin lühidalt rääkida oma kahest mõttest. Kuigi pangandussüsteemi
kriisil on kahtlemata märkimisväärne osa meie majanduse praegustes probleemides, oleks
vale vaikida sellest, et enamik probleeme tekkis juba enne kriisi eelarvedistsipliini puudumise
pärast paljudes riikides, majanduspoliitika pärast, mis ei tugevdanud konkurentsivõimet,
ja Euroopa majanduspoliitika koordineerimatuse pärast.

Seepärast on selge, et on tarvis Euroopa kõikehõlmavat reageerimist ning selle kaks olulist
elementi – mis on ka eesistujariigi Ungari prioriteedid – on Euroopa poolaasta ja majanduse
juhtimise reformi rakendamine.

Mõlema prioriteedi elluviimisel on jõutud tähtsasse, otsustavasse staadiumi. Mis puutub
Euroopa poolaastasse, siis oleme pühendunud selle õigeaegsele edukale lõpuleviimisele.
Liikmesriikide stabiilsus- ja lähenemisprogramme, samuti riiklikke reformiprogramme
kavatsetakse arutada majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu juunikuisel istungil ja ma
loodan, et need programmid tähendavad viimaks tegelikku läbimurret iga liikmesriigi
eelarve- ja majanduspoliitikas.

Pingeline töö kuue ettepaneku paketiga jätkub kolmepoolselt. Sellega seoses teatab
eesistujariik Ungari parlamendi ettepanekute kõige olulisematest punktidest järgmise
nädala rahandusministrite kohtumisel ning sellel arutelul küsime nõukogult volitusi, et
saavutada juba juunis seoses kuue seadusandliku ettepanekuga edukas ja võimalikult kiire
kokkulepe.

Vastutustundlikku ja paindlikku suhtumist on vaja nii nõukogult kui ka parlamendilt ja
ma usun kindlalt, et praeguses olukorras võiks kokkulepe kujutada endast
tähelepanuväärselt positiivset sõnumit ka turgudele. Peale selle näitaks see Euroopa
institutsioonide suutlikkust teha vastutustundlikult ja aega viitmata koostööd, kui Euroopa
seda väga vajab.

Seoses Portugali programmi ja üldse kolme kohandamisprogrammiga tahaksin eelkõige
väljendada heameelt parlamendis saavutatud kokkuleppe üle seoses finantspoliitikaga. Me
kõik teame, et Euroopa finantsstabiilsusvahendi toimimise seisukohast on see ääretult
oluline. Samal ajal tahaksin rõhutada, et kolmiku koostatud Portugali majanduspoliitika
programmi puhul on samuti selge, et Kreeka, Iirimaa ja Portugali jaoks kavandatud
programme kohandatakse iga riigi iseärasustega ja kindlasti ei järgi need ühtset valemit.

Kreeka puhul on rõhk eelarve kordaseadmisel. Iirimaa puhul saab põhiküsimuseks pidada
pangandussüsteemi konsolideerimist. Aga Portugali puhul on kõige olulisem osa arvatavasti
struktuurireformid ning tööturu ja kaubaturu reformid. Nagu me kõik teame, on Portugalis
äärmiselt oluline suunata majandus keskpika perioodi jooksul kasvuteele ja tugevdada
konkurentsivõimet.

Kuigi krediidikokkuleppeid puudutavate majanduspoliitika programmide rakendamine
tähendab liikmesriikide jaoks tõsiseid jõupingutusi, usun, et see on ühtlasi võimalus tegelda
pikaajaliste struktuuriprobleemidega ning leida neile lühikese aja jooksul lahendused ja
vastused. Keskpika perioodi jooksul võiks see viia jätkusuutliku ja kiirema majanduskasvuni
nendes riikides.
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Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjalikult. – (RO) Praegu, mil räägime, et Kreekal on vaja
Euroopa Liidult teist korda laenu saada, elab euro läbi langust. Peame endalt küsima, kas
olukord Kreekas ja teistes raskustesse sattunud Euroopa riikides pole mitte tagajärg
finantsspekulantide tegevusele, mis põhineb taktikal „jaga ja valitse”. Alles hiljuti sai
Portugalist kolmas riik, kes pidi Euroopa Liidult laenu küsima. Finantsspekulandid on
unustanud probleemi pankadega, keda oli raske päästa, ja koondavad nüüd oma tähelepanu
raskustesse sattunud Euroopa riikidele. Seetõttu on valitsemissektori võla madal
krediidireiting muutnud võimatuks saada laenu, millega võlga tagasi maksta. Arvan, et
oleks tarvis Euroopa reitinguagentuuri, mis ei seoks end finantsspekulatsioonidega. Teisest
küljest aga on hädavajalik eurovõlakirjade emiteerimine, et näidata tahet euro päästa.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Oma ulatuslikkuse ja kaasnevate kitsenduste
tõttu on võlakirjade emiteerimine Portugali-taoliste riikide jaoks palju enamat kui tõeline
probleem – see on keskne osis võimsas sotsiaalses, majanduslikus, poliitilises ja
ideoloogilises rünnakus, mille tegelikud põhjused on varjatud. Selle rünnaku äsjaseim
avaldus on Rahvusvahelisest Valuutafondist, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Keskpangast
koosneva kolmiku ebaseaduslik sissetung Portugali. See on riigi varade talumatu
väljapressimine Portugali töötajatelt ja rahvalt finantskapitalistide taskusse. Seda
väljapressimist vahendab Euroopa Liit – paljastades nii oma olemuse ja tegelikud eesmärgid
–, kes loob institutsioonilised tingimused selle protsessi rakendamiseks ja süvendamiseks.
Praegu toimuv väline sekkumine on selles suhtes väga paljastav. See hõlmab põhiosi
antisotsiaalsetest meetmetest, mida on rakendatud teistes riikides, näiteks Kreekas ja Iirimaal,
samuti meetmetest, mida sisaldab Euroopa suurjõudude kehtestatud laiendatud euroala
pakt. Jõustudes raskendab see riikide olukorda, süvendab majanduslangust, töötust, vaesust,
sotsiaalset ebavõrdsust ja riikide sõltuvust. Kui see on juba ellu viidud, hakkab see tõeline
alistamisprogramm, nagu on näidanud olukord teistes riikides, teravdama tingimusi, mis
arvatavasti selle sekkumise on ajendanud – teisisõnu raskusi toimetulekul valitsemissektori
võla väljakannatamatute ja aina kasvavate kuludega.

Bruno Gollnisch (NI)   , kirjalikult. – (FR) Riigivõlakriisi põhjus on spekuleerimine nende
liikmesriikide võlgadega, kes tulid päästma pangandussektorit, mis vastutab praeguse
sügava kriisi eest otseselt. Pangandussektor on mööda hiilinud kõigist oma kohustustest,
eriti finantskohustustest, ja teenib nüüd rekordilisi kasumeid, samal ajal kui Euroopa
maksumaksjatel ja töötajatel palutakse püksirihma pingutada. Mis puutub ülipühadesse
turgudesse, siis nemad annavad nüüd tooni. Komisjonil ja valitsustel on üksainus
kinnismõte: neid rahustada. Terve eelmine nädalavahetus oli täis valeteateid võla
restruktureerimise ja Kreeka lahkumise kohta euroalalt. Kuulujutte levitavad need, kes on
panustanud miljardeid maksejõuetusele, mida nad ise püüavad kõigepealt põhjustada.
Näib, et võla restruktureerimine saaks katastroofiks – erainvestoritele. Samal ajal on teatatud,
et näiteks Banque Nationale de Paris (BNP) kaotaks käesoleval aastal oodatavast kasumist
palju vähem kui kuus miljardit eurot ning et nende pööraste intressimääradeta oleks Kreeka
puudujääk 1,5% SKPst, mitte 8%. Spekulandid topivad end maksumaksjate raha täis ja on
ilmselgelt otsustanud nad verest kuivaks imeda. On aeg, et me selle ohtliku tsirkuse
lõpetaksime.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Meile kõigile on selge üks asi: majandus-
ja finantskriisi mõju on ikka veel kõikjal tunda ja see põhjustab hulganisti probleeme. On
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ütlematagi selge, et EL peab kriisile reageerima. Mul on paar mõtet pankades tehtud
stressitestide kohta. Kokku testiti 91 suuremat Euroopa panka ja seitse neist kukkusid läbi.
Üks punkt väärib suurt kriitikat: riigi pankrotti mineku tagajärgi ei ole hinnatud. See on
siiski üks võimalus, kui mõelda Kreekale, Iirimaale ja Portugalile. Viimastes stressitestides
on keskendutud tuumkapitali adekvaatsuse määrale, kuid arvestada tuleks ka
likviidsuskriteeriumi. On selge, et nõuetekohase läbipaistvuse saavutamiseks peab need
tulemused avaldama.

14. Tööhõive, töötingimuste ja koolitusega tegelevate Euroopa ametite tõhusus
(arutelu)

Juhataja  . – Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus tööhõive, töötingimuste ja
koolitusega tegelevate Euroopa ametite tõhususe kohta.

László Andor,    komisjoni liige  .  – Lugupeetud juhataja! Tahaksin Euroopa Parlamenti
tänada selle eest, et nad on Euroopa ametite küsimuse päevakorda võtnud.

Komisjon peab Euroopa Liidu ametite tõhusat toimimist väga tähtsaks. Osa sellest on
seotud nende kõigi suhtes kohaldatava juhtimiskorraga. Nagu teate, arutatakse komisjoni,
parlamenti ja nõukogu hõlmavas institutsioonidevahelises töörühmas praegu ametite
toimimist ja juhtimist, tuginedes muu hulgas mitme ameti hindamisele, mille komisjon
viis läbi aastal 2009. Tõepoolest on aeg kujundada välja uus üldsuhtumine ELi ametitesse
ning suurendada nende üldist sidusust, tõhusust, vastutust ja läbipaistvust.

Institutsioonidevahelise töörühma põhiline eesmärk on töötada ELi kolme institutsiooni
vahel järk-järgult välja üldine kokkulepe mitmesuguste arutusel olevate küsimuste kohta.
Loodame, et selleni jõutakse käesoleva aasta lõpuks või järgmise alguseks. Koostöö
parlamendiga on siiani olnud väga hea ja me usume, et saame järgmiste sammude astumisel
parlamendi toetusega arvestada.

Nagu teate, on ELi ametid juriidiliselt iseseisvad organid, mille juhtimisreeglid on sätestatud
rahastamiseeskirjades. Üldiselt valvab ametite üle haldusnõukogu, mille liikmeskond võib
ameti iseloomu järgi varieeruda. Näiteks kolmel tööhõive ja koolitusega tegeleval ametil
– Eurofoundil, OSHAl ja Cedefopil – on kolmepoolsed haldusorganid, kuhu kuuluvad
esindajad tegevusharu mõlemalt poolelt, liikmesriikidest ja ka komisjonist.

Tahan teile kinnitada, et Euroopa Parlamendil on ligipääs suurele hulgale teabele – nii
sellepärast, et see teave on avalik, kui ka sellepärast, et parlament kui eelarvepädev
institutsioon korraldab tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis ametite direktorite kuulamisi seoses
iga-aastastele tööprogrammidele ja eelarve täitmisele heakskiidu andmisega.

Igaühel neist ametitest – Eurofoundil, OSHAl, Euroopa Koolitusfondil ja Cedefopil – on
oma kindlad ülesanded. Näiteks Euroopa Koolitusfondil ja Cedefopil, kes tegelevad küll
mõlemad kutsehariduse ja koolitusega, on erinev geograafiline tegutsemisala. Esimene
tegutseb väljaspool ELi, teine ELi sees, ja ka nende eesmärgid on erinevad. Euroopa
Koolitusfond aitab peamiselt naaberriike haridus- ja koolitussüsteemide reformide
läbiviimisel, Cedefop aga edendab teabe kogumist ja uuringuid seoses liikmesriikide
kutsekoolituspoliitikaga. Komisjon on elavalt huvitatud nende kahe ameti koostoime
tagamisest, eriti teabevahetuse, ühiste tööprogrammide, ühiste konverentside ja seminaride
korraldamise ning ühisprojektide kaudu.
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Ingeborg Gräßle,    fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik,
kallid kolleegid! Kõigepealt tahaksin soojalt tervitada Weseli maakonna nõukokku kuuluvat
kristlike demokraatide liidu rühma, kes viibib rõdul. Soovin volinik Andorile öelda, et meil
on hea meel kuulda tema tänusõnu koostöö eest ametite teemal. Ometi on kurb ja
kahetsusväärne, et nõukogu esindaja on taas istungisaalist lahkunud, sest tõsiasjas, et oleme
ametitega tegelevas institutsioonidevahelises töörühmas nii vähe edusamme teinud, on
süüdi esmajoones nõukogu, kes hoidub tegemast meiega koostööd, mis aitaks selles
valdkonnas midagi parandada. Seepärast peaks komisjon teadma, et seisame tema kõrval.

Peame ametite küsimuses avaldama suuremat survet. Vaatleme praegu nelja ametit, mis
peegeldavad kõigi ametite põhiprobleeme, teisisõnu vastutusalade kattumist näiteks
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (OSHA) ja Euroopa Elu- ja Töötingimuste
Parandamise Fondi (Eurofound) vahel ning OSHA, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti
(EMSA), Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) ja Euroopa Lennundusohutusameti (EASA)
vahel. Samuti on märkimisväärne kattuvus Euroopa Koolitusfondi (ETF) ja Euroopa
Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) vahel. Euroopa rahalisi raskusi arvesse võttes tekib
küsimus, miks ei suuda me ennast sundida selles valdkonnas mõningaid otsustavaid
meetmeid võtma ega ühenda ameteid, mille vastutusalad on väga sarnased, näiteks ametit,
mis vastutab kutsekoolituse korraldamise eest Euroopas, ja teist ametit, mis vastutab selle
eest väljaspool Euroopat.

Selleks on palju häid põhjendusi. Meil on probleeme ametite suurusega ja seetõttu ka nende
tõhususega. Meil on järelevalveorganid, millel on rohkem liikmeid kui ametites töötajaid.
Kõik need on asjad, mis kahjustavad iga päev Euroopa Liidu mainet, sest igaüks, kes seda
olukorda näeb, haarab kahe käega peast kinni ja ütleb: „Te ei saa seda ometi tõsiselt mõelda!”
Kõige tähtsam on see, et mõni amet ei ole saavutanud otsustavat suurust, mis võimaldaks
tal tõhusalt töötada. Samuti on meie parlament eraldanud liiga palju raha ja liiga palju
personali. Mõnes ametis, näiteks OSHAs, oleme viimase kümne aasta jooksul näinud
eelarvet suurenemas 105% ja personali kasvu 69%. Eurofoundi eelarve on kasvanud 39%
ja töötajate arv 46%. Seepärast palungi tungivalt oma kolleege, et me järgmisel
eelarvearutelul midagi muudaksime.

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

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Eelkõneleja rääkis kattuvusest Dublinis
asuva Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi ning Kreekas Thessaloníkis asuva
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse pädevuse ja töövaldkondade vahel. Kui ma õigesti
mäletan, asutati mõlemad organisatsioonid 1975. aastal. See paneb imestama, kas on
võimalik, et samal ajal asutati samaks otstarbeks kaks eri organisatsiooni.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Austatud proua Rapti, jah, see on
võimalik, sest tegelike töövaldkondade kattuvus ilmnes muidugi alles aja jooksul. Muide,
ma ei mõelnud seda ise välja. See on esile toodud komisjoni uuringus, milles viidatakse
kattuvustele. Lisaks sisaldavad kõigi nende uuringud, kes ameti tööd kasutavad, samuti
palju viiteid kattuvustele. Sealt see info tulebki. Ma olen hea meelega valmis need
dokumendid teie käsutusse andma.

Alejandro Cercas,    fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Olen mõne viimase aasta jooksul jälginud, kuidas töötavad meie ametid eriti Bilbaos ja
Dublinis, ning arvan, et nad teevad tööd, mis on väga palju väärt ja kulutasuvuse mõttes
ka ülimalt tõhus. Ühtlasi on meil olemas ka väga suur läbipaistvus ja pole kahtlust, et nad
teevad tihedat koostööd parlamendiga.
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Seepärast olen üllatunud, et ametite eksistentsile ja tegevusele on heidetud kahtlusevarju,
ning vapustatud, et nagu tavaliselt, on mõnel liikmel poliitilise seisukoha asemel arusaam,
mis koosneb vaid raamatupidamisest ja mitte millestki muust. Tõsi küll, raamatupidamine
on väga oluline – on ju tähtis teada, kui suured on kulud, kuid meil on tarvis teada ka seda,
milline on kasu; kui palju maksab tööõnnetuste ärahoidmine, aga kui palju läheb maksma
tööõnnetuste ärahoidmise ebaõnnestumine. Me peame teadma koolituse maksumust, aga
ka seda, mis läheb maksma see, kui jätame töötajad koolitamata või koostamata hinnangud
muudatuste kohta, mida tööstusharudes oleks vaja teha.

Volinik, ma usun, et mõnel liikmel on probleeme pigem Euroopaga, mitte ametitega. Nagu
Ithakale tagasi pöörduv Odysseus, ei tohi ka teie sireenide laulu kuulama jääda, sest nad
tahavad laeva kaljude vahele meelitada ja Euroopa laeva põhja lasta.

Roger Helmer,    fraktsiooni ECR nimel  .  – Lugupeetud juhataja! Meie fraktsioonis ECR
tahame näha tõhusamat kontrolli ELi eelarve üle. Maksumaksjate nimel nõuame ELi tasandil
kulutatud raha eest tegelikku lisandväärtust. Eriti praeguse majandusliku kitsikuse ajal
tahame, et kulutamisse suhtutaks põhimõtteliselt karmimalt: kulutada ei tule mitte rohkem,
vaid paremini.

Kasutades seda loogikat tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis, sean kahtluse alla nende nelja
ameti tõhususe, kellest juba rääkisime: Eurofound, ETF, OSHA ja võimatu nimega Cedefop.
Külastasin hiljuti ise Torinos asuvat ETFi ja kuulsin seal viibides ka Cedefopi tutvustust.
Nagu eelmised sõnavõtjad juba nimetasid, on nende programmides tõepoolest suuri
kattuvusi, ja ma loodan, et vähemalt nende juhtimine ja haldus on võimalik kasulikult
ühendada.

Sellepärast esitan järgmised küsimused. Kas komisjon kohaldab neile ametitele tõhususe
ja tulemuslikkuse kriteeriume? Kui jah, siis kas võiksime neid kriteeriume näha? Teiseks,
kuidas ametid neid kriteeriume täidavad? Kas komisjon võiks parlamendile näidata mõnd
ametite tulemuslikkuse analüüsi? Kolmandaks, võttes arvesse suurt tegevusalast kattuvust,
kas komisjon on kaalunud nende asutuste ühendamist? Oleme kuulnud koostoimest. Me
tahame seda näha. Kes määrab kindlaks ametite eesmärgid ja strateegia? Kas võiksime neid
näha saada? Üldisemalt öeldes paistab märkimisväärselt kattuvusi tööhõive teemal koostatud
aruannetes, mille on nende ametite kohta esitanud komisjon ja Euroopa Parlamendi
poliitikaosakond. Me küsime: kas selline dubleerimine on mõttekas?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Euroopa Liidul on neli ametit, kes
tegelevad tööhõive, töötingimuste ja kutsekoolituse valdkonnaga. Need on Euroopa Elu-
ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa Koolitusfond (ETF), Euroopa
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (OSHA) ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
(Cedefop), kelle aastaeelarve on umbes 15–20 miljonit eurot. Olen vaadanud nende nelja
ameti veebisaite. Esiplaanil on näiteks selline tegevus nagu ohuennetuse teemaline
fotokonkurss, võistlus praktiliste lahenduste leidmiseks, olgu need siis mis tahes, ja
põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa päeva ühine korraldamine. Need kõik on
vapustavad ettevõtmised, millest ühelgi ei näi olevat konkreetset tulemust.

Ametite tegevusvaldkonnad kattuvad. Kattuvusi on ametite vahel, aga ka komisjoni
peadirektoraatidega, parlamendi talitustega ja liikmesriikide organitega. On selge, et
niisugune olukord ei saa jätkuda. Peame töö dubleerimise lõpetama ja ametid liitma.
Ebatõhusad ametid tuleb sulgeda, sest päris kindlasti ei saa maksumaksjad aru, miks sellistes
vohavates ametites raisatakse miljoneid eurosid fotokonkurssidele.
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Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Kõnealuse nelja ameti vaheline
koostoime nõuab, et uuriksime lähemalt nende eesmärke. Kui eesmärgid on paberile kirja
pandud, põhjustab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus meis vähem rahulolu
nende tõhususega.

Välisaudiitor on osutanud eelarve nõrgale planeerimisele, eesmärkide ja eelarvevahendite
selge seose puudumisele, samuti suuremahuliste assigneeringute ülekandmisele ja nendega
seotud kohustustest vabastamisele. Kui võtta näiteks Eurofound, siis on kontrollikoda oma
2009. aasta aruandes märkinud, et see fond ei ole oma eelarves kindlaks määranud
konkreetset rubriiki eri programmide jaoks, mida rahastatakse sihtotstarbelistest tuludest.

Minu jaoks on probleem selles, et me ei saa enam kindlad olla, milleks ELi raha on kasutatud,
enne kui ameti bilanssi kaks aastat hiljem uurima hakatakse. Nimetatud nõrgad kohad
eelarve planeerimisel ei anna meile järelikult nende nelja ameti suhtes erilise väärtusega
garantiid.

Et seda olukorda lahendada, võime mõelda nende töö parema kooskõlastamise peale.
Näiteks miks mitte moodustada nelja ameti jaoks ühine haldusnõukogu?
Institutsioonidevaheline töörühm on nende probleemidega tegelnud juba mitu aastat.
Mida on tal meile vastata?

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja! See küsimus teeb mulle rõõmu, sest
mulle meeldib hindamine, meeldib kontroll. Mulle meeldivad ka uuringud, mis annavad
andmeid, mille abil saame Euroopa institutsioonides Euroopa kodanike heaks
tulemusrikkamalt töötada. Kui Euroopa institutsioonid nõuavad otsekohe mõjuhindamist,
miks on meil siis probleem nende kahe organisatsiooniga, mis on töötanud 1975. aastast
alates, teinud uuringuid ja analüüse tööhõive, hariduse ja koolituse valdkonnas? Hea
küsimus. Ainult et selle eesmärk pole majanduslik või rahaline, vaid poliitiline. See on
küsimus, mis kerkib eri viisil ja eri põhjustel ikka ja jälle üles, ning asjaolu, et see on taas
päevakorral praegu, mil Euroopa on kriisis, kui töötajad kannatavad, kui haridus kannatab,
näitab, et sellel on teistsugune eesmärk. Oleme õppinud laksu andma ja lööme nüüd kõiki,
keda saame. Kas Kreeka kannatab? Eks ründame siis Euroopa Kutseõppe Arenduskeskust,
sest see asub Thessaloníkis, isegi kui see on asutatud 1975. aastal. Ma püüan öelda seda:
pädevusalade kattuvus on üks asi, aga koostöö teine, eriti selline koostöö, mida on tarvis
Euroopa asjade kordaseadmiseks.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Lugupeetud juhataja! Ma tunnen neid nelja ametit väga
hästi ja olen nende tööd palju aastaid jälginud. Arvan, et peaksime sellele probleemile
lähenema väga avatult. Küsimus pole lihtsalt ülesannete kattuvuses. Kui laseksime neil
tihedamat koostööd teha, oleks koostoime ja kvaliteetsem töö kindlasti võimalik. Kreeka
kolleeg Sylvana Rapti mainis, et ametite liitmise soovil olid poliitilised tagamaad, ja ütles,
et me ei tohi Kreeka ametite tegevusse sekkuda. Asjaolu, et meie ametid on geograafiliselt
laiali paisatud ja asuvad Euroopa eri kohtades, ei või siiski takistada meil tõhusat süsteemi
omamast. Kõige tähtsam on see, et ametid töötaksid tulemusrikkalt, et ülesanded, mille
täitmist me neilt vajame, oleksid täidetud ning et need oleksid täidetud nii odavalt ja tõhusalt
kui võimalik. Just selle nimel peaksite tegutsema, härra Andor. Olge siis avatud, kui selle
probleemi peale mõtlete.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). -    (PL) Lugupeetud juhataja! Tööhõiveküsimustega
tegelevatel ametitel on eriti tähtis roll, kui pidada silmas praegu Euroopat mõjutavat
majanduskriisi. Seepärast väärib nende võetavate meetmete tõhusus üksikasjalikumat
uurimist. Kahtlemata peaksid need ametid aitama eurooplastel omandada oskusi, mida
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nood suudaksid kiiresti muutuval ja veelgi konkurentsitihedamal tööturul kasutada. Seetõttu
peaksime rakendama meetmeid, mille tulemusel muutuks esiteks Euroopa tööturg
paindlikumaks – näiteks töötajate kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine
liikmesriikides. Teiseks peaksid ametid aktiivselt välja töötama programme, milles võetaks
arvesse Euroopa Liidu ees seisvaid majandus- ja sotsiaalprobleeme, sealhulgas
demograafiaküsimust ja pensionisüsteemi ülekoormatust. Kolmandaks peaksime
korraldama uurimuse, millega määrata kindlaks Euroopa tööturu tegelikud probleemid.
Kokkuvõttes peavad tööhõiveküsimustega tegelevate ametite võetavad meetmed olema
suunatud eelkõige ELi kodanike aitamisele mitte ainult majanduskriisi, vaid ka
demograafilise kriisi palge ees.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja! On väga paljuütlev, et küsimuse
esitanud parlamendiliige lahkus arutelu ajal saalist. Mõne eelkõneleja väited ja küsimused
on taas näidanud ülimalt paljastavat populistlikku hoiakut. Oleme keset kriisi ja nagu
tavaliselt, hoitakse kokku valdkondades, mis puudutavad töötajaid. Minu arust on see väga
ühekülgne lähenemine.

Tahaksin lühidalt vaadelda Euroopa Koolitusfondi (ETF). See on oluline amet, sest ta teeb
Euroopa Liidu partnerriikides koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO). See
võimaldab eksportida Euroopa sotsiaalset mudelit ühinevatesse riikidesse ning pakub abi
haridus-, kutseõppe- ja jätkukoolitusprogrammide väljatöötamisel ja turvaliste töökohtade
loomisel. Viibisin kaks nädalat tagasi Belgradis ning kohtumistel hariduse ja koolituse
pakkujatega sain taas kinnitust selle ameti tähtsusest. Samamoodi oli kohtumistel Türgis.
ETFil on väga tähtis roll, sest ta aitab ühinevatel riikidel ELi tööturule tulla.

Kui olla kaugelenägelikum, siis ka araabia kevad on väga oluline. Me ei taha, et Euroopasse
tuleks arvukalt põgenikke, sellepärast peame pakkuma inimestele abi nende kodumaal.
Peame hoolitsema hariduse eest ning aitama riikidel välja töötada koolitusprogramme ja
võimalusi.

Jan Kozłowski (PPE). -    (PL) Lugupeetud juhataja! Kutsehariduse ja koolituse valdkonnas
tehtavat koostööd käsitleva raporti variraportöörina olen erilise huviga jälginud Euroopa
Kutseõppe Arenduskeskuse tegevust. Kodanike ja tööturu vajadustele vastav kutsekoolitus
on üks keskseid tegureid Euroopa Liidu tööhõive taseme ja konkurentsivõime parandamisel.
Seepärast ei tohi me Cedefopi rolli alahinnata.

2010. aasta kohta koostatud aruanne kinnitas mu arvamust Cedefopi tõhususest. Selle
tunnistuseks on muu hulgas ameti trükiseid ja Europassi portaali kasutavate inimeste arvu
pidev kasv. Arvan siiski, et ülitähtis on tugevdada Cedefopi osalemist kutseõppele suunatud
struktuurimeetmetes, sealhulgas koolituse tõhususe hindamise süsteemi kasutuselevõtmisel.
Usun ka, et sellel ametil on suurepärast potentsiaali esitada selles vallas huvitav ettepanek.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Ma ei püüa nelja olemasoleva,
tööhõive, töötingimuste ja koolituse eest vastutava Euroopa ameti töötajate, ekspertide ja
spetsialistide tööd ja pingutusi kahtluse alla seada. Sellest hoolimata on töö parem
kooskõlastamine ja koostoime kindlasti vajalik ja võimalik, et kasu nähtavamaks muuta.

Nad teevad teatud olulisi uuringuid, mille tulemusel me saame parema arusaamise
probleemidest, mis on seotud töötingimuste, koolituse ja töö tegeliku kvaliteediga ning
isegi demokraatia puudumisega töökohtadel. On tarvis, et Euroopa Komisjon võtaks
konkreetseid meetmeid nende probleemide edukaks lahendamiseks.

See on ülesanne, mille me anname Euroopa Komisjonile, lugupeetud volinik.
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Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Kuna ma näen, et ei võta ära kellegi
teise kõneaega, siis palusin sõna, et tõstatada kolm küsimust, millest minu arvates oleks
arutelus abi. Esiteks küsin, kas on tehtud uuring, kui palju raha me võiksime säästa, kui
need neli organisatsiooni suletaks. Küsimus pole muidugi mõeldud komisjonile, vaid
puuduvale parlamendiliikmele, kes küsimuse esitas, keda aga pole enam siin ja kes paistab
mitte soovivatki vastust saada. Teiseks tahan öelda, et Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO) kasutab nende organisatsioonide pakutavat teavet igakülgselt ära, ning kolmandaks
ja viimaseks soovin Euroopa Parlamendile meelde tuletada, et alles eile anti heakskiit kõigi
nelja organisatsiooni eelarve täitmisele. Heakskiitu ei antud aga Ühendkuningriigis asuva
politseikolledži eelarve täitmisele.

Juhataja.   – Praegu tundub, proua Rapti, et asjaolu, et ma tegin teile erandi, on tekitanud
ka teistes parlamendiliikmetes soovi sõna saada. Oleme juba üle aja läinud. Kui te tahate
tõesti sõna saada, siis pean selle võimaluse teile nüüd andma, aga palun ärge küsige seda
vaid selleks, et väljendada mingit rahulolematust toimuvaga. Proua Gräßle, kas te soovite
üheks minutiks sõna saada? Kui tahate midagi teemakohast öelda, siis tehke seda.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Kui oleksite ka kolleeg Rapti sõna
saades seletanud, millised tagajärjed sellel võivad olla, oleksime juba kaugemale liikunud.

Proua Rapti, selline suhtumine ongi just tekitanud olukorra, milles me end praegu leiame,
ja ametite ebatõhusa toimimise probleemi, mille peame kiiresti lahendama. Kui tahame
ametid alles jätta, siis peame neid muutma. Saan teid ainult paluda meie jõupingutustega
ühineda. Me lihtsalt ei saa jätta asju nii, nagu need on, sest ametid on nii ebatõhusad, ja
sellepärast, et nad raha teenimise asemel iga päev raha raiskavad.

Tahaksin veel kord märkida, et nelja ameti rahastamiseks on kõne all 90 miljoni euroni
ulatuv summa. See on väga suur raha. Ma pole kindel, kas nende ametite pakutavad teenused
on tõepoolest 90 miljonit eurot väärt. Seda punkti ma rõhutada tahaksingi. Võlgneme seda
oma kodanikele ja maksumaksjatele. Pean end iga päev Saksamaa maksumaksjate ees
õigustama ja selgitama, et saame kulutustest tulu. Arvan, et selles vallas on veel palju
arenguruumi.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Kui vaatame ametite arengut Euroopas,
saab järk-järgult selgeks, et põeme mingit „ametite haigust”. Mitte üheski muus valdkonnas
ei tööta paralleelselt nelja ametit. Igal pool mujal teeb töö ära üks amet. Kui vaatame
olukorda tervikuna, siis paistab, nagu tahaks iga riik põhimõtteliselt omaenda ametit.
Vabandage, et ma seda ütlen, aga me ei saa seda lubada.

Me ei peaks arutama mitte ainult seda, kas neid tuleks liita. Samamoodi peaksime kaaluma,
milliste ülesannete eest võib komisjon ise vastutada ja kas mingit ametit on üldse vaja. See
tähendab, et peaksime tasapisi hakkama mõtlema, millised ametid me võime sulgeda.
Tahaksin küsida eelkõnelejalt, kes võttis kaks korda sõna: kus on konkreetsed tõhususe
näitajad? Kui palju töökohti on ametid tegelikult loonud? Kus on käive, mis õigustab
jätkuvat rahastamist 90 miljoni euro eest aastas?

Kui saan nendele küsimustele vastused, siis võin nende ametite olemasolu jätkumist toetada.
Vastasel korral tahaksin näha nende sulgemist.

Piotr Borys (PPE). -    (PL) Lugupeetud juhataja! Minu arvates on ülimalt tähtis, et meil
oleksid ametid, mis võtavad tõhusaid meetmeid seoses tööturu ja tööhõivega, ning muidugi
tuleb ametid panna oma tulemuste eest vastutama.
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Ärgem unustagem, et igal kolmandal Euroopa Liidu kodanikul puudub kutsekvalifikatsioon.
Tööhõivesektori, tööturu potentsiaali ja kutsekoolituse jälgimisega seotud küsimused
annavad tohutul hulgal andmeid, mida pole enam võimalik ainult ühel liikmesriigil üksinda
hinnata. Sellepärast peame panema ametid oma töö tõhususe eest vastutama, kuid peame
ka meeles pidama, et selle töö tulemustel võib olla uskumatult suur mõju tööturule, sest
kogu kutsekoolitus on seotud töökohtade ja erialadega, mille tulevasest vajakajäämisest
Euroopa Liidus on juba märke näha. Praegu peame kitsast spetsialiseerumist eeldava töö
jaoks teistest riikidest sisse tooma arvukalt töötajaid, näiteks arste ja õdesid. Sellised
probleemid on Euroopa Liidus tekkinud ja sellepärast peaksime nende ametite meetmete
tõhusust tunnustama.

László Andor,    komisjoni liige  .  – Lugupeetud juhataja! Arvan, et meil on tarvis kõiki
selletaoliseid teemasid avameelselt arutada. Kui leiame nõrku külgi või raiskamist, peame
nendega tegelema.

Ent väga tähtis on ka see, et me ei esitaks tegelikkust valesti ega tähtsustaks leitud puudusi
üle ainult selleks, et teha karmi kriitikat.

Mul on kahju, et mõned sõna võtnud kolleegid on juba ära läinud, kuid tahaksin neile
vastata väga konkreetselt. Näiteks vaidlen kindlalt vastu väitele, et mõni neist ametitest
tegeleb üksnes suhtekorralduse ja väga pealiskaudse iseloomuga tööga. Tegelikult teevad
nad väga reaalset analüütilist ja poliitilist tööd, mille hulka kuulub kogemuste vahetamine,
ning aitavad neil kindlatel aladel – tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas – kujundada
Euroopa poliitikat.

Ma arvan, et nendest ametitest on kasu Euroopa 2020. aasta strateegia väljatöötamisel ja
edasijõudmisel peamiste eesmärkide poole, milles me oleme kokku leppinud. Olen täiesti
nõus, et oskuste arendamine ja kutsekoolitus on meie üks keskseid ülesandeid, nagu arutelu
käigus juba rõhutati. See on üks töötuse peamisi põhjusi Euroopa Liidus ja meil on nende
ametite panust tarvis rohkem kui kunagi varem.

Aga on tõsi, et peame kontrollima, kas kulud on õigustatud või mitte, ja lähenema sellele
väga konkreetsel alusel.

Põhimõtteliselt on iga ameti tõhususe ja tulemuslikkuse kriteeriumid sätestatud tema
iga-aastases tööprogrammis, samuti on seal viisid, kuidas neid kriteeriume täita. Ameti
iga-aastase tööprogrammi peab heaks kiitma tema haldusnõukogu ja see esitatakse Euroopa
Parlamendi asjaomasele komisjonile. Euroopa Komisjoni esindajad ametite
haldusnõukogudes suhtuvad vajadusse täita kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemuslikkuse
kriteeriume väga tõsiselt ning teevad kõik mis võimalik, et tagada nende kohaldamine.

Küsimusele, kuidas ametid kehtestatud kriteeriume täidavad, pean vastama, et iga ameti
haldusnõukogu ülesanne on hinnata, kas ameti tegevus vastab neile kriteeriumidele.
Üldjuhul lasevad ametid korrapäraselt teha oma tööprogrammide välishindamisi ja neis
võetakse kõnealuseid tulemuslikkuse näitajaid arvesse.

Tavaliselt esitavad ametid välishindamise tulemused direktori iga-aastases tegevusaruandes,
mis saadetakse eelarvepädevatele institutsioonidele. Ühe eelarvepädeva institutsioonina
võib ka Euroopa Parlament nõuda ametitelt nende tegevuse põhjendamist. Ameteid hindab
ka kontrollikoda seoses iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega,
mille tulemusi arutatakse eelarvekontrollikomisjonis.
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Euroopa Komisjoni esindajad ametite haldusnõukogudes teevad kõik, et tagada
välishindamiste, kontrollikoja ja komisjoni siseauditi talituse soovituste nõuetekohane
täitmine.

Käsitlesin küsimust kahe ameti – ETFi ja Cedefopi – tegevusalasest kattuvusest oma
sissejuhatavas sõnavõtus, kuid tahaksin veel kord rõhutada, et nende ametite panus võib
olla tähtis, eriti seoses tööhõive suurendamisega 2020. aasta eesmärkide kohaselt.
Arvestades eelkõige Vahemere piirkonnas hiljuti toimunud muutusi, võib ETFil olla väga
suur roll heaolu toomisel Euroopa Liidu naaberpiirkondadesse.

Mul on veel üks märkus seoses parlamendi suutlikkusega näha strateegiate arengut. Ametite
eesmärgid on määratletud finantsmääruses, mis, nagu teate, avaldati Euroopa Liidu Teatajas.
Ameti strateegia määrab tavaliselt kindlaks direktor kokkuleppel haldusnõukoguga.
Strateegiad esitatakse igal aastal parlamendile ja need kajastuvad iga-aastastes
tööprogrammides.

Neli kõnealust ametit esitasid oma iga-aastased tööprogrammid parlamendi tööhõive- ja
sotsiaalkomisjonile käesoleva aasta jaanuari lõpus.

Tahaksin lõpetuseks veel öelda, et ka minu arvates oleks kasulik kaasata sellistesse
aruteludesse nõukogu eesistujariik. Võin teile kinnitada, et jätkan arutelu koos nendega,
ja olen kindel, et leian selles küsimuses ühise keele ka eesistujariigiga.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

(Istung katkestati kell 19.25 ja seda jätkati kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: ALEJO VIDAL-QUADRAS
asepresident

15. Innovaatiline liit: Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on tööstuse, teadusuuringute ja
energeetikakomisjoni nimel Judith A. Merkiesi koostatud raport „Innovaatiline liit ja
Euroopa kriisijärgseks maailmaks ümberkujundamine” (2010/2245(INI)) (A7-0162/2011).

Judith A. Merkies,    raportöör. – (NL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Teie olete
uuendaja, mina olen uuendaja, meie oleme uuendajad. Me kõik võime olla uuendajad.
Kuidas me saame seda olla? Vastus on järgmine: uurijate, teadlaste, poliitikakujundajatena,
töölistena oma töökohal, tarbijate ja kodanikena. Just kodanikel on innovatsioonis keskne
roll – nemad loovad või hävitavad selle. Kuid mida saame meie poliitikakujundajatena,
poliitikutena innovatsiooni kiirendamiseks ette võtta? Innovatsioon on ainus võimalus
finants- ja majanduskriisist pääseda, sest innovatsioon pakub lahendusi probleemidele,
mis mõjutavad meid kõiki – näiteks rahvastiku vananemisele, kliimamuutusele ja tooraine
nappusele –, ning see lõpetab finants- ja majanduskriisi kohe. Me loodame, et suudame
innovatsiooni abil kõik need asjad siduda, majandust jõuliselt tagant tõugata ja samal ajal
jätkusuutliku ühiskonna poole liikuda. See ei juhtu loomulikult iseenesest. Vaja on muuta
mõtteviisi – muuta ideed ühiskonnast ja sellest, kuidas me peame poliitikas, ettevõtluses
ja tööstuses tööd jätkama.

Mis on siis konkreetsed meetmed, mida me saaksime võtta? Vaja on rohkem keskendatust
ja vähem killustatust. Peame vabanema oma kitsarinnalisusest innovatsioonis ja poliitikas.
Mida me tahame saavutada? Innovatsioon ei ole üksnes ühe hoone, ühe ministeeriumi,
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ühe programmi küsimus. Innovatsioon peab olema miski, mis läbib kõiki poliitikavaldkondi.
Seepärast peab see sisalduma ka poliitilises mõtteviisis. Eelistatavalt on meil vaja terviklikku
käsitlusviisi. Miks meil juba praegu nii palju programme on? Võimaluse korral need
ühendada ja hakata ükskord asju lihtsamaks muutma – see on meie kui poliitikute ülesanne.
Vähendada bürokraatiat. Kui tahame midagi saavutada, kipume poliitikutena pidevalt
lisama uusi kihte, täiendavaid õigusakte, täiendavaid programme, täiendavaid
rahastamisvõimalusi. Võib-olla ei ole lahendus praegusel juhul „täiendav”, võib-olla on see
lihtsalt „vähem” või „asemel”.

Niisiis peame taotluste rahastamisel leebemalt kontrollima ning – see on väga oluline –
olema nende teenistuses, kes tulevad meie juurde rahastamise ja arendamise küsimuses,
pakkuma taotlejatele, uute ettevõtete asutajatele, VKEdele ning vajaduse korral piirkondadele
ja teadusasutustele nii-öelda ühe akna süsteemi. See ei tähenda üksnes rahastamistaotluse
kontrollimist, vaid vajaduse korral ka sobilike koostööpartnerite või võrgustike otsimist.

Vaja on palju rohkem riskikapitali ning sellega seoses peame järgmisel rahastamisperioodil
ühe miljardi euro asemel seadma tõesti eesmärgiks viis miljardit eurot, sest see pakuks
pankadele veidi tuge, mida nad vajavad VKEdele laenude andmiseks. Vajame odavat ja
lihtsat patenti ning toimivaid eeskirju, millega kaitsta intellektuaalomandit. Me vajame
tõelist Euroopa Liidu siseturgu, kus pääs 500 miljonit kodanikku hõlmavale turule annab
uuendustele suurema eduvõimaluse. Praegu on see turg liiga killustunud. Siiani on
innovatsiooni seostatud valdavalt kõrgtehnoloogilise tootega. See ei pruugi tingimata nii
olla – tegemist võib olla ka sotsiaalse innovatsiooniga.

Euroopa Liit on aastaid võidelnud uuenduslikkust pidurdava ajude äravoolu vastu – loovad
inimesed suunduvad pigem Ameerika Ühendriikidesse, sest nende arvates on seal lihtsam.
Ausalt öeldes vastab see mõnel juhul tõele. Nii paindumatud eeskirjad isikliku vastutuse
kohta, rahalise toetuse puudumine kui ka kõrged künnised Euroopa turule pääsemiseks
on takistused, mille tõttu ei ole innovatsioon Euroopas seni väga edukas olnud. Euroopa
Liit peab söandama julguse, ettevõtlikkuse, uudishimu ja loovuse eest premeerida, mitte
karistada. Vajame Euroopa Steve Jobse. Ühendagem kõik see, milles me oleme tugevad,
ühendagem Euroopas teadusvaim, Einstein ja Steve Jobs.

Máire Geoghegan-Quinn,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tunnustan raportöör
Judith A. Merkiesi suurepärase raporti eest. Tahan tänada tööstuse, teadusuuringute ja
energeetikakomisjoni (ITRE) variraportööre ning oma arvamused ITREle esitanud seitsme
parlamendikomisjoni liikmeid. Nende toetus juhtalgatuse „Innovaatiline liit” eri aspektidele
on selle eduks hädavajalik.

Innovatsioon on seatud Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegias kesksele kohale. Tahaksin kasutada võimalust näidata konkreetselt, mida
innovaatiline liit eri inimestele tähendab.

Julgustame ja toetame paremat koostööd äri- ja akadeemiliste ringkondade vahel nn
teadmusühenduste loomise kaudu, et valmistada ette uued õppekavad lünkade täitmiseks
uuendusoskuste õpetamisel. Euroopa teadlaste jaoks võtame meetmeid, millega hoogustada
piiriülest koostööd ja kõrvaldada takistused teadustöö ja liikuvuse eest. Selleks viiakse
2014. aastaks lõpule Euroopa teadusruumi projekt. Nagu Judith A. Merkies ütles, peame
ühendama Albert Einsteini ja Steve Jobsi ning hoidma teda Euroopas. Me peame paistma
ligitõmbava ja areneva paigana, mis on vaba ebavajalikust bürokraatiast.
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Meie väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) ning teiste ettevõtjate jaoks püütakse
juhtalgatusega „Innovaatiline liit” luua intellektuaalomandiõiguste, standardite kehtestamise
ja vahendite kättesaadavuse valdkonnas tingimusi, mis soodustaksid uuenduslikkust märksa
rohkem. 13. aprillil 2011 esitasime tõhustatud koostöö raames kaks
intellektuaalomandiõigust käsitlevat seadusandlikku ettepanekut, millega vähendatakse
patentidega seotud kulusid kuni 80%. Ühtne Euroopa patent kehtiks 25 liikmesriigis ning
kui keegi tahab asutada ettevõtte või soovib rahastamist, tagab komisjon 2012. aastaks,
et ükskõik millises liikmesriigis loodud riskikapitalifondid võivad ka mujal ELis vabalt
tegutseda ja investeerida.

Juhtalgatusega „Innovaatiline liit” toetatakse ka avaliku sektori uuenduslikkuse parimaid
näiteid ning era- ja avalik sektor võivad teineteise parimatest tavadest õppida.

Riigihangete arvel on 17% ELi SKPst ning see on uuenduste jaoks tohutu potentsiaalne
turg. Seepärast julgustame liikmesriike ja piirkondi nägema ette eelarve uuenduslike toodete
ja teenuste riigihangeteks.

Kuid keskmine maksumaksja? „Innovaatiline liit” kasutab ELi raha parimal viisil. See
tähendab, et esikohale seatakse eelarve arukas konsolideerimine, hoolimata tõsistest
eelarvepiirangutest. Investeerimine haridusse, teadustegevusse ja innovatsiooni võib luua
rohkem jõukust ja töökohti, kui see maksma läheb, ning investeerimine innovatsiooni
aitab meil võidelda suurte probleemidega, millega ühiskond toime peab tulema.

See toob mind partnerlusprogrammideni, mis kõiki põhijõude kokku tuues pakuvad
raamistikku vahendite ja ressursside kooskõlastamiseks. Nende eesmärk on katta kogu
innovatsiooniahel alates eeskujuliku teadus- ja arendustegevuse toetamisest ning lõpetades
sobilike tingimuste tagamisega, et tuua teadus- ja arendustegevuse tulemused edukalt
turule. Meil on hea meel, et Euroopa Parlament 11. novembril 2010
innovatsioonipartnerluse ideed nii jõuliselt toetas. Euroopa Parlamendi presidendil on
palutud määrata neli liiget juhtorganisse ja me ootame seda väga.

Viimane, kuid sama tähtis asjaolu – Judith A. Merkies mainis sotsiaalset innovatsiooni,
mida ITRE on arutanud. Komisjon on võtnud ülesandeks alustada Euroopa sotsiaalse
innovatsiooni katseprojekti, mis pakub teadmisi ja ühist virtuaalset keskust sotsiaalsetele
ettevõtjatele ning avalikule ja kolmandale sektorile.

Lõpetan siinkohal, sest arvan, et peame täna õhtul kuulama Euroopa Parlamendi liikmete
seisukohti, et pärast arutelu, kui me raportiga ära läheme, saaksime neile märkustele vastata.

Inese Vaidere,    rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja. – (LV) Lugupeetud
juhataja, head kolleegid! Finantskriis on toonud eriti hästi esile selle, kui vajalik on
innovatsioon Euroopa Liidu majanduses, ning seepärast on komisjoni ettepanekud
innovaatilise liidu kohta eriti teretulnud. Edukas innovatsioonipoliitika peab tuginema
kolmele sambale – poliitilisele toetusele, rahastamisele ja nõuetekohastele õigusaktidele.
Nagu me rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuses rõhutame, peab innovaatilise
liidu üldine eesmärk olema pikaajaline areng ja konkurentsivõime, mille aluseks on
tehnoloogia, teadmised ja hariduse arendamine. Teadus- ja arendustegevusse tehtavate
investeeringute suurendamise korral kuni 3%ni SKPst peame viima läbi struktuurireformid,
et tagada investeeringute tõhus rakendamine ning kättesaadavus väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete jaoks. Oluline on ka see, mida ettevõtjad uuenduste all mõistavad.
Need ei hõlma ainult kõrgtehnoloogiat ja avastusi, vaid ka sotsiaalseid, ettevõtlus-, juhtimis-
ja turundusalaseid ning muid uuendusi, mis nõuavad üha tõhusamat teadmiste kasutamist
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ning palju aktiivsemat koostööd ülikoolide ja teaduskeskustega. Oluline on selgitada välja
teadustöö tugevad küljed ning vältida samal ajal ületähtsustamist, mille korral kõik uuriksid
üht ja sama asja. Praegu maksavad Euroopa patendid 15 korda rohkem kui USA patendid
ning just seepärast peame Euroopa patenti kiiremini arendama ja selle hinda vähendama.
Paljudes uutes liikmesriikides luuakse väärtuslikke leiutisi, kuid vahendite puudumise tõttu
on teadlased sunnitud müüma need teistele riikidele ja ettevõtetele mõne tuhande eest,
kuigi tegelikku väärtust võib mõõta miljonitega. Avaliku sektori vahendite abil omandatud
patentide puhul on oluline, et ülikoolid ja eraisikud saaksid sellisel teel loodud
intellektuaalomandit jagada. Euroopa Liit peab tõhustama intellektuaalomandi kaitset, et
kaitsta tehnoloogiat ja oskusteavet piraatluse ja pettuse eest, eeskätt kolmandate riikidega
lepinguid sõlmides. Valitsused peavad koostama programme innovatsiooni arendamiseks.
Võib-olla ei suuda me Hiinale ja Indiale uurimistegevuse mahus järele jõuda, kuid kindlasti
suudame pakkuda kvaliteeti ja paremaid tingimusi ideede elluviimiseks. Tänan teid!

Sari Essayah,    tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse koostaja. – (FI) Lugupeetud juhataja!
Oleme tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis arutlenud, et nüüd, kui Euroopa Liit otsib
majanduskriisist väljapääsu, on uuendused majandusarengu ja parema tööhõive seisukohalt
täiesti hädavajalikud.

Teadus- ja arendustegevus kipub majanduskriisi ajal vähenema, kuigi on tõendatud, et
need ettevõtted ja liikmesriigid, kes investeerivad sel ajal kõige rohkem, saavad turul suurima
suhtelise eelise. Nemad tulevad ka majanduslangusest kõige kiiremini välja. Seepärast on
väga oluline, et liikmesriigid täidaksid Euroopa 2020. aasta eesmärki ja investeeriksid
vähemalt 3% SKPst teadus- ja arendustegevusse.

Tööhõivekomisjon rõhutab, kui oluline on käsitleda innovatsioonipoliitikat laiemas plaanis,
mis ei hõlma üksnes tehnilist innovatsiooni, vaid varasemast rohkem ka sotsiaalset ja
teenustega seotud innovatsiooni, mis aitab lahendada ühiskondlikke probleeme muu
hulgas seoses vananemise ja tervishoiuga, keskkonna-, kliima- ja energiatõhususe
muutustega. Hea näide on siinkohal katseprojekt, mida nimetatakse täisväärtusliku
eluperioodi pikendamist käsitlevaks innovatsioonipartnerluseks.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on oluline kõikides uuendustegevuse
valdkondades. IKT oskused sõltuvad koolituse kvaliteedi parandamisest, elukestva õppe
toetamisest ja juba töötavate inimeste võimalusest oma teadmisi ja oskusi pidevalt uuendada.

Enamik ettevõtmisi, mis teevad innovatsiooni võimalikuks, pärinevad ärivaldkonnast ning
seepärast on väga vaja tihedamat koostööd ülikoolide ja teaduskeskustega. Teisalt
kasutatakse ELis ülikoolide teadusuuringute tulemusi ärilistel eesmärkidel liiga vähe või
liiga aeglaselt. Seepärast vajame ettevõtlusmaailma ja ülikoole ühendavaid äriinkubaatoreid,
mille ülesanne oleks edendada uurimistulemuste rakendamist ärilistel eesmärkidel.

Tööhõivekomisjoni arvates on väga oluline luua kõrgetasemeline Euroopa teadustöö
infrastruktuur ja Euroopa teadusruum, kust oleksid kõrvaldatud teadlaste liikuvust
takistavad tegurid. Seepärast peaksime takistama ajude äravoolu Euroopast muudesse
kohtadesse – pigem peaks Euroopa olema piirkond, mis meelitab mujalt teadlasi ligi.

João Ferreira,    keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostaja. – (PT)
Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Võimalus ergutada jõuliselt praegusel ajal niivõrd
vajalikku majanduslikku ja sotsiaalset arengut on õigupoolest innovatsiooni lahutamatu
osa. Võime minna veelgi kaugemale ja öelda, et innovatsioon kujutab endast vajalikke
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vahendeid, mis aitavad reageerida paljudele probleemidele ja raskustele, millega inimkond
peab praegu toime tulema.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostajana püüdsin seda
ideed toetada ja juhtisin tähelepanu mõnele põhiprobleemile, mille me peame lahendama
järgmistes valdkondades. Kui nimetada vaid mõnda, siis need on ressursside nappus ja
nende tõhus kasutamine, jäätmete taaskasutus ja käitlemine, toidukvaliteet ja ohutus,
demograafiline muutus, uued epideemiad ning looduse ja bioloogilise mitmekesisuse
säilitamine.

Püüdsin toetada väidet, et innovatsioon peaks lähtuma eeskätt avalike huvide kaitsmise,
inimeste elukvaliteedi parandamise, sotsiaalse heaolu edendamise ning keskkonna ja
looduse tasakaalu säilitamise kriteeriumidest. Innovatsioon peaks olema avaliku poliitika
põhielement sellistes valdkondades nagu keskkond, vesi, energia, transport,
telekommunikatsioon, tervishoid ja haridus.

Ma juhtisin tähelepanu asjaolule – mida Euroopa innovatsiooni küsimustega tegelev
komisjon 2009. aastal tunnistas –, et paljudes riikides ja piirkondades avaldab majandus-
ja finantskriis ebaproportsionaalselt suurt mõju, mis seab ohtu ühtsuse eesmärgi. Praegu
liikmesriikidele kehtestatud piirangud võivad põhjustada teaduse, tehnoloogia ja
innovatsiooni valdkonnas investeeringute vähenemise, eeskätt kõige haavatavamates
riikides. Väljakuulutatud innovaatilise liidu asemel võib tulemuseks olla tõsine
innovatsioonilõhe kõige innovaatilisemate riikide ja piirkondade ning ülejäänute vahel.

Kahjuks moonutasid minu esialgu esitatud arvamuse projekti lõpuks parlamendikomisjonis
vastu võetud muudatusettepanekud. Seal, kus oli ja peaks olema avalik huvi, areng,
ühtekuuluvus, progress ja sotsiaalne heaolu, olid lõpuks ülekaalus nii-öelda ärivõimalused,
konkurents ja innovatsiooni kasutamine ärilistel eesmärkidel.

Kuigi see on valdav seisukoht ka komisjoni teatises, ei ole tegemist meie seisukohaga. See
ei ole ettekujutus tulevikust, mida me vajame.

Kyriacos Triantaphyllides,    siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja. – (EL)
Lugupeetud juhataja! Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse keskne idee on rajada
innovaatiline liit, mida iseloomustab töökohtade loomisele keskendatud suurem sotsiaalne
rõhuasetus. Nii era- kui ka avalikule sektorile orienteeritud uuenduslikud kaubad ja teenused
tuleb omaks võtta, et lihtsustada haldusmenetlusi, tugevdada avalikku haldust ning
vähendada bürokraatiat ja avaliku sektori paindumatust. Lisaks on uuenduslike lahenduste
omaksvõtmine lahutamatult seotud kommertskasutusele eelnevate hangetega. See lahendab
küsimused, millele turg ei saa vastata või mille puhul pakutud lahendused ei ole
majanduslikult tasuvad.

Erasektoris peame julgustama nii väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid kui ka
mikroettevõtteid, kellel on eriti raske turul kohaneda, kasutama ühest küljest rohkem
uuenduslikke tooteid ning teisest küljest looma uuenduslikke lahendusi. Eraldi tuleb mainida
ka piirkondlikke ja maapiirkondade mikroettevõtteid, millel on vahendite puudumise tõttu
probleeme püsimajäämisega. Peaksime leidma võimalusi julgustada neid kasutama
uuenduslikke lahendusi, mis aitaksid nende elujõulisust suurendada. Samal ajal tuleb
ergutada keskkonnaalase innovatsiooni programme, et täita puudujäägid kliimamuutuse
vastases võitluses ja edendada keskkonnahoidlikke lahendusi.

Lisaks innovatsiooni suurendamisele peame uurima, kuidas see otse Euroopa Liidu
kodanikele kasu võib tuua. Uuenduslike lahenduste kasutamine peaks tooma ettevõtetele
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kaasa väiksemad kulud ning võimaldama tarbijatel saada odavamaid ja kvaliteetsemaid
tooteid.

Danuta Maria Hübner,    regionaalarengukomisjoni arvamuse koostaja. – Lugupeetud juhataja!
Tahaksin volinikule öelda, et viimastel aastatel on innovatsioon hakanud sümboliseerima
poliitikavahendit, mis suudab lahendada kõik meie probleemid. See tähendab, et me peame
vastama tohututele ootustele.

Loomulikult on juhtimine ideede elluviimise seisukohalt ülimalt tähtis ning innovatsiooni
juhtimise raamistik peab nüüd põhinema pragmaatilisusel ja kiireloomulisusel. Samuti
peab see olema poliitilise sisu teenistuses.

Me kõik nõustume sellega, et Euroopa peab uuendusi läbi viima. Vastasel korral kaotab ta
oma konkurentidele. Iga lüli Euroopa innovatsiooniahelas on vaja tugevdada ja
innovatsioonipoliitika peab keskenduma ülesannete lahendamisele. Seda juhtalgatus
„Innovaatiline liit” minu arusaamist mööda pakub.

Praegu varitseb oht, et mitte ainult ettevõtted, vaid ka valitsused võivad innovatsiooni
tehtavaid investeeringuid vähendada. See on kriisi loogika ja riiklike eelarvekärbete loogika.
ELi poliitilised vastused ja ELi eelarvevahendid peavad kindlalt sellest loogikast mööda
minema.

Euroopas ei ole innovatsioon üksnes idee, mis piirdub konkreetsete
innovatsioonikeskustega. Seda tuleb rakendada kogu Euroopa territooriumil. Euroopa Liit
on lihtsalt liiga väike, et lubada ükskõik millises oma osas innovatsioonialaseid puudujääke.

Teadustegevus ja innovatsioon ei ole loomulikult kattuvad mõisted ning me oleme teiega
selgesti ühel nõul. Seepärast peaks innovatsiooni juhtimine olema midagi enamat kui
pelgalt teadus- ja arendustegevuse poliitika toetamine. Innovatsioonipõhise majanduskasvu
edendamine ei tähenda teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri kvaliteedi suurendamist.
Nii olulised kui need ka ei ole, seisneb innovatsioon eeskätt talentide ja uute ideede
koondamises.

Innovatsiooni juhtimine peab tähendama uusi partnerlussuhteid, mis annavad võimaluse
luua tõhusaid innovatsioonisüsteeme. Need omakorda koondavad intellektuaalsed ja
ettevõtlusalased jõud ning leiavad üles ka mitteaktiivsed potentsiaalsed novaatorid – keda
on meil Euroopas palju –, pakkudes ärikeskkonda, mis kõiki majandussektoreid hõlmates
soodustab innovatsiooni, eeskätt VKEde puhul.

Lõpetuseks lubage mul öelda, et meil ei ole veel täieõiguslikku Euroopa
innovatsioonimudelit, kuid selge on, et mudeli aluseks peavad olema põhjalikult
kooskõlastatud, konkreetsed, jõulised ning ühised avaliku ja erasektori pingutused. Ma
usun, et juhtalgatus „Innovaatiline liit” viib meid sellele mudelile palju lähemale.

Amalia Sartori,    fraktsiooni PPE nimel. – (IT) Lugupeetud juhataja! Raport, mille koostas
Judith A. Merkies, keda ma tänan tehtud töö eest, on Euroopa Parlamendi esimene oluline
panus innovaatilise liidu algatust käsitlevasse komisjoni ettepanekusse. Viimastel aastatel
on suuremad riigid kõikjal maailmas järginud visalt eesmärki suunata oma
konkurentsipoliitika teatud põhivaldkondadele, mis on innovatsioonile keskendudes
toonud kaasa majanduskasvu ja arengu. Hea näide on kõrgtehnoloogiasektor.

Ka Euroopa Liit tunnistab, et vaja on jätkata majanduse ja tööstuse kasvule suunatud
projektidega ning koondada selleks oma ressursid ja investeeringud
innovatsioonipoliitikasse, hülgamata samas teed, mida ta viimastel aastakümnetel
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majanduslikus ja sotsiaalses arengus juhtrolli täites on järginud. Kõnealuse raporti
põhieesmärk näitab vajadust kõiki valdkondi kaasava käsitlusviisi järele, mis edendaks
innovatsiooni kõikidel ärialadel, majanduses ja ühiskonnas üldiselt.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted – Euroopa Liidu majandusliku suutlikkuse
alustala isegi keerulistes kriisiolukordades – on määratletud kohtadena, kus uuendustegevus
leiab aset iga päev. Praegu tuleks seda oskust tunnustada, selle eest premeerida ja panna
see kogu maailmajao majanduskasvu ja arengu teenistusse. Samuti on selgelt väljendatud,
et uuenduslikkus ja teadustegevus on ühe mündi kaks külge. Innovatsioon võib lähtuda
teadustegevusest, kuid see võib olla ka laiahaardeline oskus igapäevaelu kõikides
valdkondades asju paremaks muuta. Selles edu saavutamine kujuneb Euroopa jaoks
katsumuseks. Me ei pruugi kohe Silicon Valley loomisega toime tulla, kuid vahest suudame
asutada Stanfordi ülikooli.

Teresa Riera Madurell,    fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud
volinik! Tahaksin tunnustada meie raportööri Judith A. Merkiesi suurepärase töö eest, sest
ta on harutanud lahti raporti sisu ja keskendunud meie fraktsiooni jaoks olulisematele
aspektidele, näiteks sotsiaalsele innovatsioonile – selle all mõistetakse uuendusi, mida
viivad ellu töötajad ja kodanikud –, stiimulile, mida pakuvad uuenduslike ja
keskkonnahoidlike toodete ja teenuste riigihanked, ning vajadusele parandada VKEde jaoks
raha kättesaadavust. See lubab mul vaadelda ja kommenteerida raporti konkreetset aspekti
– vajadust töötada välja näitajad.

Lugupeetud kolleegid! Kui mõistame innovatsiooni all lihtsalt uusi tooteid, protsesse ja
teenuseid, mille tulemusel kasvab majanduslik aktiivsus, on oluline, et meil oleksid vahendid,
millega mõõta oma innovatsioonisuutlikkust just majanduslikus mõttes, ning et me
teeksime seda niisuguste parameetrite alusel nagu erainvesteeringud ning teadus- ja
arendustegevus, tööhõive või innovaatiliste ettevõtete hulk. Peame rakendama näitajaid,
mis kajastaksid innovatsiooni võimet tekitada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet ja
SKPd ning lubaksid meil intensiivsuse kriteeriumi järgi võrrelda oma olukorda
konkureerivate riikide majandusega.

Lõpetuseks tahan öelda mõne sõna selle delegatsiooni liikmena, mis oli vastu tõhustatud
koostöö alustamisele seoses ühenduse ühtse patendiga, ning öelda, et me olime vastu, sest
meie arvates võib tõhustatud koostöö vahend mõjutada otseselt siseturgu, territoriaalset
ühtekuuluvust ja kõikide liikmesriikide kodanike õigust maksimaalsele õiguskindlusele.

Vladko Todorov Panayotov,    fraktsiooni ALDE nimel. – (BG) Lugupeetud juhataja!
Euroopa Liit peab praegu tulema toime suhteliselt uue, kuid väga tõsise ohuga jääda teaduse
ja tehnoloogia valdkonnas üleilmses konkurentsis maha või isegi langeda. Sündmuste
selline käik paneks meie heaolu, majandusliku progressi ja sotsiaalse staatuse suure surve
alla. Lihtsamalt öeldes võib Euroopa Liit muutuda üleilmsel teadus- ja majandusareenil
keskpäraseks jõuks. Euroopa Liit vajab praegu hädasti innovatsiooni.

Tunnustan Judith A. Merkiesi tubli raporti eest. Mulle valmistavad heameelt ka volinik
Geoghegan-Quinni suurepärased ideed. See on edu tagatis, sest innovaatilise liidu algatuse
puhul on tegemist peamiselt Euroopa Liidu majandusarengu strateegiaga. Et edusamme
teha, on meil vaja järgmist: esiteks on meil tarvis krediidi ja finantstoetuse paremat
kättesaadavust, vajame rohkem investeeringuid teadusuuringutesse ja arendustegevusse,
vaja on selgeid reegleid, mis pakuksid innovatsiooni jaoks pikaajalisi väljavaateid,
lihtsustatud menetlust, mis võimaldaks juurdepääsu Euroopa Liidu ja riiklikele
toetusprogrammidele, ning vaja on odavaid lihtsaid Euroopa patente.
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Evžen Tošenovský,    fraktsiooni ECR nimel. – (CS) Lugupeetud juhataja! Täna arutame
täiskogu istungil innovatsioonistrateegiat juba teist korda. Oma paljudes aruteludes Euroopa
riikide koha üle maailmaturul oleme ikka ja jälle tuletanud meelde, kui oluline on
suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet. Tulevikus mõjutab ELi kohta
maailmaturul suurel määral innovatsiooni edukus ja innovatsioonitsüklite kiirus. Euroopa
riigid on teadusprojektidega ilmselgelt väga kõrgel tasemel. Pikaajaline probleem on aga
selle teadmise aeglane ellurakendamine, ja põhjus seisneb keerukas bürokraatias.

Teadus- ja uurimistegevuse fond on üks suuremaid ELi fonde. Seepärast peab meie eesmärk
olema teadusuuringute tulemuste edasiandmisega seotud bürokraatia maksimaalne
lihtsustamine, et aidata innovatsioonile võimalikult palju kaasa ning suurendada selle
kaudu ELi konkurentsivõimet. Me peame mõtlema, kuidas lahendada
innovatsioonimeetmete raames küsimus, mis on seotud uurimisprojektide tulemuste
kasutamisega ärilistel eesmärkidel. Kui me muudame Euroopa teadusuuringute rakendamise
kaubandussfääris keeruliseks, suudame vaevalt innovatsioonitsüklit kiirendada.

Philippe Lamberts,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, kallid
kolleegid! Teadus- ja innovatsioonipoliitika on üks kolmest peamisest Euroopa Liidu
poliitika sambast. Tahaksin ka öelda, et järjest enam saab sellest strateegiline vahend, mis
on meie tuleviku seisukohalt hädavajalik. Miks? Sest meil on õnn või katsumus elada
ühiskonna muutumise koidikul.

Mõelge ise – me peame tagama inimväärse elu tingimused kõigile, mitte ainult siin ja praegu,
vaid ka mujal ning tulevaste põlvkondade jaoks. See on iseenesest juba suur ülesanne.
Lisaks sellele peame aga esimest korda inimkonna ajaloos tegema seda terve planeedi
füüsilistes piirides. See muudab olukorda muidugi väga.

Oleme veendunud, et Euroopa Liit võib selles põhjalikus muutumisprotsessis olla maailma
liider mitte üksnes infrastruktuuri ja organisatsioonide tasandil, vaid – mis veelgi olulisem
– tootmise, tarbimise ja eluviisi tasandil. Just liidrite hulka kuulumine tagab Euroopa Liidu
konkurentsivõime kõige paremini. See annab mulle võimaluse öelda, et konkurentsivõime
ei ole eesmärk omaette. Meie eesmärk on olla positsioonil, mis võimaldaks lahendada
probleemid, mis – ärgem unustagem – ähvardavad inimkonna olemasolu sel planeedil.
Kui me oleme parimate hulgas, on konkurentsivõime aga kindlustatud.

Siin on öeldud palju, millega me oleme nõus. Tahaksin nimetada vaid kaht asjaolu.

Esiteks peame maksimeerima iga kulutatud euro mõju. See nõuab paremat kooskõla ELi
eri poliitikameetmete vahel ning Euroopa Liidus ja liikmesriikide tasandil tehtu vahel. See
tähendab, et peame liikuma mõtteviisilt, mida iseloomustavad üldiselt toetus ja erandid,
laenamine ja riskide jagamine, mõtteviisile, mille põhieesmärk on ergutada avaliku sektori
vahendite kasutamise abil erainvesteeringuid. Parim viis selle saavutamiseks ei ole alati
tagastamatu raha andmine.

Meil peab olema julgust teha lõpp paljudele koormavatele projektidele, näiteks ITERile,
mis neelab õigupoolest märkimisväärse hulga Euroopa teadusuuringute raha, 7 miljardit
eurot 60 miljardist – kujutage ette! Me peame sellele lõpu tegema.

Niki Tzavela,    fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud juhataja! Soovin tänada Judith
A. Merkiesi kõikide tema jõupingutuste eest ja tema koostöövalmiduse eest ajal, kui
fraktsioonide vahel raportit läbi räägiti. Minu arvates on ta teinud väga head tööd. Tahan
välja tuua kolm punkti.
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Mul on hea meel näha, et raportöör on võtnud arvesse lairibaühenduse osatähtsust.
Digitaalmaailm ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on innovatsiooni mootor
ning kiire lairibaühendus peaks olema kõikide Euroopa innovatsioonipartnerluste oluline
eeltingimus.

Teiseks peaksime kaheksanda raamprogrammi eel suurendama veelgi ELi rahastatud teadus-
ja uuendustegevuse tulemuste järelevalvet ja järelhindamist. Nii näeme, et Judith A. Merkies
on õigustatult lisanud oma raportisse lõike, kus kutsutakse komisjoni üles arendama välja
ühtne terviklik näitajate süsteem, mis võimaldaks ELi innovatsioonipoliitika ja programmide
edenemist paremini jälgida ja hinnata ning nende mõju mõõta.

Mõni päev tagasi ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy, et eurooplased
ei ole uuendusmeelsed, sest nad on masendunud. See on tõepoolest uuenduslik
mõtteavaldus, kuid minu arvates on küsimus iseloomus. Me peame julgustama õppimist,
uudishimu ja riskide võtmist.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Me peame toime tulema suurte
ühiskondlike probleemidega – majanduskriisi, rahvastiku vananemise, ressursside
nappusega ja vajadusega säilitada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Seda olulisem on edendada innovatsiooni, mis suudab loovate ideede ja lahenduste abil
neile probleemidele vastata. Küsimus ei ole ainult tehniliste uuenduste, vaid ka
sotsiaal-poliitiliste uuenduste juurutamises. Näiteks rahvastiku vananemise probleemiga
toimetulemiseks vajame ühest küljest nii-öelda klassikalisi uuendusi nagu uued ravimid,
kuid teisest küljest peaksime mõtlema ühiskonna, pensioni- ja tervishoiusüsteemi
innovaatilistele mudelitele. Me peame täna looma keskkonna, mis soodustab homseid
uuendusi – muu hulgas investeerima teadus- ja arendustegevusse, kaitsma
intellektuaalomandit eeskätt patendiõiguse abil ning edendama loovoskusi juba
klassiruumist alates.

Lõpetuseks tahaksin tuua esile konkreetse probleemi, mis on seotud ressursside
kasutamisega. Uuendused peaksid tagama lõppude lõpuks toodete pikema eluea. See on
tarbijate ja keskkonna huvides. Kahjuks on ka uuendusi, millel on vastupidine tagajärg.
Arendatavatesse toodetesse jäetakse sihilikult puudusi, mis vähendavad toodete kasulikku
eluiga ja suurendavad tarbimist. Niisugused tooted on näiteks sülearvutid ja nutitelefonid.
Juhtalgatus „Innovaatiline liit” peab aitama sellise tegevuse vastu võidelda.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid!
Kõigepealt tänan siiralt Judith A. Merkiesi, kes tegi head tööd. Suur tänu ka paljudele abiks
olnud parlamendiliikmetele ja komisjonile tema toetuse eest.

Oleme selle teema juures suuresti ühel seisukohal. Aastate jooksul oleme võtnud siin vastu
arvukalt programme ja dokumente, alates Lissaboni strateegiast ning lõpetades Euroopa
2020. aasta strateegia ja palju muuga. Oleme pidevalt öelnud, et Euroopa Liidu tulevik
sõltub edaspidi sellest, kas me suudame innovatsiooniprobleemi edukalt lahendada. Oleme
kõik nõus, et see hõlmab kõiki hariduse, koolituse ja teadusuuringute tahke ning et oluline
on ka ettevõtluse pool. Nagu eelmine sõnavõtja ütles, on sellegipoolest tõsi, et muud
maailma piirkonnad suudavad talente ja ideid silmanähtavalt tõhusamalt rakendada kui
meie.

Seepärast peame vähemalt mõneks hetkeks peatuma ja mõtlema, miks see nii on. Kas
põhjus on selles, et me pakume liiga vähe rahalisi vahendeid või et me ei suuda leida õiget
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viisi, kuidas olemasolevat potentsiaali ära kasutada? Sellele Judith A. Merkies oma sõnavõtus
viitas.

Tahaksin põgusalt peatuda veel ühel teemal. Kuulusin Californiat külastanud delegatsiooni
ja ühel õhtul kohtusime noorte ettevõtjatega, kes tahtsid uusi ettevõtteid luua. Ma ei unusta
seda õhtut kunagi. Nende noorte silmad särasid, nad olid täis entusiasmi ning nii nad ise
kui ka teised uskusid, et nad suudavad midagi saavutada. Nad palusid ainult üht. Palusid
aidata kõiki, kes on võtnud eesmärgiks äri alustada, et neile antaks võimalus, et neil oleks
vabadus tegutseda ning nad ei peaks kulutama kogu aega bürokraatiaga maadlemise peale.

Ma ei unusta seda, sest tegemist oli minu jaoks väga-väga olulise sõnumiga. Kuidas me
suudame suurendada oma teadustegevusse suunatud investeeringute tõhusust? Minu
arvates on Euroopa Teadusnõukogu ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
panus teadusuuringute valdkonda huvitav ja põnev ning võiks anda häid tulemusi.
Riskikapitali ja inimestega seotud küsimustele saab ilmselt kõige paremini vastata siis, kui
meie, poliitikud, ei püüa otsusele jõudmiseks ja suuniste andmiseks hinnata kõiki küsimusi.
Vahest on vaja ainult mõningaid eeskirju. Nagu Judith A. Merkies ütles, vähem on sageli
rohkem.

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

Judith A. Merkies,    raportöör. – (NL) Lugupeetud juhataja! Austatud kolleeg, tänan teid
sõnavõtu eest. Kuidas saame teie arvates ühendada innovaatilise liiduga seotud püüdlused
kogu selle tööga, mida me teeme tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis,
kõikide muude dokumentidega, mis edaspidi koostatakse, ühise strateegiaraamistikuga,
teadusuuringute rahastamise ja tulevaste programmidega? Kuidas suudab komisjon tagada,
et lõpuks läbib kõiki neid poliitikaelemente üks joon ja meil on tegelikult võimalik
innovaatilise liidu algatuse raames seatud eesmärkideni jõuda?

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Ma usun endiselt asjadesse, mis on head
ja kasulikud. Nagu Californias kohatud noored, tahaksin öelda, et me suudame selle
saavutada. Kuigi vahest ei pea me kõikide üksikasjade kohta eeskirju kehtestama.

Britta Thomsen (S&D).   – (DA) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid!
Tahaksin kõigepealt raportöörile raporti eest tunnustust avaldada. See on suurepärane töö.
2020. aasta strateegias tunnistasime tõsiasja, et kui me soovime Euroopas oma heaolu
taset säilitada, peame tootlikkust suurendama. Seepärast peame koondama tähelepanu
innovatsioonile. On oluline, et me ei piirduks uuendustes teaduse ja tehnoloogiaga. Kui
võtame innovatsiooni tõsiselt, peame esmajoones investeerima inimtegurisse. Innovatsioon
hõlmab loomingulisi protsesse, mida võib õpetada ning mis peaksid sisalduma
liikmesriikides kasutatavas õpetamismetoodikas, sest me vajame töötajaid, kel on häid
ideid töö täiustamiseks ja lahendusmudeleid uute ülesannetega toimetulemiseks. See
tähendab aga, et peame oma tööjõudu harima ja talle täienduskoolitust pakkuma. Meie
ees on tohutu ülesanne õpetada ettevõtetele, kuidas nad oma töötajate
innovatsioonipotentsiaali kõige paremini ära võivad kasutada. Töötajatest lähtuv
uuenduslikkus ei ole hea üksnes ettevõtetele, vaid soodustab ka rahulolu tööga ja aitab
stressi vähendada. Tahaksin paluda komisjonil alustada läbirääkimisi tööturu mõlema
osapoolega, et arutada, kuidas saame töötajatest lähtuvat uuenduslikkust Euroopas kõige
paremini tagant tõugata.

Marek Henryk Migalski (ECR). -    (PL) Lugupeetud juhataja! Loomulikult oleme kõik
innovatsiooni poolt, eriti teaduses ja tööstuses – ja ma ei ütle seda üksnes poliitikuna, vaid

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET254



ka endise ülikoolitöötajana, sest enne poliitikutööd olin õppejõud. Tegelikkuses aga – ja
mõned sõnavõtjad on seda juba öelnud – kaotame innovatsiooni võidujooksu sellistele
riikidele nagu USA ja Kaug-Ida riigid. Seepärast nõuame, et innovatsioonialasesse koostöösse
kaasataks ka EList väljapoole jäävad riigid.

Olen väga rahul, et minu esitatud muudatusettepanek on heaks kiidetud. See on lisatud
lõikena 167, milles nõutakse koostööd idapartnerlusse kaasatud riikidega, ja ma loodan,
et lõiget 71 muudetakse samamoodi. Lõikes 71 viidatakse Vahemere piirkonna riikidele,
kuid seda tuleks laiendada kõikidele Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidele.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Lugupeetud juhataja, Judith A. Merkies on koostanud
suurepärase raporti ja ma avaldan talle tunnustust. Loomulikult on meil ELi 2020. aasta
strateegia, me teeme palju pingutusi ning koostame innovatsiooni ja noorte tööhõive kohta
paberi peal arvukalt raporteid, mille peaksime ellu viima. Noorte eurooplaste töötuse määr
on üldisest töötusest 9,6%, kuid 19–27 aasta vanuste noorte puhul ületab see 20,2%.
Loomulikult on need inimesed meeleheitel. Töö ei ole ainult elatusallikas. Me peame seda
mõistma ja andma noortele võimaluse töötada, sest nii anname neile eneseväärikuse.

Mõistagi peab igal kodanikul olema võimalus innovatsiooniprogrammis osaledes
uuenduslikke meetmeid arendada ja Euroopat muuta. Lugupeetud volinik! Komisjoni
teatises viidatakse partnerlussuhetele innovatsioonivaldkonnas. Kuidas kavatseb komisjon
edendada piirkondade suuremat kaasamist, missugused vahendid kasutusele võetakse ja
missugused on ettenähtud rahastamisvõimalused?

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Peamised probleemid, millega
innovaatiline liit peab tegelema, on rahvastiku vananemine ja tervishoiusüsteemi
ülalpidamine. Süsteemide jätkusuutlikkuse ja stabiilsuse tagamiseks tuleb neid vaadelda
ja arutada laiemas plaanis. Edukaid lahendusi on võimalik leida ainult süsteemidevahelisi
suhteid analüüsides.

2050. aastaks langeb tööealiste ja üle 65aastaste ELi kodanike suhe 4 : 1 suhteni 2 : 1. Selle
tagajärjel suurenevad kindlasti kulutused pensionile ja tervishoiule. Keskendumine ainult
pensioni reguleerimisele ja patsientide omaosaluse suurendamine ei lase meil eesmärkideni
jõuda.

Edukate lahenduste juures tuleb arvestada ka puudujääkidega meie hariduses ja
tööturupoliitikas. Hädavajalik on investeerida koolitusse ja muuta meie koolitusalaste
poliitikameetmete suunda, et vältida olukorda, kus spetsiifilistes tööstusharudes ei ole
võimalik täita suurenevat hulka töökohti, kuid samal ajal elab sellega võrdne hulk väheste
oskustega tööealisi inimesi hüvitiste najal.

Oma tööturupoliitika raames peame kooskõlastama ka perekonda ja võrdõiguslikkust
käsitlevad poliitikameetmed, mitte pidama neid üksteisele vastukäivaiks.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Lubage
mul kõigepealt tunnustada raportööri suurepärase töö eest.

Euroopa Liit vajab jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist majandusmudelit, mis vastaks
praegustele suurtele sotsiaalsetele probleemidele ning aitaks tagada rohkem ja paremaid
töökohti. Algatusega „Innovaatiline liit” kehtestatakse strateegiline Euroopa
innovatsioonipoliitika, mis on sidus ning suunatud ettevõtetele ja inimestele. Arusaam
innovatsioonist peab minema kaugemale tehnoloogilisest uuenduslikkusest – see tuleb
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seostada toodetega, kuid samuti protsessidega, teenustega, liikumistega, süsteemidega ja
organisatsioonistruktuuridega.

Just sotsiaalse innovatsiooni eesmärk on leida uusi ja tõhusaid lahendusi pakilistele
sotsiaalsetele kitsaskohtadele. Peale selle on noored innovatsiooni liikumapanev jõud ning
seepärast peame rakendama poliitikameetmeid, mis soodustaksid noorte juurdepääsu
tööturule. Samuti on oluline luua asjakohased toetusmehhanismid väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele.

Innovatsioonipoliitika edukus sõltub lihtsa, tõhusa, bürokraatiavaba teadus- ja
kõrgharidussüsteemi olemasolust. Nende kahe valdkonna piisav rahastamine on areneva
innovatsiooni hädavajalik eeltingimus.

Arvestades eesmärki suunata 2020. aastaks 3% SKPst tehnoloogilisse teadus- ja
arendustegevusse, palun komisjonil kaaluda võimalust luua majanduse juhtimise valdkonnas
toimuva taustal kogu ELi hõlmav tõhus süsteem, mille abil hallata nimetatud eesmärgiga
seotud tegevust.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
kolleegid! Kui seame eesmärgi suurendada oma innovatsioonisuutlikkust ja investeeringuid
või konkurentsieelist võrreldes USA ja Hiinaga, kõneleme kindlasti majandusarengust,
kuid eeskätt kõneleme ka töökohtade loomisest. Seepärast peame hankima endile vahendid
innovatsiooni suurendamiseks.

Tahaksin tunnustada Judith A. Merkiesi nii-öelda ühe akna süsteemi, rahastamisstrateegia
ning teadlaste vajaliku riskivalmiduse tunnustamise eest. Tema raportis liigutakse õiges
suunas ja toetatakse keskkonda, mis on soodne VKEdele, kes on Euroopa Liidu edu jaoks
üliolulised.

Innovatsioon tähendab territooriumide ligitõmbavust ja konkurentsivõimet ning kui kõne
all on assigneeringute sidumine, erinevuste vähendamine ja kodanike aktiivse rolli
edendamine, on piirkondlike ja kohalike ametiasutuste kaasatus ülioluline. Just kohapeal
aitab kõnealuses raportis soovitatud meede Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide
saavutamisele tõhusalt kaasa.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Lugupeetud juhataja! Euroopa ja innovatsioon. Tahaksin
öelda mõne sõna selle kohta, millest kolleegid Marek Henryk Migalski ja Evžen Tošenovský
äsja kõnelesid. Kus me põhimõtteliselt oleme? USA on meist ees, Jaapan on meist ees ning
Brasiilia, India ja Hiina on meil kohe kannul. Minu jaoks on algatus „Innovaatiline liit”
viimase hetke programm. Väga tõenäoliselt on see meie viimane võimalus end innovatsiooni
vallas kokku võtta ja takistada nimetatud riikidel meile järele jõudmast. Euroopa kui
maailmajao igal selle valdkonna nurjaminekul on saatuslikud tagajärjed – nagu ka kõik
teised parlamendiliikmed on öelnud – Euroopa Liidu konkurentsivõimele, elanike
elukvaliteedile ja ka väärtustele, mida EL maailmas esindab.

Seepärast on mul hea meel, et Euroopa Parlament on suutnud algatada konkreetsed
seadusandlikud meetmed, näiteks alustanud tihedamat koostööd Euroopa patendi loomise
küsimuses. Kui kõne all on uuenduste juurutamine praktikas ja nende kasutamine väikestes
ja keskmise suurusega ettevõtetes, pean väga oluliseks ka standardimisvaldkonda.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Möödunud aasta novembris siin
Strasbourgis esitatud sõnavõtus toonitasin, et Euroopa Liidu vanades ja uutes liikmesriikides
erineb teadus- ja arendustöö valdkonna rahaline toetamine märkimisväärselt. Pikas plaanis
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toob see kaasa tähelepanuväärse tasakaalustamatuse Euroopa Liidu liikmesriikide arengus
ja nähtuse, millele ajakirjanikud on andnud inetu nimetuse „ajude äravool”. Raportis
viidatakse sellele ekslikult kui intellektuaalsele liikuvusele. Et tagada Euroopa jätkusuutlik
areng – ma rõhutaksin sõna „jätkusuutlik” –, peab EL jätkusuutliku arengu rubriigi raames
eraldama rohkem raha innovatsiooni ja teadusprojektide arendamisele uutes ELi
liikmesriikides.

Julgustada tasub ka seda, et valitsused suurendaksid summasid, mis igal aastal eelarvest
teadustegevusele eraldatakse, ning sätestaksid protsentuaalse alammäära, mille ulatuses
eelarvest sedalaadi projektidele raha suunatakse. Järgmine põhiprobleem on VKEde sektori
uuendustegevuse rahastamine, millele peaksime rohkem tähelepanu pöörama.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Peamine
ülesanne on teha asju teisiti – palju vähem killustatult, et liikmesriikides ja ELi tasandil
toimuks märgatavalt vähem paralleelset tegevust – ja suunata investeeringuid paremini.
Arvan, et ettevõtted ja kodanikud ootavad. Raport ja teie ettepanek innovaatilise liidu kohta
tekitavad ootusi. Ka meie peaksime sellelt palju ootama, kuid tahan tuua siiski esile mõne
punkti vahendite, eriti Euroopa Liidu vahendite kohta.

Esiteks peame tagama, et rahastamine muudetaks lihtsamaks, ning riskikapitali jaoks peab
olema rohkem toetusi ja stiimuleid. Teiseks on meil juba olemas fondid, kuid need on
sihtotstarbelised ja eraldi juhitud – regionaalfondid, põllumajandusfondid ja muud sellised.
Peame võtma omaks mitme fondi idee. Kas olete tulevaste õigusaktide juures sellega nõus?
Missuguste ettepanekute alla see käib?

Minu järgmine mõte lähtub sellest, et kuulsime äsja, kuidas teadus- ja arendustegevusse
investeerimine piirdub suuresti kaheteistkümne „vana” liikmesriigiga. Seepärast on vaja
täiendavat jaotust. Tasakaal on vaja taastada. Kuidas saaksite selles vallas toetada „uute”
liikmesriikide ettevõtteid ja kodanikke?

Lõpetuseks tahtsin öelda, et tegemist on protsessiga, mida tahaksime arutada koos teiega.
Kuidas kavatsete nüüd dialoogi pidada? Teie teatises on öeldud, et 2011. aasta lõpus kutsute
kokku konverentsi ja teete muudki. Mul on juba olnud võimalus teiega paar korda kõnelda,
sealhulgas omavahel, teadmisi ja innovatsiooni käsitlevatel tippkohtumistel Euroopa
Parlamendis. Kuidas te seda nüüd korraldate? Tahame teid rohkem näha. Õigupoolest on
mul sellesse suur usk. Teie koordineerite praegu komisjonis neid teemasid ja varem selliseid
asju ei juhtunud. Jälgime koos Judith A. Merkiesiga teie tegevust tähelepanelikult.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Tunnustan Judith A. Merkiesi
suurepäraselt koostatud raporti eest. Et innovaatilise liidu algatus aitaks kindlasti kaasa
jätkusuutlikule arengule, tuleb ajakohastada haridussüsteemi, lihtsustada ja ühtlustada
eeskirju olemasolevate vahendite kättesaadavuse kohta, koostada prognoose nõutavate
oskuste kohta, soodustada partnerlussuhteid ülikoolide ja ettevõtete vahel, edendada
standardimist ja kaitsta intellektuaalomandit. Innovaatilise liidu vältimatu eeldus on aga
lairibaühenduse kättesaadavus, sest see suurendab kodanike kaasatust.

Nõuame innovatsiooni jaoks rohkem raha, kuid minu arvates ei tohi me järjepidevuse
nimel, nagu oleme toiminud ka muudel juhtudel, piirata raportiga ühtekuuluvuspoliitikat,
ühist põllumajanduspoliitikat ega mitmeaastast finantsraamistikku. Loodetavasti saavutab
see muudatusettepanek homme häälteenamuse.

Lõpetuseks palume komisjonil lisada ELi innovatsioonipoliitika konkreetsete ja mõõdetavate
eesmärkidega tegevuskavasse.
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Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kõigepealt
soovin Judith A. Merkiesi suurepärase töö eest tunnustada. Minu arvates peame
innovatsiooni, teadustegevusse ja teadmistesse rohkem ja julgemalt investeerima.
Teadustegevus ei tohi innovatsiooni alla neelata. Innovatsioon ja teadustegevus ei ole üks
ja sama ning mulle valmistab heameelt asjaolu, et raportis juhitakse sellele põhimõttelisele
erinevusele tähelepanu.

Raportis on esitatud mõned olulised eesmärgid: sotsiaalse innovatsiooni kaudu on sellega
hõlmatud tavainimesed ja töötajad, selles esitatakse meetmed, millega hõlbustada laenu
ja rahastamise kättesaadavust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, ning mis
peamine, luuakse üha tihedamad ja otsesemad ettevõtteid, teaduskeskusi ja ülikoole
ühendavad sidemed.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete elu hõlbustamine ja lihtsustamine ühe akna
süsteemi abil ning keskendumine talentidele, loovusele ja uuenduslikele ideedele on
majanduskasvu ja arengu olulised eeldused. Kui tahame kriisist välja tulla ja noorematele
põlvkondadele parema tuleviku luua, peab Euroopa Liit innovatsioonipoliitikasse tõsiselt
suhtuma.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Praegu on teadustegevus ja innovatsioon
kõige arenenumate liikmesriikide privileeg ning see mõjub Euroopa Liidule kahjulikult.
EL peab selle teguriga arvestama ja soodustama kõikjal Euroopa Liidus potentsiaalse
innovatsioonisuutlikkuse tasakaalu. Lisaressursside eraldamise abil – nagu volinik Quinn
hiljuti lubas – tuleb aidata uutel liikmesriikidel arendada välja teadustegevuse infrastruktuur.
Ainult sel viisil võime olla kindlad, et hoiame ära teadus- ja innovatsioonilõhe süvenemise
Euroopa Liidu ida- ja lääneosa vahel, suudame saavutada oma eesmärgi ja luua tõeliselt
innovaatilise liidu.

Levitatakse ideed, mille kohaselt innovatsiooni ja teadustegevust võiks rahastada struktuuri-
ja põllumajandusfondidest. Minu arvates ei ole see mõte teostatav ega õiglane. Reaalne
lahendus on luua konkreetsed vahendid, mis on ette nähtud üksnes teadustegevusele ja
innovatsioonile.

António Fernando Correia De Campos (S&D).   – (PT) Lugupeetud juhataja, austatud
volinik ja raportöör! Kõnealune strateegia on tähtis kõikide Euroopa Liidu ja eeskätt nende
riikide jaoks, kelle majandus ei ole piisavalt konkurentsivõimeline. See on tähtis väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtete loomise seisukohalt. Praegu luuakse töökohti aktiivsemalt.
Strateegia on tähtis ülikoolide ja laboratooriumide jaoks, kelle püsimajäämine sõltub
osaliselt suhetest tootmissektoriga. Strateegia on oluline finantssüsteemi jaoks, mis
traditsioonilise tootmismudeli ammendumise korral leiab innovatsioonis uue turu.

Innovatsioon on Euroopa tegevuskava tipus ja kuna see moodustab Euroopa 2020. aasta
strateegia alustala, peavad uued rahastamisvahendid teenima innovatsiooni huve, et see ei
langeks praeguses olukorras eelarvepiirangute surve alla.

Tahaksin tunnustada raportöör Judith A. Merkiesi olulise panuse eest uuendusmeelsemasse
Euroopasse, mida iseloomustab teadmistepõhine majandus.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Lugupeetud juhataja! Tahaksin omalt poolt tunnustada
oma fraktsioonikaaslast, keda on suurepärase raporti koostamise eest juba palju kiidetud.
Euroopa Liit seisab keerulisel teelahkmel. Ühest küljest on meil hädasti vaja tegelda kriisist
põhjustatud probleemidega, kuid teisest küljest peame võtma nüüd vastu meetmed, et
saaksime asjakohaselt reageerida ja täita pikaajalised kohustused, mille me oleme endale
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pannud tegelemiseks niisuguste küsimustega nagu kliimamuutus, energiajulgeolek, toiduga
kindlustatus, elanikkonna vananemine jms.

Innovatsioonipoliitikal on tänapäeva üleilmastumist arvestades tohutu mõju kõikidele
eluvaldkondadele ning tulevikus saab sellest poliitikasuunast Euroopa Liidu majandusliku,
kultuurilise ja sotsiaalse arengu peamine tugisammas. Siiani on innovatsioonipoliitika
olnud killustatud ning suunatud rohkem akadeemilistele ja teaduskeskustele, mitte püüdnud
uuenduslikke ideid ellu viia või kohandanud tooteid ja teenuseid, mis võiksid ergutada
majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Toetan innovatsioonipoliitika terviklikku käsitust ja usun, et peame koos looma strateegilise
ja integreeritud Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika, mille põhisuund on praktiline
kohandamine.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Innovatsioon on üks peamisi
Euroopa Liidu konkurentsivõime liikumapanevaid jõude, ilma milleta oleks võimatu seatud
strateegilisi eesmärke täita. Tungiv vajadus innovatsiooni järele on näiteks rahvatervise ja
keskkonnakaitse valdkonnas.

Seepärast peavad Euroopa Liit ja liikmesriigid pakkuma ettevõtetele ja eraisikutele finants-
või maksusoodustusi, et nad saaksid keskenduda teaduslikele ja tehnilistele uuringutele ja
arendustööle valdkondades, mis ei ole väga tulusad, kuid mis tooksid inimestele tohutut
kasu. Minu arvates eraldame teadustegevusele eelarvest ikka veel suhteliselt väikesi
summasid ning seepärast tahaksin ka rõhutada, kui väga on ELi tulevastes eelarvetes vaja
kõnealusele valdkonnale rahastamisvahendid ette näha.

Euroopa teadustegevuse valdkonda tuleks toetada ka ühtse Euroopa patendi kehtestamisega.
Peale novaatorite intellektuaalomandi kaitsmise võiks see vähendada ka aeganõudvaid ja
kulukaid bürokraatlikke protsesse ja hoida ära ühe üksuse korduvaid samateemalisi taotlusi
kõikides liikmesriikides.

ISTUNGI JUHATAJA: ROBERTA ANGELILLI
asepresident

Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Kui täita
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärk, mille kohaselt suurendatakse teadus- ja
arendustegevusse suunatud investeeringuid kuni 3%ni SKPst, oleks võimalik luua
3,7 miljonit töökohta ja suurendada aasta SKPd 2025. aastaks kuni 795 miljardi euro
võrra.

Selleks on meil aga vaja veel miljonit teadlast, samal ajal kui paljusid neist tõmbavad
Euroopast väljapoole jäävad riigid, kus on olemas mehhanismid ideede turulejõudmist
takistavate kitsaskohtade kõrvaldamiseks. Teadussüsteemide ja turgude killustatus,
riigihangete liiga vähene kasutamine innovatsiooni ergutamiseks, rahastamise ebakindlus
ja aeglane standardimisprotsess on probleemid, millega Euroopa Liidu riigid peavad endiselt
toime tulema. Loodetavasti võetakse neid probleeme siiski tõsiselt, kui tahame, et
innovaatilise liidu programm oleks üks Euroopa 2020. aasta strateegia kordaminekuid.
Ainult nii suudame saavutada Euroopa Liidus jätkusuutliku majanduskasvu ja seista vastu
üleilmastumise suurenevale survele.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Innovaatilise liidu algatusega
edendatakse ettevõtlusele suunatud strateegilist Euroopa Liidu poliitikat. Erilist tähelepanu
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tuleb pöörata Euroopa 2020. aasta strateegias seatud eesmärkidele. Innovatsioon peab
lähtuma avalikust huvist, elukvaliteedi parandamisest ja sotsiaalse heaolu soodustamisest.
See tähendab, et üleilmastumine ja teadustegevus on välise konkurentsivõime ja
majanduskasvu põhitegurid. Lisategurid on VKEde aktiivne osalemine ja Euroopa Liidu
kodanike kaasatus.

Komisjon peaks keskenduma tehnoloogiale, mis toetab arukat jätkusuutlikku
majanduskasvu. Kõik strateegiad, mille abil püütakse Euroopa Liitu kriisijärgsete
tingimustega kohandada, peavad olema suunatud püsivate töökohtade loomisele. Selleks
peaksid liikmesriigid edendama stabiilset majandusmudelit, mis põhineb loovusel.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Piirideta Euroopas ja
jätkuva üleilmastumise taustal võib innovatsioon pakutavate teenuste kvaliteedi
parandamise abil – ükskõik, mis valdkonnaga on tegemist – aidata sotsiaalset ühtekuuluvust
oluliselt suurendada, ja ta peabki aitama seda teha.

Paremad teenused nõuavad aga ka kutsekoolituse parandamist. Seepärast on minu arvates
kasulik algatada konkreetseid kutsekoolituse programme, milles keskendutaks
innovatsioonile ja loovuse ergutamisele. Need on nähtused, mida võib koolitusprotsessi
vältel kasvatada, õpetada ja tõhustada. Euroopa Komisjon peab liikmesriike julgustama ja
toetama, et nende riiklikud haridussüsteemid sisaldaksid suuremal määral niisuguseid
elemente nagu innovatsioon ja loovus. Soodustada tuleb ka haridussüsteemide ja
ettevõtlusmaailma koostöö parandamist uute, sealhulgas piiriüleste õppekavade ja
doktoriõppekavade väljatöötamise kaudu.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Lugupeetud juhataja! Tänan, et andsite mulle
võimaluse sel teemal sõna võtta.

– Lugupeetud juhataja! Meie kohus on edastada kolmanda taseme haridusasutustele,
teadusorganisatsioonidele ja ka erasektori ettevõtetele teave võimaluste kohta, mis on
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi
kaudu kättesaadavad. Me peame alati toonitama kasu, mida maailma suurim avalikust
sektorist rahastatud teadustegevuse programm võib tuua väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele.

Teadustegevuse ja innovatsiooni toetamine on ülimalt oluline Euroopa Liidu äärealadel,
kui need piirkonnad tahavad aina rohkem üleilmastuvas maailmas konkurentsivõimelisteks
jääda. Iirimaa seisukohalt aitab seitsmes raamprogramm arendada teadustegevust, see
omakorda loob töökohti ning pakub meie kodanikele uusi tooteid ja teenuseid. Iirimaa
põllumajandus-, toiduaine-, kalandus-, tervishoiu-, energia-, transpordi- ja IKT-sektori
organisatsioonid on kulutanud juba 270 miljonit eurot.

Kokkuvõtteks ütlen, et eeskätt praegusel väga keerulisel ajal on see äärmiselt oluline nii
Iirimaal kui ka terves Euroopa Liidus.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Tõsise majandus- ja sotsiaalkriisi
ajal, mida paljud Euroopa Liidu liikmesriigid praegu läbi elavad, on arutelu kõikide
teadmisvaldkondade ning kõikide majandus- ja sotsiaalvaldkondade innovatsiooni üle
väga teretulnud. See innovatsioon peab juhinduma aga avalike huvide kaitsmise, inimeste
elukvaliteedi parandamise, sotsiaalse heaolu edendamise ning keskkonna ja looduse
tasakaalu säilitamise kriteeriumidest.
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Selle taustal on oluline pidada meeles töötust, mis mõjutab juba ligikaudu veerandit noortest,
kellest paljud on kõrgharidusega; pidada meeles, et töökohad on aina ebakindlamad, eeskätt
naiste ja noorte puhul; ja pidada meeles vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suurenemist.

Seepärast on aeg liikuda sõnadelt tegudele ning nõuda vajalikku eelarvet ja poliitikat, mis
tunnistaks inimeste, nende loovuse ja innovatsioonisuutlikkuse tegelikku väärtust ja austaks
töötajate väärikust.

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Hiljutise GE uuringu põhjal usub 85% liidritest,
et innovatsioon on võimalus saavutada Euroopa Liidu edasine heaolu. Üks asi on seda
nentida, kuid teine asi on see teoks teha. See on ülesanne, millega peame toime tulema.

Mul oli eelis koostada kultuuri- ja hariduskomisjoni jaoks arvamuse projekt innovaatilise
liidu kohta ning ma tõin esile paljud punktid. Üks neist oli vajadus vältida töö dubleerimist.
See oli ajendatud vastusest, mille andis kuulamisel volinik, kes rõhutas, et üht konkreetset
Salmonella tüve uuris 40 eri instituuti – see on selge näide ühise mõtlemise puudumisest
ja raharaiskamisest. Me vajame ka viljakat koostööd eri sidusrühmade vahel. Hea näide on
siinkohal Santiago de Compostela ülikool, kus viidi teadusprojekt nii kaugele, et loodi uus
ettevõte. Kolmandaks peame töötama välja Euroopa patendi.

Máire Geoghegan-Quinn,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada kõiki
arutelus osalenud parlamendiliikmeid. Kõik siinviibijad on vist ühel nõul selles, et me
peame innovatsiooni jaoks tingimused paremaks muutma.

Enamik sõnavõtjaid rääkis töökohtadest. Just selles innovaatilise liidu mõte seisnebki.
Tegemist on olukorraga, kus me viime turule elementaarsed alusuuringud, mida me Euroopa
Liidus nii hästi teeme. Nii pakume töökohti siin, mitte välismaal.

Paljud sõnavõtjad tõid esile piirkondade osatähtsuse. See on tõesti oluline. Ühest küljest
peame arendama sünergiat teadustegevuse ja innovatsiooni rahastamise vahel ning teisest
küljest arendama struktuurifonde. Judith A. Merkies toonitab seda punkti oma raportis.
Kõik Euroopa Liidu piirkonnad peaksid oma tugevaid külgi ära kasutama. Mõne nädala
pärast lähen Ungarisse Debreceni konverentsile „Euroopa innovaatiliste piirkondade nädal”,
kuhu tulevad kokku kõikide piirkondade esindajad, et kõnelda aruka spetsialiseerumise
ideest.

Mõned vähem arenenud piirkonnad võivad võrgustikust ning teadus- ja
innovatsiooniprogrammide edendatavast oskusteabest kindlasti kasu saada, muidugi kui
nad kasutavad samal ajal ka struktuurifonde, et rajada vajalik teadustöö infrastruktuur.

Lambert van Nistelrooij tõstatas innovatsioonikonverentsi küsimuse. Tahaksin öelda, et
sellega on asjad hästi sujunud. Ettevalmistustööde raames oleme kutsunud tööstuse,
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimehe Herbert Reuli rääkima
innovatsioonikonverentsi keskmes oma komisjoni tegevusest. Loomulikult oleme kutsunud
ka liikmesriikide valitsuste esindajaid, ettevõtete juhte, mitmesuguste sidusrühmade,
poliitikakujundajate ja teiste esindajaid.

Meie arvates on see väga oluline, sest üks aspekt, mida pean innovatsiooniga seoses tähtsaks,
on nii-öelda pidevalt kohandatava tegevuskava olemasolu. Teisisõnu peab meil olema
võimalus järjepidevalt – Euroopa Parlamendis, rahvusvahelisel tasandil
innovatsioonikonverentsil ning ka riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil – edasiminekut
jälgida ning aeglaste edusammude korral nende kiirendamist nõuda. See on väga oluline,
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kui soovime, et kõnealune algatus kujuneks edukaks, looks soovitud töökohti ja viiks
lõpuks oodatud tulemusteni.

Judith A. Merkies,    raportöör. – Lugupeetud juhataja! Tahan tänada kolleege ja
uuendusmeelsed kodanikke kogu väärtusliku kaasabi eest. Tegemist oli väga kaasava
protsessiga. Räägime siinkohal ühel häälel – me tahame soodustada majanduskasvu ja
liikuda teistsuguse, jätkusuutliku ühiskonnamudeli poole. Me tahame ergutada VKEsid ja
alustavaid ettevõtteid; me tahame uuendada oma teadmisi elukestva õppe abil; me tahame
sotsiaalset innovatsiooni. Me tahame, et raha kulutataks ka tegelikult teadus- ja
arendustegevusele, mitte ei hoitaks taskus.

Oleme ühel nõul, et teadustegevus ei ole innovatsiooni sünonüüm; innovatsioon on
iseseisev nähtus, kuigi see võib ka teadustegevusest lähtuda. Need mõlemad on väga olulised,
kuid innovatsioon vajab rohkem taganttõukamist. Selgitan põllumajandus- või
struktuurifondidest pärineva rahastamise küsimust – me ei kavatse liigutada ühise
põllumajanduspoliitika või struktuurifondide raha innovatsioonifondidesse, vaid pöörata
tähelepanu innovatsiooni horisontaalsele aspektile. Meil on vaja innovatsiooni ka
põllumajanduses ja regionaalpoliitikas – me vajame seda kõikides valdkondades.

Nii et kuidas me siit edasi liigume? Ärgem piirdugem selle ühe raportiga. Me ei tohi sellega
piirduda. Peame koos liikmesriikidega asja edasi viima. Peame tõepoolest püüdma mõtteviisi
muuta. Peame kulutama raha, kuid muutma poliitikat. Peame muutma oma
majandusmudelit, liikuma jätkusuutliku mudeli poole ja looma töökohti.

Raportis on öeldud, et innovatsioon ei ole ainult toode, protsess või teenus, vaid ka
liikumine. Olgem siis täna siin uuendajad. Algatagem liikumine – innovatsiooniliikumine.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Edit Herczog (S&D),    kirjalikult. – (HU) Innovatsioon tähendab ideede edukat
ellurakendamist. Me ei tohi lasta innovaatilisel liidul jääda pelgalt põnevaks ideeks,
poliitiliseks eesmärgiks. Eelarvekomisjonis töötame kindlameelselt selle kallal, et lõimida
Euroopa 2020. aasta juhtalgatus sõltumatu finantsraamistiku kaudu Euroopa Liidu
strateegiasse. Juhtalgatusel „Innovaatiline liit” võib olla osa Euroopa Liidu kriisist koormatud
majanduse ümberkujundamises, mis on suunatud jätkusuutlike töökohtade loomisele.
Kui 2020. aastaks on tõepoolest võimalik eraldada 3% ELi SKPst teadus- ja
arendustegevusele, luuakse 3,7 miljonit uut töökohta, mis suurendaks aasta SKPd
2025. aastaks ligikaudu 800 miljoni euro võrra.

Me peame võtma faktina asjaolu, et peamine ja samal ajal ainus tulemuslik vahend Euroopa
Liidu majanduse elavdamiseks on teadustegevus ja innovatsioon. Seepärast peame toetama
ühehäälselt ideed, mille kohaselt liikmesriigid annavad 1% oma SKPst uurimis- ja
tehnoloogia arendamise tegevusele. Riskivalmidus on eduka innovatsiooni eeldus, kuid
see ei tähenda nüüd, et liikmesriigid teevad riskantseid investeeringuid. Kasu on kindel.

Euroopa Liidu konkurentsivõime säilitamiseks on vaja käsitlusviisi muutust, mille paremaks
taganttõukamiseks on tarvis suurendada innovatsioonipotentsiaali ja julgustada rohkemaid
eurooplasi ettevõtjaiks hakkama. Seepärast vaatasime uuesti läbi Euroopa
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” ning viisime selle kooskõlla ühtse turu aktiga,
mis võib saavutada koostoime ka juhtalgatusega „Innovaatiline liit”. Meetmeid tuleb
ühtlustada, sest nii kasvab ka tõhusus mitu korda.
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Jarosław Kalinowski (PPE)  , kirjalikult. – (PL) Innovatsioon, konkurentsivõime,
jätkusuutlik areng, loovus, tõhusus – kõik need on ilusad sõnad, mis sobivad hästi poliitika,
majanduse ja tööturu praeguste suundumustega, kuid kas nende sõnade taga on mingeid
konkreetseid meetmeid või tegelikke projekte? Kes neid sõnu kuulevad, reageerivad kindlasti
positiivselt ning aitavad edendada sõnade taga olevaid ideaale ja hankida neile toetust. Me
ei tohi aga unustada, et loosungeid tuleb toetada praktiliste meetmetega ning et teha tuleb
asjakohaseid õigusloomeotsuseid ja rakendada õigusakte, mis aitaksid täita mainitud
eesmärke, nimelt Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke. Euroopa Liidul ja eurooplastel
on tohutu potentsiaal; meie ülesanne on luua tingimused selle potentsiaali täielikuks
ärakasutamiseks.

Joanna Senyszyn (S&D)  , kirjalikult. – (PL) Kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmena avaldan
innovaatilise liidu algatusele toetust. Rõhutaksin rolli, mis on selle algatuse raames haridusel,
kutsekoolitusel ja sotsiaaluuringutel (vaesusega võitlemise ja sotsiaalse tõrjutuse vallas).
Oluline on lihtsustada haldusmenetlusi ELi teadustegevuse ja innovatsiooni programmidega
seotud taotluste esitamisel, et rohkematel ettevõtetel ja teadusasutustel oleks võimalik
programmides osaleda. Samuti võimaldab lihtsustatud menetlus kasutada avaliku sektori
vahendeid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ning vähendada halduskoormust.

Innovatsioonipoliitika peaks käima käsikäes kutsekoolituse ja tööturu valdkonna poliitikaga.
Uute toodete ja teenuste eesmärk on aidata suurendada tööhõivet ning edendada
tulevikusuundumuste ja tööturul vajalike oskuste prognoosimist. Arvestades asjaolu, et
naised moodustavad ainult 30% Euroopa Liidu teadlaskonnast ja ainult 13% Euroopa Liidu
teadusasutuste juhatajatest, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et innovaatilise liidu
algatuses tuleks võtta arvesse edasisi suuniseid, mis käsitlevad tasakaalustatumat naiste ja
meeste esindatust teadusvaldkondades. Kutsun üles ka liikmesriikides neid suuniseid
tõhusalt rakendama.

16. ILO konventsiooni täiendamine koduabilisi käsitleva soovitusega (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle, mille
esitas komisjonile tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel Pervenche Berès ning mis käsitleb
ILO konventsiooni täiendamist koduabilisi käsitleva soovitusega (O000092/2011 – B7-
0305/2011).

Pervenche Berès,    esitaja. – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Mul on hea meel,
et enne järgmist Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni üldkogu saame arutada ILO tunnustust
väärivat algatust, millega tehakse organisatsiooni liikmesriikidele ettepanek koduabilisi
käsitleva soovitusega täiendatud konventsiooni kohta.

Lugupeetud volinik, tahaksin teid kogu Euroopa Parlamendi nimel tänada, et nõustusite
konverentsi eel selle arutelu läbi viima. Meie arvates on see hea tava.

Nagu teame, moodustavad koduabiliste töökohad ametlikel andmetel 5–9% kogu Euroopa
Liidu tööhõivest. Kui vaatame, mida oleme üheskoos Euroopa 2020. aasta strateegiaga
heaks kiitnud, on arusaadav, et kohalikeks nimetatud tööd – nimelt need, mis võimaldavad
meil hoolitseda eakate kodanike eest, ning need, mis võimaldavad väikeste lastega naistel
minna tagasi tööle – vastavad tingimustele, mis lubavad niisugustel töökohtadel veel
areneda.

Usun, et Euroopa Liidus on oluline ILO kiiduväärt ettepanekut toetada, sest meie ühiskonna
areng on täis tendentse – me teame, missugused need on. Üldine nõudlus

263Euroopa Parlamendi aruteludET11-05-2011



majapidamisteenuste järele kasvab, kuid me ei saa ühest küljest tunda rahulolu ILO
inimväärse töö tegevuskava vastuvõtmise üle ning teisest küljest jätta kogu tööturu valdkond
ilma ühegi õigusaktita täiesti reguleerimata ja kaitsmata.

Euroopa Liit peab eeskuju näitama. Tean, et vahel kipume arvama, nagu ei puudutaks ILO
konventsioonid meid. See ei ole tõsi. Ka meie peame siinkohal teed näitama. Minu arvates
annab ILO meile majapidamisteenuste valdkonnas suurepärase võimaluse heita valgust
mõne meie tööturuosa toimimisele, sest koduabiliste töö on sageli ebakindel,
väheväärtustatud ja deklareerimata. Ütlen teile lihtsalt ja selgelt – mõistan, et mõned teist
on väljendanud muret ebaseaduslike sisserändajate tunnustamise või seadustamise pärast,
kuid mulle valmistab muret ka lahing, mida peame deklareerimata töö vastu pidama igas
liikmesriigis. Teame, kuidas majapidamisteenuste valdkonnas on see tava kahjuks
süvenenud.

Loodame, et juunis toimuval rahvusvahelise töökonverentsi 100. istungjärgul lükatakse
kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusel kõnealusele konventsioonile ja soovitusele hoog
sisse. Meie arvates on need olulised vahendid, millega muuta sageli ärakasutamisega
sarnanevad suhted õiguslikeks suheteks. Meie loodame, et koduabilise töö õiguslik
tunnustamine on võimalik. Eakate ja lastega töötavatel inimestel peab olema
ühinemisvabadus ja puhkeaeg ning nad ei tohi langeda ahistamise ja omavoli ohvriks.

Me peame ka tagama, et vahend, mida me ILOle soovitame, võimaldab meil määratleda,
mida me mõistame kõnealuses valdkonnas inimväärse töö all, olgu see seotud töötundide,
tasustatava puhkuse või elamistingimustega.

Tahaksin teada, missuguse seisukoha kavatseb Euroopa Komisjon nende läbirääkimiste ja
konventsiooni eelnõu suhtes võtta ning missuguste volituste alusel ta meie kõigi nimel
tegutseb, et edaspidi võiks Euroopa Liit olla koduabiliste töö valdkonnas eeskujuks ning
et ka meie saaksime väljendada Euroopa Liidu väärtusi.

László Andor,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tänane arutelu koduabilisi käsitleva
uue ILO dokumendi üle valmistab mulle heameelt.

See aitab rahvusvahelisi standardeid puudutavate läbirääkimiste teisele voorule tublisti
kaasa. Kõnealused standardid võetakse tõenäoliselt vastu mõne nädala pärast rahvusvahelise
töökonverentsi 100. istungjärgul.

Nagu teate, on Euroopa Komisjon ILO inimväärse töö tegevuskava kindel toetaja. Komisjon
jälgib tähelepanelikult liikmesriikidevahelist kooskõlastatust ja aitab sellele kaasa; ta on
töötanud paljude viimasel aastakümnel vastuvõetud oluliste dokumentide kiire
ratifitseerimise nimel.

Koduabiliste töö uute standardite väljatöötamiseks on arvukalt põhjusi. Näiteks on kõikjal
maailmas suur hulk koduabilisi, kellest paljud kuuluvad haavatavatesse elanikerühmadesse.
Nende ebakindel staatus ja sagedane kuulumine mitteametlikku sektorisse on samuti väga
olulised probleemid.

Võttes arvesse elanikkonna muutusi ja naiste suuremat osalemist tööturul, muutub edaspidi
kõnealuse valdkonna tööhõive Euroopa Liidus tõenäoliselt suuremaks. Seepärast on ülimalt
oluline parandada koduabiliste kutsealast seisundit ja parandada nende mainet.

Lubage mul vaadelda nüüd arutlusaluse küsimusega tõstatatud praktilisi probleeme ja
selgitada esmalt, missugune roll on komisjonil inimväärset tööd käsitleva uue konventsiooni
ja soovituse üle peetavates ILO läbirääkimistes.
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Meeles tuleb pidada institutsioonilist tausta. Uue dokumendi puhul on tegemist
rahvusvahelise kokkuleppega. Seepärast täidab komisjon talle aluslepinguga antud rolli,
võttes nõuetekohaselt arvesse ILO erijooni – Euroopa Liidul erinevalt ILO liikmete hulka
kuuluvatest ELi liikmesriikidest on organisatsioonis üksnes vaatlejastaatus. Seepärast ei
saa Euroopa Liit ILO konventsioone ise ratifitseerida.

Komisjon on arutelusid aktiivselt jälginud ning 2010. aastal hõlbustas ta ILOs toimunud
kõneluste esimese vooru ajal kooskõlastamist liikmesriikide ekspertide vahel. Ta on
läbirääkimiste vältel välja töötatud dokumente analüüsinud ELi õigusaktide seisukohalt.
Komisjon on tähelepanelikult jälginud eriti neid konventsiooni eelnõu osi, mis võiksid
mõjutada töötajate liikumisvabadust.

Kuna ILO uus konventsioon hõlmab ELi pädevusse kuuluvaid küsimusi, peavad liikmesriigid
tegutsema kooskõlas liidu acquis’iga.

Juunis toimuvate kõneluste järgmises ja viimases voorus jätkab komisjon aktiivset
kooskõlastamist ja töö hõlbustamist, tegutsedes koos liikmesriikide ekspertidega. Minu
osakonnad on olnud ühenduses sotsiaalpartnerite ja paljude komisjoni poole pöördunud
vabaühendustega ning vahetanud mõtteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse
„Majapidamistööde professionaalsemaks muutmine” koostajaga.

Teine küsimus seisneb selles, kuidas aitab Euroopa 2020. aasta strateegia tagada koduabiliste
ebakindlate töökohtade muutumise inimväärseteks püsivateks töökohtadeks. Me peame
pidama meeles valdkonna potentsiaali töökohtade loomise ning töö- ja perekonnaelu
kohustuste ühitamise seisukohalt, s.t valdkonna rolli tööhõivestrateegia eesmärkide
täitmisel. Me ei tohi aga unustada vajadust hoolitseda selle eest, et koduabiliste töökohad
– millest kõiki ei saa pidada ebakindlateks, väheväärtustatuteks ega alatasustatuteks –
kuuluksid tõepoolest inimväärse töö hulka.

Lisaks on võitlus deklareerimata tööga, mis on majapidamistööde valdkonnas laialt levinud,
lahutamatu osa Euroopa 2020. aasta strateegiast, nagu esimene iga-aastane majanduskasvu
analüüs on kinnitanud. Võimalusi muuta mitteametlik või deklareerimata töö ametlikeks
töökohtadeks kirjeldatakse juhtpõhimõtetes, millega edendada töökohtade loomiseks
vajalikke tingimusi. Need põhimõtted esitas komisjon teatises Euroopa 2020. aasta
juhtalgatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” kohta. Juhtpõhimõtted esitame
järgmisel aastal. Paljudel liikmesriikidel on kasulikke kogemusi mitteametliku sektori ja
ebakindlate töökohtade hulga vähendamisel, näiteks teenusetähiku süsteemi sisseseadmise
kaudu.

Kolmas on kehtivate raamõigusaktide – töötervishoidu ja tööohutust käsitleva direktiivi
89/391/EMÜ ning diskrimineerimisega võitlemist käsitleva direktiivi 2000/78/EÜ –
muutmise küsimus.

Tähelepanu tasub juhtida asjaolule, et koduabiliste määratlus ILO konventsiooni eelnõus
on väga lai. See ei hõlma üksnes isikuid, kes töötavad kodumajapidamistes ja nende heaks,
vaid ka isikuid, keda on palganud tööbürood.

Koduabilised on töötervishoidu ja tööohutust käsitlevas raamdirektiivis sisalduvast töötajate
määratlusest välja jäetud. Paistab aga, et ELi seadusandja kavatsuse kohaselt tuleks
koduabiliste mõistet tõlgendada kitsalt, nii et mitte kõik konventsiooniga hõlmatud
koduabilised ei jää ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitleva õigustiku kohaldamisalast
välja.
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Tööohutust ja töötervishoidu käsitlevate ELi õigusaktidega on ette nähtud miinimumnõuded
ja seepärast ei takista need ühtegi liikmesriiki kehtestamast oma riigi tasandil rangemaid
nõudeid. Seega võivad liikmesriigid lisada koduabilised oma riigisiseste õigusaktide
kohaldamisalasse.

Praegu ei ole komisjonil mingit plaani tööohutust ja töötervishoidu käsitlevat raamdirektiivi
muuta. Sellegipoolest on komisjon seisukohal, et praegune ILO algatus on hea võimalus
analüüsida Euroopa Liidu koduabiliste olukorda.

Lisaksin, et direktiivist 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ei ole koduabilisi välja jäetud, nii et
ILO konventsiooni ratifitseerimiseks ei ole vaja mingeid muudatusi teha. Komisjon esitas
2008. aastal direktiivi kohaldamise kohta aruande ning jälgib ka edaspidi tähelepanelikult
selle rakendamist liikmesriikides.

Neljas punkt on seotud võimalustega, kuidas teavitada koduabilisi nende õigustest ja kuidas
neid õigusi tugevdada. Kuigi mitte kõik koduabilised ei ole väheste oskustega ega tööta
ebakindlates tingimustes, on tegemist haavatava kategooriaga ning komisjon julgustab
liikmesriike tagama koduabiliste tööõiguste arendamise ja maksmapanemise teel kõnealuste
töötajate asjakohane kaitse.

Komisjon ootab, et kolmandate riikide kodanike deklareerimata töö probleemiga tegeldaks
osaliselt tööandjatele kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi 2009/52/EÜ raames, mille
liikmesriigid peavad selle aasta 20. juuliks oma õigusaktidesse üle võtma. Direktiiviga
aidatakse teha lõpp olukorrale, kus mõni tööandja kasutab ebaseaduslikult riigis viibivaid
kolmandate riikide kodanikke ära sellega, et maksab ebapiisavat töötasu ja surub peale
ebarahuldavaid töötingimusi.

Samm edasi oleks kokkulepe ettepaneku kohta võtta vastu ühtset luba käsitlev direktiiv,
millega nähtaks ette ühine õiguste kogum seaduslikult liikmesriigis viibivatele kolmandate
riikide töötajatele.

Lubage mul nüüd pöörduda viienda ja viimase punkti juurde. See on seotud ülesandega,
mida komisjon täidab koduabilisi käsitleva poliitika parimate tavade vahetamisel. Sellega
seoses tahan rääkida erasektori projektist, mida komisjon Euroopa Parlamendi palvel
praegu ellu viib ning millega püütakse soodustada ebakindla töö muutmist õigustega
seostatud tööks.

Pärast 2010. aastal katseprojekti raames avaldatud konkurssi kaasrahastab komisjon
projekti, milles koondatakse tähelepanu majandus- ja finantskriisi tagajärgedele ebakindlas
olukorras koduabiliste, võõrtöötajate ja noorte töötajate jaoks ning meetmetele, mida
liikmesriigid on võtnud nimetatud töötajate õiguste parandamiseks. Projektiga ergutatakse
parimate tavade vahetamist, mis hõlmab eeskätt ebakindlas olukorras töötajate kollektiivset
esindatust. Sel aastal välja kuulutatav teine projektikonkurss seostub konkreetsemalt
meetmetega, mille eesmärk on parandada kõige vaesemate töötajate, sealhulgas koduabiliste
õiguste olukorda.

Katseprojekt hõlmab ka uuringut, millega püütakse saada parem ülevaade ebakindlatest
töökohtadest 12 liikmesriigis ning soodustada nende töökohtade muutmist suuremaid
sotsiaalseid õigusi hõlmavateks töösuheteks. Eeskätt analüüsitakse, mida saavad liikmesriigid
reaalselt teha, et seda üleminekut edendada ning määratleda põhiliste sotsiaalsete õiguste
sisu. Komisjoni kaasrahastatud inimväärse töö ja töösuhetega seotud projekti raames viidi
hiljuti läbi Itaalia võõrtöötajatest koduabiliste olukorra juhtuuring.
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Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur ning kõrgemate tööinspektorite komitee
on nõudnud kogu sektorit hõlmavaid teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid
töötajate tervishoiu ja ohutuse kaitse kohta.

Csaba Őry,    fraktsiooni PPE nimel. – (HU) Lugupeetud juhataja! Euroopa Rahvaparteile
valmistab tänane arutelu suurt heameelt. Usun, et oleme tänu võlgu Pervenche Berèsile,
kes oli arutelu algataja ning võimaldas meil ühest küljest ILO ettevõtmisega ühineda ja
teisest küljest pani meid mõtlema kõigele, mida peame tegema töötajate heaks, kelle
olukorraga ei ole me sageli kursis, või kui me midagi teamegi, kipuvad teated olema
masendavad.

Me usume ka, et avaldatud otsuse eelnõu väärib toetust, ning meie arvates on eriti head
need osad, milles kriipsutatakse alla ja tuuakse esile, et eesmärk on luua inimväärsed
töötingimused ja reguleeritud tööhõive valdkonnas, millega eriti teatud riikides on seotud
peamiselt võõrtöölised, kelle töö on täiesti reguleerimata ja kontrollimata ning kujutab
endast sageli teatud nüüdisaegse orjuse vormi.

Oleme juba öelnud, et tööõiguse valdkonnas on täitmata lünki. Seda arutati seoses
ebatüüpiliste lepingute teemaga. Loomulikult võib see olla järgmine samm eesmärgi poole,
mille kohaselt oleks meil võimalik tagada minimaalsed töötingimused ja muud tööhõivega
seotud õigused, ning ma nõustun voliniku mõttega, et loomulikult peaksime kõigepealt
omaenda kodus asjad korda seadma. Samal ajal kui me ILO algatust kiidame, saame ise
kutsuda Euroopa Liidu liikmesriike üles tegema oma tööõigustiku valdkonnas kõik endast
olenev, et lüngad avastada ja täita.

Alejandro Cercas,    fraktsiooni S&D nimel. – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Kõigepealt tahan öelda, et kõik sotsialistidest parlamendiliikmed toetavad tööhõive- ja
sotsiaalkomisjoni esimehe Pervenche Berèsi sõnu ning meil on väga hea meel seisukoha
üle, mille volinik Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni algatuse suhtes äsja võttis.

Sotsialistid hindavad kõrgelt tööd, mida ILO on alates oma loomisest teinud. Me usume,
et ta on andnud hindamatu panuse inimkonna ja ka Euroopa ajalukku. Samuti ei ole mingit
kahtlust koduabilise tööd käsitleva uue algatuse tähtsuses, sest sedalaadi tööd teevad väga
paljud inimesed ning see mõjutab ka naisi ja sisserändajaid väga olulisel määral.

Meie, sotsialistidest parlamendiliikmete arvates oleks väga hea, kui järgmisel koosolekul
juunis kiidetaks kõnealune konventsiooni eelnõu ja soovitus heaks ning kui Euroopa
Parlament, komisjon ja nõukogu oleksid aktiivsed – mitte passiivsed, vaid aktiivsed –, et
Euroopa Liit oleks oma sõnade kõrgusel ning ELi tegevus kajastaks ELi sõnu.

Kui me nii toimime, aitame inimväärse töö programmi maailmas vähemalt laiendada. Me
aitame maailma ja paljusid inimesi, kuid eeskätt aitame ka iseendil olla väärikad ning
austada üksteist institutsiooni ja eurooplastena. Samamoodi aitame oma maailmajaos
säilitada sotsiaalse mudeli, mida on võimatu alal hoida, kui keset viletsuse ja kaitsetuse
maailma saab meist kaitset ja õigusi au see hoidev saareke.

Lugupeetud volinik! Vahest on ka komisjonil, nõukogul ja meil kõigil aeg mõelda Euroopa
Liidu peale, sest ka siin ei ole kõik probleemid lahendatud. Euroopa Liidus on kasutusel
väga ebakindlad ja suuri õiguslikke lünki sisaldavad lepinguvormid, mis mõjutavad
majapidamisteenuste valdkonnas töötavaid sisserändajaid ja naisi.

Oleksin rõõmus, kui mõistaksime praeguse arutelu ja mõttevahetuse kõrghetkel, et ELi ja
ka paljude liikmesriikide õigusaktides on teatud puudusi, mis tuleb kõrvaldada. Meil on
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probleeme kõnealuste töötajate tervishoiu ja ohutusega. Paljudes riikides on meil probleeme
õiguslike vormidega, mille alusel tööd tehakse. Lisaks on meil suur probleem seoses
võitlusega kuritarvitamise ja diskrimineerimise vastu, mis langeb osaks sisserändajatele,
kellest paljud töötavad Euroopa Liidu perekondades.

Meil on praegu käsil palju ettevõtmisi. Lugupeetud volinik! Nüüd oleks meil aeg tugevdada
oma moraalset kohustust aidata ILOt, aidata iseendid ning teha ära töö, mis väärib
inimkonna tulevikku.

Marian Harkin,    fraktsiooni ALDE nimel. – Lugupeetud juhataja! Minu arvates on oluline,
et koduabilisi käsitleva ILO konventsiooni eelseisva vastuvõtmise taustal toimub meil
praegune arutelu. Leian, et peaksime Euroopa Parlamendis ILOt suurepärase töö eest
tunnustama.

Koduabilise töö – näiteks perekonna eest hoolitsemine – toimub üksnes kodudes.
Traditsiooniliselt on see ELis loomulikult olnud naiste töö, kuigi olukord on muutumas.
Kodustes tingimustes töötavad tõenäoliselt rohkem sisserändajad ja kõrvalejäänud
kogukondadest pärit inimesed. Koduabilise töö väärtus ei sisaldu meie SKP arvutustes ning
muu hulgas ka sel põhjusel on kõnealune töövaldkond väga sageli nähtamatu ja kindlasti
väheväärtustatud. Kahtlemata muudab see koduabiliste olukorra ebakindlaks ning väga
tihti peavad nad lootma tööandjate heatahtlikkusele. See on lihtsalt vastuvõetamatu. Nagu
me resolutsioonis ütleme, võivad koduabilised seetõttu suurema tõenäosusega langeda
diskrimineerimise ja isegi mitmekordse diskrimineerimise ohvriks.

ILO konventsiooni tähtsus seisneb asjaolus, et selles tunnustatakse koduabilise teenuseid
õiguslikult tööna. Selle alusel peaks koduabilistel olema rohkem võimalusi oma õigusi
kasutada. Minu arvates on ülioluline, et koduabilistel oleks õigus põhilistele tööõiguse
normidele. See hõlmab loomulikult sotsiaalset kaitset, tervise ja ohutuse kaitset, emaduse
kaitset ning töö- ja puhkeaega reguleerivaid norme.

Kuna koduabilise tööd tehakse enamasti kodudes, võivad sellega kaasneda eraelu
puutumatuse probleemid. Peame leidma uuenduslikud ja toimivad lahendused, et tagada
koduabiliste tervishoid ja ohutus ning üldiselt täielik kinnipidamine koduabiliste õigustest.
Üks lahendus võib olla näidislepingute kasutuselevõtt. Näiteks Genfi kantonis on kasutusel
näidisleping, mille sõlmivad kõik tööandjad ja töövõtjad automaatselt – selles käsitletakse
muu hulgas minimaalset töötasu, peretoetusi ja puhkusi. Minu teada toimivad sarnased
lepingud ka Belgias. Need pakuvad koduabilistele suuremat kindlust, lihtsustavad asju
tööandjate jaoks ja kõrvaldavad nii-öelda hallid tsoonid ja ebaselged asjaolud.

Samuti tahan öelda, et mul on väga hea meel toetada roheliste fraktsiooni
muudatusettepanekuid, milles käsitletakse au pair’ide ja deklareerimata töö kaasamist, kuid
esitatakse praktilised soovitused, mille abil toimida ennetavalt, kui kõne all on koduabiliste
juurdepääs avatud tööturule.

Lõpetuseks tahan avaldada toetust resolutsiooni koostaja Pervenche Berèsi mõttele, et
Euroopa Liit peaks näitama koduabiliste tingimuste parandamisel eeskuju. Lugupeetud
volinik, mulle pakkusid huvi teie mõtted töötervishoiu ja tööohutuse kohta ning kuigi te
ei kavatse direktiivi kohaldamisala laiendada, jätavad teie märkused mõningat ruumi
paindlikkusele, kui kõne all on koduabiliste paremate tervishoiu- ja ohutustingimuste
tagamine.

Jean Lambert,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Lugupeetud juhataja! Ka mina tahaksin
Pervenche Berèsi tunnustada sammude eest, mida ta suuliselt vastatava küsimuse ja
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resolutsiooniga astus. Soovin tänada ka volinikku vastuse eest. Liiga harva saame volinikelt
suuliselt vastatavale küsimusele konkreetseid vastuseid.

Minu fraktsioonile teeb ILO ettepanek võtta vastu koduabilisi käsitlev konventsioon ja
soovitus suurt heameelt. Teame, et vähemalt 20 meie oma liikmesriiki on juba eelnõud
kommenteerinud ja sellega aktiivselt tegelnud. Ootame väga, et need liikmesriigid selle
varakult ratifitseeriksid, ja loodame näha ka mõnda huvitavat rakendamisviisi.

Palju on räägitud selle töötajaterühma erilisest haavatavusest. Suur osa tööd tehakse ära
suletud uste taga – see on nähtamatu. Sageli on töötajad ise eraldusse tõmbunud ning
ametiühingutele on niisuguses olukorras väga raske juurde pääseda. Üsna sageli peetakse
samas majas elavat töötajat ööpäev läbi kättesaadavaks. Me teame siin Euroopa Parlamendis,
et pidev valmisolek töötamiseks on väga vastuoluline küsimus ning miski, mida me eriti
ei poolda.

Nagu öeldud, on koduabilise töö tihti väheväärtustatud või peetakse seda traditsiooniliseks
naiste tööks, mida suudab teha igaüks, kuid oleme ka märkinud, et suur osa sellest nõuab
tegelikult üsna palju oskusi. Väga tihti võib töö sisaldada õendusabi ja mitmesuguseid
lastekasvatuse aspekte. Koduabilistel on tihti vastutust nõudev positsioon. Paljud tööandjad
väärtustavad seda, kuid liiga paljud seda samas ei tee. Näiteks Ühendkuningriigis oli hiljuti
juhtum, kus inimest süüdistati koduse sunnitöö eesmärgil toimunud inimkaubanduses ja
talle määrati lõpuks vanglakaristus. Noor naine kaotas neli aastat oma elust tööandja tõttu,
kes mõisteti vangi üheksaks kuuks. Me peame analüüsima, kuidas me seda inimkaubanduse
vormi käsitleme.

Sisserändajatest naistöötajad on tõesti väga haavatavad. Meil on ette tulnud näiteks olukordi,
kus koos diplomaatidega on riiki tulnud töötajaid, kelle pass on ära võetud. Niisuguses
olukorras inimestel ei ole põhimõtteliselt vabadust, mitte mingit kättesaadavat abi ja nad
ei tea midagi oma õigustest.

Tahan tõstatada ühe küsimuse seoses kõnealuse konventsiooni artikliga 17, milles on
kesksel kohal ametiasutuste roll. Minu arvates peaksime seda teemat analüüsima Euroopa
Liidu tasandil, sest aina rohkem peetakse seda nõrgaks kohaks paljude probleemide juures,
millega me peame toime tulema.

Thomas Händel,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud
kolleegid! Lugupeetud volinik, teie sõnadest järeldan, et Euroopa Komisjon pöörab
loomulikult kõnealusele teemale tähelepanu. Järeldan ka, et seni on seda käsitletud liialt
suure ettevaatlikkusega.

Küsimus ei ole selles – nagu Csaba Őry arutelu jooksul enne rõhutas –, et me teame liiga
vähe, mida koduabilised Euroopa Liidus teevad. Vastupidi, me teame nii palju, et tunneme
pakilist vajadust õigusliku reguleerimise järele. 5–9% kõikidest töövõtjatest töötab
kodumajapidamistes. See on Euroopa Liidu kõige halvemini tasustatud ja kõige väiksemate
õigustega töövõtjate rühm, mida iseloomustab suurim ebaseaduslike töötajate osakaal.
Selles valdkonnas tuleb kiiresti meetmeid võtta ning selleks on vaja Euroopa Komisjoni.
Töötajate vaba liikumine meie praegust olukorda ei paranda. Seepärast on Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni konventsiooni algatus väga teretulnud ja väärib meie toetust.

Tahaksin kommenteerida nelja punkti. Esiteks on ILO konventsiooni määratlused
puudulikud. Kui koduabilised ei saa selles valdkonnas töötada aeg-ajalt, harva või kutseliselt,
siis on võimalused õigusaktidest kõrvalehiilimiseks juba olemas. Teiseks on selles
valdkonnas väga vaja kohustuslikke lepingulisi töösuhteid. Kolmandaks ei peaks meil
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olema üksnes mõistlikud, üldsiduvad eeskirjad miinimumpalkade kohta, vaid ka võrdsed
tööõigused. Neljandaks peab kõnealustel töötajatel olema seadusega ette nähtud kohustuslik
sotsiaalkaitse, eriti arvestades asjaolu, et selles sektoris makstakse miinimumpalka.

Mul on hea meel, et Pervenche Berès on oma avalduses nõudnud kampaaniat, millega
tutvustada standardseid töötingimusi. See on hea. Edaspidi peame hoolitsema selle eest,
et töö, mis ei paku äraelamist võimaldavat töötasu, langeks ühiskonnas põlu alla ja salliv
suhtumine sellesse lõpeks.

Jaroslav Paška,    fraktsiooni EFD nimel. – (SK) Lugupeetud juhataja! Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni aruande põhjal moodustab koduabiliste töö ligikaudu 5% töökohtade
koguarvust. Tegemist on üsna silmapaistmatuks jääva tööga, mida ei tehta vabrikutes,
poodides ega kontorites, vaid eraisikute kodudes. Naised moodustavad töötajaskonnast
90% ja nad ei tööta kollektiivis, vaid üksinda majapidamistes. Nende töö eesmärk ei ole
toota lisaväärtust, vaid pakkuda hooldus- või muid teenuseid, mis sarnanevad ülesannetega,
mida naised tavaliselt oma kodus tasuta teevad.

Seepärast on töö rahaliselt väheväärtustatud ning tihti ei peeta seda tavapäraseks tööõiguse
alla kuuluvaks tööks. Nii ohustab töötajaid lubamatu ja ebaõiglane kohtlemine. Väga sageli
on töö deklareerimata ning maapiirkondadest või väljastpoolt riiki pärit töötajatel on vähe
oskusi, nad ei tea oma õigusi ja neist saavad haavatavad isikud. Deklareerimata töö jätab
töötajad ilma sotsiaalkaitsest ning ühiskonna ilma sotsiaalkindlustusmaksetest. Kui me ei
taha, et koduabilise töö jääks deklareerimata, peaksime selle muutma nõuetele vastavaks
kutsealaks ja saama üle tavapärastest stereotüüpidest, mille järgi on niisugune töö sageli
väärtusetu.

Niisiis peaksime nimetama selle kutsealaks. Selleks peame aga viima liikmesriikide
tööhõivesüsteemidesse sisse uued meetmed – sealhulgas konkreetsed eeskirjad maksude,
sotsiaalkaitse, tööhõive ja kodanikuõiguste valdkonnas –, mille juures võetaks arvesse
sedalaadi töö eripära. Praeguse kalduvuse taga pakkuda ja teha koduabilisena deklareerimata
tööd on üldiselt rahalised põhjused, sest deklareerimata töö on mõlemale poolele kasulikum
kui ametlikult registreeritud töö, mis lisaks maksudele ja mahaarvatavatele summadele
koormab mõlemat poolt ulatuslike bürokraatlike nõuetega.

Liikmesriikide võetavate meetmete eesmärk peaks olema deklareerimata töö eeliste
muutmine või isegi kõrvaldamine, mille tulemusena kujuneks koduabiliste tööst väärika
töö üks vorm.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Tahaksin kõigepealt tänada
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimeest Pervenche Berèsi, kes andis meile võimaluse
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konverentsi eel arutelu läbi viia, ning László Andorit,
kes oli Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise aruteluga nõus.

Tahaksin kõigepealt rõhutada esimest mõtet. Palju on olnud juttu meie teadmistest või
meie puuduvatest teadmistest majapidamistööde valdkonna kohta. Kui me ütleme
mõnevõrra kahtlevalt, et koduabilised moodustavad 5–9% kogu töötajaskonnast, tähendab
see lihtsalt, et me ei tunne majapidamistööde maailma. Vahe on kahekordne. Seepärast
nõuan, et meie vahendid võimaldaksid meil Euroopa Liidu tasandil saada majapidamistööde
maailmast parema ülevaate, et võiksime selle valdkonna kindlamaks muuta.

Minu teine mõte on järgmine: kui oleme töötanud välja Euroopa 2020. aasta strateegia
ning teame, et selles strateegias on madala oskustasemega töökohad eriti ohus, peame
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kõnealuse majapidamistööde valdkonnaga seoses tegema kõik endast oleneva, et tagada
tööalade täielik tunnustamine.

Jean Lambert ütles äsja, et paljud koduabiliste tööd nõuavad üsna palju oskusi. Me peame
niisugused tööd määratlema, neid edendama ja asjaomaseid oskusi tunnustama.

Kolmas mõte: Euroopa ei saa rajaneda sellistele väärtustele nagu inimõigused ja sotsiaalsed
õigused ning arendada asjaomast liidu acquis’d ilma, et ta teeks tööd ka palkade kaitsmise,
töötundide kaitsmise ja tervisekaitse nimel ning suurendaks teadmisi majapidamistööde
nõudlikkuse kohta, samuti ilma, et ta pakuks koduabilistele teatud tagatisi. Tahan hoiatada,
et sellega ei tohiks kaasneda täiesti ebaseaduslike töötajate hõlmamine. Me peame ka
teadma, kuidas hoida oma kaitstavaid väärtusi kuritarvitamise eest.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Olen igati nõus sellega, mida ütlesid
enne mind sõna võtnud kolleegid Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonist
Euroopa Parlamendis. Tahaksin tänada tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimeest
Pervenche Berèsi algatuse eest, mis võimaldab meil arutada väga olulist teemat. Lugupeetud
volinik, tänan ka teid osalemise eest ning tundlikkuse eest, mida olete üles näidanud.

Koduabilise töö on majanduslikus ja sotsiaalses mõttes oluline, kuid tegemist on kehvasti
tasustatud, rutiinse ja ühiskonnas väheväärtustatud tööga. On juba öeldud, et koduabilisena
töötavad tavaliselt naised, kellele võib osaks saada igasugune diskrimineerimine.
Õigupoolest tahaksin diskrimineerimise teemaga seoses mainida, et oma raportis rasedus-
ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi läbivaatamise kohta toetan koduabiliste lisamist
direktiivi kohaldamisalasse.

Koduabilised on praegu välja jäetud rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivist ning kõikidest
Euroopa Liidu õigusaktidest, millega tagatakse õigus emaduse kaitsele, ning nad ei kuulu
isegi tervishoidu ja ohutust käsitleva raamdirektiivi alla. Tegemist on vastuvõetamatu
diskrimineerimisega, mida tuleb muuta.

Seepärast väärib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon tunnustust ja toetust,
et vääristada koduabiliste tööd ja anda neile naistele samad õigused, mis on teistel naistel.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Liikmesriikides
tehtud uuringud näitavad, et koduabilised peavad toime tulema paljude probleemidega,
mille hulka kuulub väike töötasu, diskrimineerimine, suur töökoormus, tööandjate ebasobiv
käitumine ja isegi seksuaalne ahistamine. Neid probleeme ühendab asjaolu, et koduabilisi
ei kohelda töövõtjatena ning seega ei kaitse neid rahvusvahelised konventsioonid ega ELi
kohtupraktika. Seepärast tuleb termin „koduabiline” kiiresti muuta terminiks
„majapidamistöötaja” ning lepingute ja töötingimuste küsimust tuleb kiiresti õiguslikult
reguleerida.

Koduabilisi käsitleva ILO konventsiooni heakskiitmine tähendaks esimest sammu praeguse
lünga täitmisel – tagatakse tööga seotud õigused, palgatõus ja tööandjate kohta kehtivate
kriteeriumide vastuvõtmine või täpsustatakse isegi asjaolu, et majapidamistöötajad ei pea
tingimata tööandja kodus elama. Nende pingutuste raames peaks Euroopa Liit koostöös
liikmesriikidega püüdma muuta olemasolevaid õigusakte nii, et need hõlmaksid ka
majapidamistöötajaid ning – mis kõige olulisem – soodustaksid liikmesriikide koostööd
ja parimate tavade vahetamist.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid!
Saksamaal ei kohaldata koduabiliste suhtes töökaitseõigust. Neid ei ole kaasatud ka Euroopa
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Liidu raamdirektiivi. Põhjuseks asjaolu, et riigil ei ole lubatud kontrollida eeskirjade täitmist
kodudes. Samasugused takistused esinevad ka teistes liikmesriikides. Viisteist neist ei ole
lisanud koduabilisi oma töökaitseseadustesse.

Need töötajad väärivad aga erilist kaitset. Seepärast pooldan Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni konventsiooni vastuvõtmist, kuid minu arvates ei oleks mõistlik lisada
suurt osa konventsioonist ELi õigusaktidesse. See takistaks liikmesriikide parlamentidel
teha iseseisvaid otsuseid konkreetsete ILO konventsioonide ratifitseerimise kohta. Hoolimata
sellest tahaksin ILO töörühmi suurepärase töö eest tänada.

Mõned probleemid on endiselt jäänud, näiteks määratlustega. Artikkel 1 ei peaks hõlmama
üksnes koduabilise tööd, vaid ka majapidamisteenuseid. Probleemne on ka puhkeaega
käsitlev artikkel. Igale töötajale tuleb anda üks puhkepäev nädalas, kuid see ei pea olema
samal nädalal. Liikmesriigid peavad ajavahemikes ise kokku leppima, sest vaja on mõningast
paindlikkust.

Minu jaoks näib arusaamatu keelata mitterahaline tasu, mis on otseselt seotud tööga,
näiteks vormiriietus, töövahendid või kaitsevarustus. Arvan, et siin on peetud silmas seda,
et neid ei tohi palgast maha arvata. Teisisõnu peame keelama mitterahalise tasu
mahaarvamise palgast.

Kui need vastuolud on kõrvaldatud, peaksime minu arvates koduabilisi käsitlevale ILO
konventsioonile alla kirjutama. Lugupeetud Pervenche Berès! Tänan teid väga ettevõtlikkuse
eest ning tänan kõiki, kes ütlesid, et tahavad saavutada edusamme inimeste nimel, kes,
nagu me kõik teame, väärivad kaitset.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Kiidan mõtet täiendada Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni konventsiooni koduabilisi käsitleva soovitusega. Peaksin ütlema, et
koduabilised moodustavad 9% kogu tööjõust, kuid neil ei ole teistega samasuguseid
sotsiaalseid tagatisi. Suutmatus seda tegevust deklareerida kahjustab nii töötajaid kui ka
riiki, kes ei saa neid töötajaid maksustada. Minu arvates on koduabilised tööandjate
ahistamise suhtes eriti haavatavad. Paljudel juhtudel on tegemist dokumentideta
sisserändajatega ning see takistab neil ärakasutamise korral ametiasutustega ühendust
võtmast. Kutsun komisjoni üles võtma võimalikult kiiresti vastu meetmepakett, mis oleks
suunatud koduabiliste kaitsmisele ja teavitamisele. Liikmesriikide ametiasutuste ja Euroopa
Liidu institutsioonide vahel on vaja teha tihedat koostööd, et parandada kõnealusesse
rühma kuuluvate töötajate töötingimusi.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Elanikkonna vananemine
suurendab nõudlust koduste hooldusteenuste järele. Majanduskriisi tagajärjel on töötuse
määr kasvanud ligikaudu 10%, seejuures ulatub noorte töötuse määr 20%ni. Paljudes
liikmesriikides on majanduse elavdamise programmid toonud kaasa tervishoiueelarvete
kärped, mille tagajärjel on ka paljud selle valdkonna töötajad koondatud.

Suutmatus deklareerida koduseid hooldus- või puhastusteenuseid võtab töötajatelt
võimaluse inimväärseks eluks ja eeskätt korralikuks pensioniks. Arvestades asjaolu, et
nende valdkondade töötajad on peamiselt naised, kes vastutavad üldiselt omaenda
perekonnas nii lastekasvatamise kui ka vanemate sugulaste hooldamise eest, tahaksin
komisjonilt küsida, kas ELi ja liikmesriikide tasandil on olemas mingi statistika koduabiliste
kohta. Samuti tahaksin küsida, missuguseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada
peale vajaliku paindlikkuse ka kõnealuste töötajate õiguste austamise.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Pean praegust arutelu oluliseks,
nagu pean oluliseks ka tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe algatust seoses vajadusega
tunnustada koduabiliste väärtust. Enamjaolt töötavad koduabilistena naised, kes pakuvad
abi kodutöödes ning osutavad puhastus- ja toitlustusteenuseid. Samal ajal kannatavad nad
üldiselt ärakasutamise ja diskrimineerimise all, mis on veelgi tõsisem, kui tegemist on
sisserändajatega. Seepärast on probleemi lahendamine ülitähtis.

Usun ka, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni uus konventsioon ja soovitus võivad olla
tähelepanuväärseks abiks ning võimaluse korral tuleks need rahvusvahelise töökonverentsi
100. istungjärgul vastu võtta. Seepärast võiks komisjon – võiksite teie, lugupeetud volinik
– kahtlemata liikmesriike olulisel määral julgustada ja ka konventsiooni täpsele sisule
suuremat tähelepanu juhtida. Samuti kutsun teid üles pöörama täit tähelepanu Euroopa
Liidu õigusaktidele, et tagada nii mees- kui ka naiskoduabiliste tööõigused, palk, tervise-
ja sotsiaalkaitse ning naiste puhul emaduse kaitse.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Tahaksin veel kord
pöörduda voliniku sõnavõtu juurde. Ta küsis väga ettevaatlikult, kas Euroopa Komisjonil
on kõnealuses valdkonnas volitusi ja vastutust. Minu arvates tal on rohkem vastutust,
eeskätt seoses liikumisvabadusega.

Siinkohal tulevad kõigepealt meelde lähetatud töötajad. Üks näide on Berliin, kus
ametiühingud on loonud lähetatud töötajate jaoks nõustamiskeskuse. Suurim
töötajaterühm, kes selle keskusega ühendust võtab – mitte üksnes Berliinist, vaid kogu
Saksamaalt – on õed, kes töötavad koduabilistena, vahel kohutavates ja äärmiselt
ebakindlates töötingimustes. See on üks viis, kuidas minimaalsetest töötingimustest kõrvale
hoida. Mõned neist inimestest on isegi fiktiivselt füüsilisest isikust ettevõtjad. Seepärast
me oma muudatusettepaneku esitasimegi. Suurem osa neist töötajatest on pärit muudest
ELi liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest. See näitab, et komisjonil on kindlasti kohustus
võtta meetmeid ja kehtestada kõnealuses valdkonnas miinimumnõuded.

László Andor,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Praegune arutelu tõstab esile ILO
keskse rolli töömaailmas. Minu arvates peame jätkama ILOga tehtavat tihedat koostööd,
sest selle organisatsiooni töö kõnealuses valdkonnas ja loomulikult ka muudes valdkondades
puudutab Euroopa Liidu olukorda vägagi.

Arutelu näitas aga ka seda, et paljud meie asjaomased tööhõive- ja sotsiaalpoliitika meetmed
kehtivad koduabiliste kohta, kuigi viimaseid peetakse eraldi rühmaks.

Nii oskuste arendamine, tervishoid ja ohutus, inimväärsed palgad ja sotsiaalkaitse kui ka
lepingute sõlmimise korra väljatöötamine – loomulikult võiksin seda nimekirja jätkata –
on teemad, mida tuleb koduabiliste tööga seoses käsitleda, ning Euroopa Liit peab siin
olema ka üleilmne eestvedaja.

Peame tegema liikmesriikidega väga tihedat koostööd, sest liikmesriikide tasandil on palju
tegutsemisvõimalusi, ning me jätkame selles valdkonnas parimate tavade vahetamist.

Nagu ma oma sissejuhatavas avalduses ütlesin, viime Euroopa Parlamendi taotlusel praegu
ellu katseprojekti, mille eesmärk on muuta ebakindel töö inimväärseks tööks, ning nüüdseks
on välja kuulutatud juba kaks projektikonkurssi. Teises, mis avaldati selle aasta alguses,
kutsutakse konkreetselt võtma meetmeid kõige vaesemate töötajate õiguste tugevdamiseks.
Ebakindla töö temaatika paremaks mõistmiseks viiakse läbi ka uuring.
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Kui rääkida tervishoidu ja ohutust käsitlevatest õigusaktidest ning nende kehtimisest
koduabiliste kohta, siis komisjon ei kavatse praegu tervishoiu ja ohutuse direktiivi
kohaldamisala laiendada, kuid nüüd on meil võimalus mõelda uutele eeskirjadele, mis
kehtiksid koduabiliste kui omaette rühma kohta. Oluline on märkida, et liikmesriigid
saavad loomulikult kehtestada oma riigi tasandil rangemaid nõudeid. Näiteks võivad nad
siduda koduabiliste töö riiklike normidega ja minna miinimumnõuetest kaugemale.

Juhataja.   – Arutelu lõpetuseks olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku (2) .

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 12. mail kell 12.

17. Antibiootikumiresistentsus (arutelu)

Juhataja.   Järgmine päevakorrapunkt on arutelu suuliselt vastatava küsimuse üle, mille
esitas komisjonile põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel Paolo De Castro ja
mis käsitleb antibiootikumiresistentsust (O000048/2011 – B70304/2011).

Paolo De Castro,    esitaja. – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid!
Täna on meil oluline võimalus käsitleda vastutustunde ja pühendumusega loomade
antibiootikumiresistentsuse aina suurenevat probleemi. Tegemist on põllumajandussektori
ja eeskätt Euroopa Liidu loomakasvatussüsteemi tuleviku seisukohalt strateegilise
küsimusega.

Andmed näitavad, et Euroopas kirjutatakse ligikaudu 50% antibiootikumidest välja
loomadele. Nõuetekohase kasutamise korral on antibiootikumid kasulik vahend, mis
aitavad põllumajandustootjatel hoida kariloomad tervete ja tootlikena ning tagada nende
heaolu. Seepärast ei taha me siin halvustada antibiootikumide kasutamist loomakasvatuses,
vaid paluda komisjonilt konkreetset vastust, kuidas kasutada antibiootikume tõhusamalt
ja tulemuslikumalt, et vähendada loomade resistentsust.

Oma 5. mai 2010. aasta resolutsioonis loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse
tegevuskava kohta tõstis Euroopa Parlament esile seosed loomade heaolu, loomade tervise
ja rahvatervise vahel ning nõudis tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegeleksid loomade
antibiootikumiresistentsuse keeruka probleemiga vastutustundlikult. Eeskätt kutsusime
komisjoni üles koguma ja analüüsima andmeid kõikide loomatervishoiutoodete, sealhulgas
antibiootikumide kohta, et tagada selliste toodete tõhus kasutamine. Aasta hiljem palub
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon, mille esimees on mul au olla, siin komisjonil
viia ellu kõik olulised ettepanekud, et lahendada see pikaajaline probleem, mille tagajärjed
võivad avaldada mõju ka inimeste tervisele.

Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Komisjon peaks võtma oma tõeliseks kohustuseks
kasutada kogutud andmeid selleks, et viia saavutatud tulemused ellu. Ta ei peaks soodustama
üksnes teadustegevust ja järelevalvet, vaid tagama ka, et antibiootikume kasutatakse
tõhusamalt olulise vahendina, mille abil võidelda loomahaiguste vastu.

Selles vallas juhiksin tähelepanu asjaolule, et mõne uuringu kohaselt võib vähese
energiasisaldusega loomasööt põhjustada suurema haigestumuse ja selle tulemusel suurema
antibiootikumide kasutamise. Seepärast oleks soovitatav vaadata kooskõlas Euroopa
veterinaaria teaduskomitee arvamusega üle keeld kasutada mittemäletsejate toidus loomset

(2) Vt protokoll.
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jahu. Need on nõuded, mis on esitatud põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis selle
aasta 12. aprillil vastu võetud resolutsioonis, mis tuleb homme siin istungisaalis hääletusele.

Viimaste kuude jooksul on tehtud rasket tööd ning seepärast tahaksin isiklikult tänada
Marit Paulsenit, variraportööre ja kõiki fraktsioone hindamatu kaasabi eest, mida nad
kõnealust küsimust käsitleva ühise dokumendi koostamiseks osutasid. Euroopa Liidu
loomakasvatuse edasine konkurentsivõime võib sõltuda sellest, kuidas tegeldakse
probleemiga, mille valdkondadevaheline iseloom nõuab pühendumust ja vastutustunnet
kooskõlastatud meetmete ja ühise poliitilise tahte kujul.

László Andor,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin rõhutada, et
komisjon on täiesti teadlik ohust, mida antimikroobne resistentsus rahvatervisele põhjustab,
ja ta on selle pärast mures.

Vastuseks esimesele küsimusele ütlen, et 2009. aastal palus komisjon Euroopa Ravimiametil
hakata koguma võrreldavaid andmeid antimikroobsete ainete kasutamise kohta loomade
puhul. See projekt – Euroopa antimikroobsete ainete veterinaarmeditsiinis tarbimise
üleeuroopaline seire (ESVAC) – algas 2009. aasta kolmandas kvartalis. Euroopa Ravimiamet
on süsteemi arendamiseks teinud koostööd liikmesriikide, ELi ametite ja asjaomaste
sidusrühmadega. Kümne liikmesriigi kättesaadavate andmete tulemused avaldatakse
võimalikult kiiresti. Lisaks hakkavad veel kaksteist liikmesriiki vabatahtlikult samu andmeid
koguma. Eesmärk on laiendada süsteemi nii, et see hõlmaks kõiki ELi liikmesriike. Edasine
eesmärk on saada üksikasjalikumaid andmeid näiteks loomaliigi tasandil.

Miks meil neid andmeid vaja on? Meil on neid vaja selleks, et hakata rakendama teaduspõhist
käsitlusviisi – ainult sedalaadi andmete alusel saavad teadlased hinnata õigesti tõelist
antimikroobse resistentsusega seotud riski, mis võib kaasneda antimikroobsete ainete
kasutamisega loomade puhul.

Teise küsimuse kohta võin auväärt parlamendiliikmetele kinnitada, et komisjon teab, et
antimikroobse resistentsuse kontrollimine nõuab valdkonnaüleseid meetmeid. Seepärast
konsulteerib komisjon pidevalt omaenda teenistustega, liikmesriikide asjaomaste ametitega
ning muude sidusrühmadega näiteks kohtumiste ja avalike arutelude vormis. Komisjon
teeb antimikroobse resistentsuse küsimuses koostööd oma asjaomaste ametitega, eeskätt
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega, Euroopa Toiduohutusametiga, Euroopa
Ravimiametiga ning antimikroobset resistentsust uuriva Euroopa Liidu
referentlaboratooriumiga.

Vastuseks kolmandale ja viimasele küsimusele tahaksin anda teada, et komisjon töötab
antimikroobse resistentsuse teemal välja viieaastast strateegiat. See strateegia põhineb
terviklikul lähenemisviisil ja sisaldab konkreetseid ettepanekuid edasisteks meetmeteks,
mille abil tegelda antimikroobse resistentsuse probleemiga rahvatervise ja loomade tervise
kontekstis. Strateegia aluseks on antimikroobset resistentsust käsitlevad nõukogu järeldused
ja soovitused ning juba mainitud arutelude tulemused.

Töö veterinaarravimeid ning ravimsööta käsitlevate ELi eeskirjade ülevaatamise kallal
jätkub. Näiteks kaalutakse mõjuhinnangus võimalustena uusi antimikroobse resistentsuse
vastu võitlemise vahendeid ja instrumente.

Kogutud andmete alusel otsustab komisjon oma seadusandliku ettepaneku üksikasjad.
Meie eesmärk on esitada komisjoni strateegia 18. novembril 2011, Euroopa
antibiootikumipäeval.
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Elisabeth Jeggle,    fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Kõigepealt tahaksin tänada põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimeest
Paolo de Castrot algatuse ja küsimuse eest, mille ta komisjonile selle olulise teema kohta
esitas. Lugupeetud volinik, pärast teie sõnavõtu ärakuulamist tahaksin esmajoones paluda,
et liiguksite teooria juurest praktika juurde, sest me peame võtma konkreetseid meetmeid.

Antibiootikumiresistentsus on teema, mida tuleb võtta tõsiselt. Seni on sellele
loomakasvatuse valdkonnas liiga vähe tähelepanu pööratud. Antimikroobsed ained on
õige kasutamise korral kahtlemata kasulikud. Need aitavad põllumajandustootjatel hoida
loomad tervete ja tootlikena ning tagada ka loomade kõrgel tasemel heaolu. Et
antibiootikumid toimiksid loomade ja inimeste haiguste vastases võitluses ka edaspidi
tõhusalt, on oluline võtta ELi tasandil kooskõlastatud seisukoht.

Viimastel nädalatel on meil põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis toimunud sel
teemal sisutihedad arutelud ning me oleme asja põhjalikult käsitlenud. 12. aprillil võttis
parlamendikomisjon suure häälteenamusega vastu ühisresolutsiooni – 34 hääletas poolt
ja 2 vastu. Tänu suurepärasele koostööle kõikide variraportööridega eri fraktsioonidest
jõudsime väga tasakaalustatud ja läbimõeldud tekstini, millest me peame homsel täiskogus
toimuval hääletusel kinni pidama. Seda palungi ma teil teha. Raporti tasakaalustatus tuleneb
keskendumisest loomade heaolule ning arvestatud on antibiootikumiresistentsuse ja
kulutõhususe probleemi seoses põllumajandusettevõtetega.

Seepärast tahaksin veel kord tänada kõiki põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni
töös osalenuid ning ka Marit Paulsenit viljaka koostöö eest. Nüüd tahaksin, et komisjon
asuks tegutsema.

Luis Manuel Capoulas Santos,    fraktsiooni S&D nimel. – (PT) Lugupeetud juhataja, austatud
volinik, head kolleegid! Tagajärjed, mis kaasnevad antibiootikumide kasutamisega
loomahaiguste raviks, on hästi teada ja aina murettekitavamad. Tegemist on valdkonnaga,
kus kehtivad juba praegu üsna ranged normid. Sellele on tähelepanu pööranud ka Euroopa
Parlament ja sellega seoses on ellu viidud palju kasulikke algatusi, näiteks loodud võrgustik,
et koguda andmeid antibiootikumiresistentsuse kohta. Neist algatustest aga ei piisa.

Seepärast kutsun komisjoni üles mitte üksnes järelevalvemehhanismi parandama, vaid
võtma vastu ka meetmed, mille abil koguda ulatuslikumaid andmeid, ning lisada kõnealuses
valdkonnas parimate tavade vahetamist soodustavad stiimulid praegu koostatavasse ühise
põllumajanduspoliitika õigusaktide paketti.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esitatud resolutsiooni tekst väärib komisjoni
põhjalikku analüüsi. Nagu kolleeg Elisabeth Jeggle äsja kinnitas, leidsid selle komisjoni
kõige olulisemad soovitused laialdast toetust. Eeskätt tuleb neist soovitustest kujundada
konkreetsed meetmed, millega kaitsta paremini rahvatervist ja Euroopa Liidu loomset
päritolu toodete kvaliteedi mainet.

Marit Paulsen,    fraktsiooni ALDE nimel. – (SV) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
kolleegid! Minu arvates oleme teinud põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis
suurepärast tööd. Juhtub harva, et kokkusaamisel, kus poliitilised vaated on erinevad,
ollakse nii suurel määral ühel nõul, nagu meie sel korral olime.

Antibiootikumiresistentsus on õigupoolest nii loomade kui ka inimeste tervise seisukohalt
suurim oht, millega me toime peame tulema. Kunagi olid nakkushaigused laste, noorte ja
noorloomade surma kõige levinum põhjus. Siinkohal ärge unustage, et nii loomad kui ka
inimesed on imetajad. Meil on samasugune immuunsüsteemi kaitsemehhanism ja meil on
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samasugune stressitundlikkus, mis tähendab, et kui me ei tunne end hästi, on meie
immuunsüsteem nõrgenenud ja me vajame antibiootikume, sest oleme rasketele nakkustele
vastuvõtlikumad.

Me käsitlesime seda seoses inimmeditsiiniga. Me võtsime meetmeid, püüdsime karmistada
oma antibiootikumikasutust ja mõista, mis võiks juhtuda. Ärge unustage, et kui me kaotame
sellise relva nagu antibiootikumid, siis pöördume tagasi oma vanavanaemade aega ja tõved,
mida peame praegu tühisteks nakkushaigusteks – näiteks väikelapse kõrvapõletik –, võivad
jälle muutuda surmavateks. Probleemiga ei ole eriti lihtne toime tulla ja me peaksime
sellesse tõsiselt suhtuma. Nagu ma ütlesin, olen äärmiselt rahul.

Loomulikult on resolutsiooniga seoses mõningaid üksikasju, mida oleksin tahtnud näha
suuremal määral või mida oleksin tahtnud muuta, kuid peamine ei ole mitte see, et kõik
komad oleksid õigel kohal, vaid oluline on meie ühine tahe teha protsessiga algust. Ma
loodan, et komisjon võtab seda arvesse, sest usun, et homme öeldakse peaaegu ühehäälselt
„jah”. Ma loodan seda ja samuti loodan, et sellest kujuneb jõuline märguanne, mis raputab
teid ärkvele ja paneb kuulama. Tänan teid!

Richard Ashworth,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimeest probleemi tõstatamise eest.

Jagan tema muret kariloomade nakkushaiguste juures avastatud antibiootikumiresistentsuse
ulatuse pärast. Arvan samuti, et resistentsuse inimestele ülekandumise pärast tuleks tunda
suuremat muret. On leitud, et paljude kunagi usaldusväärsete antibiootikumide tõhusus
on tähelepanuväärselt vähenenud ning see ohustab inimeste tervist. Niisiis toetan ma
arutelu ideed. Ka minu arvates peaks esimene oluline samm olema tihe koostöö paljude
ametite ja farmaatsiatööstusega, et probleemi jälgida ja hinnata.

Soovin aga märkida, et vastupidi levinud arvamusele ei ole tegemist ainult probleemiga,
mille on tekitanud intensiivne põllumajandus. Antibiootikumide juhuslik kasutamine
põllumajanduses on – või on olnud – igasuguse põllumajandusliku tootmise juures tavaline,
olgu tegemist suur- või väiketootmisega. Lähen veelgi kaugemale ja ütlen, et suurtootjad
on tänapäeval lepingutingimuste järgi tavaliselt töötlemissektoriga vertikaalselt seotud
ning antibiootikumide profülaktiline kasutamine on kvaliteedi tagamise süsteemide alusel
üldiselt keelatud või piiratud.

On aga selge, et mingeid kontrollimeetmeid tuleb rakendada, ning ma ootan väga, et saaksin
peagi komisjoni strateegia kohta üksikasjalikumat teavet. Tahan juhtida tähelepanu kolmele
asjaolule. Esiteks peavad kõik võetud meetmed tuginema põhjendatud teaduslikele
andmetele; teiseks peavad meetmed olema proportsionaalsed; kolmandaks ei peaks need
tekitama põllumajandus- ja veterinaartööstusele õigusalast lisakoormust ning selle kaudu
ka lisakulu.

Martin Häusling,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud
kolleegid! Tegemist on väga tõsise teemaga. See ei ole ülimalt tähtis üksnes edaspidise
loomakasvatuse, vaid peamiselt inimeste tervise seisukohalt. Seda ei tohi me unustada.
Lõppude lõpuks ei ole tegemist põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni probleemiga.
Nagu aga jälle kord selgeks on saanud, ei ole meil piisavalt andmeid. Teavet on ainult kümne
liikmesriigi kohta ja seda on liiga vähe. Me peame kõnealuse teemaga kiiremini tegelema
ja meil on vaja korralikku kontrolli.

Siinkohal pöörame liiga vähe tähelepanu ühele aspektile. See on intensiivne põllumajandus
nii suurhoonetes kui ka teatud piirkondades. Peame probleemi analüüsima ja saame selle
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ärahoidmiseks midagi ette võtta. Põllumajanduspoliitika ümberkujundamisega on meil
võimalik tagada, et põhitähelepanu on loomade heaolul, et loomad elavad oma liigile
sobilikes tingimustes ning on tugevad ja terved, et toimitakse vastavalt põhimõttele, mille
kohaselt on haiguste ennetamine parem kui ravi.

Lisaks vajame – ja see on komisjoni töö – pikaajalist tegevuskava, et antibiootikumide
kasutamist põllumajanduses vähendada. Antibiootikumiresistentsus mõjutab peamiselt
põllumajandussektori töötajaid, teisisõnu põllumajandusettevõtjaid ja nende töötajaid.
Neil inimestel on juba praegu sellega suuri probleeme. Teine põhjus muretsemiseks on
kahtlus, et antibiootikumiresistentsus kandub üle otse toiduainete kaudu. Euroopa Liidu
elanike tervise huvides peame seda hoolikalt uurima. Seepärast on vaja kiiresti tegutseda.

Oluline on selgelt välja öelda, et 50% kõikidest antibiootikumidest on kasutusel
loomakasvatuses ja see kogus on liiga suur. Peame hoolitsema selle eest, et põllumajanduse
ja rahvatervise pikaajalistes huvides seda kogust vähendataks.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! 7. aprillil tähistatud maailma
tervisepäeva teema oli sel aastal antibiootikumiresistentsus, mida peetakse ülemaailmseks
ohuks rahvatervisele. Igal aastal sureb Euroopas 25 000 inimest antimikroobse
resistentsusega seotud põhjustel. Loomadel ja loomset päritolu toiduainetel võib olla oma
osa inimeste antimikroobse resistentsuse süvenemises. Seepärast on täna arutlusel olev
resolutsioon tähtis dokument.

Kõige tähtsam märksõna kõikides selleteemalistes aruteludes on „ettevaatus”. Mitte
antibiootikumid ei ole halvad, vaid ohtlik on nende mõtlematu ja liigne kasutamine.
Antibiootikume ei tohi hukka mõista, vaid neid tuleb nii inimeste kui ka loomade puhul
kasutada ettevaatusega. Resolutsioonis esitatud meetmeid, mis käsitlevad veterinaaride ja
põllumajandustootjate paremat teavitamist, tuleb seepärast rakendada võimalikult aktiivselt.
Keelu kehtestamine antibiootikumide kasutamisele loomasööda lisaainetena tuleb tingimata
leppida kokku rahvusvahelisel tasandil.

Hiljutine uuring näitas, et Ameerika Ühendriikides sisaldasid peaaegu pooled kauplustes
võetud lihaproovidest Staphylococcus aureus’t, millest pooled olid resistentsed vähemalt
kolme klassi antibiootikumidele. See näitab, kui laialt on antibiootikumide kasutamine
loomakasvatuses levinud, ja ma pean ütlema, et Euroopa Liidu põllumajandustootjad on
väsinud olemast ainsad, kes oma tulude vähenemise hirmus eeskirju tunnistavad ja järgivad.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid!
Me peame tegema kõik endist oleneva, et takistada antibiootikumiresistentsusel süvenemast
– selles oleme kõik ühel nõul. See eesmärk hõlmab antibiootikumide vastutustundlikku
kasutamist inimmeditsiinis ja loomakasvatuses. Euroopa Liit peab otsustavalt tegutsema.
Me ei tohi lasta igal aastal ainuüksi Euroopa Liidus 25 000 inimesel resistentsete bakterite
põhjustatud nakkustesse surra. Antibiootikume ei tohi kasutada rutiinselt või ennetavalt.
Me peame tagama, et antibiootikume kasutatakse kõikides liikmesriikides vastutustundlikult.

On ülimalt oluline, et loomakasvatuses püütaks hoida loomad terved kasvufaasist kuni
täieliku üleskasvamiseni. Loomade tervena hoidmine on parim vahend, millega vältida
nakkusi ja antibiootikumide kasutamist. Loomade söötmise viis on siinkohal otsustava
tähtsusega, kuid oluline on ka kasvatamisviis.

Peaksime olema loomakasvatuses avatud ka alternatiivsetele meetoditele nagu homöopaatia
ja fütoteraapia. Meil on Euroopa Liidus vaja nende alternatiivsete meetodite kohta rohkem
uuringuid ja teavet.

11-05-2011Euroopa Parlamendi aruteludET278



Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
kolleegid! Minu kodumaa Holland on maailmameister. Paraku mitte küll jalgpallis – eelmisel
aastal kaotasime selle võimaluse –, vaid antibiootikumide kasutamise alal veisekasvatuses.
Mitte üheski teises maailma riigis ei kasutata veisekasvatuses nii palju antibiootikume kui
Hollandis. Sellel on väga tõsised tagajärjed ning need ei piirdu antibiootikumide
kasutamisega Hollandis. Nagu teised parlamendiliikmed on öelnud, sureb Euroopas igal
aastal 25 000 inimest bakteriaalsete nakkuste tõttu. Need jõuavad inimesteni liha kaudu.
90% Hollandi kanalihast sisaldab resistentseid ESBL-baktereid ning möödunud kuul selgus,
et resistentseid baktereid on leitud isegi köögiviljadest, kuhu need on levinud sõnniku ja
pinnase kaudu. Lugupeetud juhataja! Niisuguse olukorraga tuleb midagi ette võtta. Selline
riik nagu Taani on näidanud, et olukorda saab muuta ning et kindlate karmide meetmete
abil on ka palju väiksema antibiootikumikasutuse korral võimalik hoida alles tugev ja terve
veisekasvatussektor.

Komisjon on varem teada andnud ja teatas uuesti ka täna, et esitab novembris märksa
kaugeleulatuvamad meetmed. 2012. aastal muudetakse need konkreetsemateks. Palun
komisjonil seada probleem tõepoolest esikohale, mitte jätta seda liikmesriikide hooleks,
kes tegutsevad sobivate meetmete kehtestamiseks liiga aeglaselt.

Mairead McGuinness (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Ilmselgelt on kõik fraktsioonid ühel
meelel selles, et antibiootikumiresistentsus on murettekitav. Arvestades aga seda, mida
komisjon on äsja teada andnud – et olemas on kümne liikmesriigi andmed ja et need ei ole
meile veel kättesaadavad –, räägime tõepoolest praegu probleemidest, mille kohta meil ei
ole veel üksikasjalikke fakte. Meil on seda teavet vaja.

Tahaksin, et koostataks pingerida, mis näitaks, kui palju kasutatakse igas liikmesriigis
ravimeid ühe looma kohta. Nii saame tegelikult vaadelda riike, kes rakendavad parimaid
tavasid, ning kasutada neid võrdlusalusena riikide suhtes, kes seda ei tee. Ma ei taha näpuga
näidata, vaid pigem võimaldada neil liikmesriikidel, kel on oht antibiootikumide
kasutamisega liiale minna, oma loomakasvatustavasid parandada.

Õige on ka see, et põllumajandustootjad ei kasuta antibiootikume niisama. Nad kasutavad
neid siis, kui loomad on haiged. Antibiootikumid on kallid ja seepärast ei sööda
põllumajandustootjad neid loomadele sisse nagu leiba.

Peame oma arutelus olema tasakaalukamad. Peame hankima teavet. Ootame huviga
novembris avaldatavat strateegiat, mis aitaks meil seda Euroopa Liidu, siinsete loomade ja
inimeste jaoks järjest suurenevat probleemi tõkestada.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Olen väga tänulik küsimuse esitajale, meie
parlamendikomisjoni esimehele, selle eest, et kõnealune teema on nüüd päevakorda toodud.
Antibiootikumide kasutamisega loomakasvatuses kaasnevad omavahel tihedalt seotud
plussid ja miinused. Ravimid, mis aitavad loomadel tervena püsida, võivad vale kasutamise
korral olla inimestele suureks ohuks. Seepärast on meil vaja kooskõlastatud, terviklikke ja
eeskätt teaduslikke meetmeid, sest antibiootikumide kasutamine loomade ravis on vajalik
ka edaspidi. Samal ajal peame vähendama ohte inimestele.

Kõnealune raport vastab just nendele nõuetele. Loodan, et komisjon võtab Euroopa
Parlamendi soovitusi, soove ja nõudmisi arvesse. Eelkõige on meil, nagu paljud eelkõnelejad
juba ütlesid, loomade, Euroopa Liidu põllumajanduse ja eriti Euroopa Liidu kodanike
huvides vaja analüüsi kõikide liikmesriikide praeguse olukorra kohta.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Tahaksin juhtida tähelepanu
ühele asjaolule, mis ühendab veterinaarmeditsiini inimmeditsiiniga. Kõikidel Euroopa
mikrobioloogide kongressidel räägitakse inimeste antibiootikumiresistentsuse teemat
käsitledes niinimetatud metitsilliiniresistentsest Staphylococcus aureus’est. See on nuhtlus,
mille vastu ei ole meil inimmeditsiinis enam tõhusat antibiootikumi – me ei tea, kuidas
seda ravida. Igal aastal sureb selle tõttu kuni 25 000 inimest.

Kas teate, kuidas see tekkis? Üksnes antibiootikumide vastutustundetu kasutamise tõttu
veterinaarmeditsiinis. Loomadele söödeti sõna otseses mõttes sisse tonnide kaupa
antibiootikume. Kui neid antakse loomadele ennetavalt ja antibiootikume lisatakse nende
sööda sisse, siis nõrgestatakse sellega ka inimest ja tema suutlikkust võidelda nakkuste
vastu, mida ta hoolimata haiglaravist saab nn haiglatüvedest.

Tahan kutsuda komisjoni üles kiirendama liikmesriikide uurimisandmete kogumist ning
toetama ka uusi teadusuuringuid antibiootikumide kohta, mis mõjuksid inimestele tõhusalt
ja aitaksid päästa elusid.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Keemia- ja farmaatsiatööstuse toodete
sissetung toiduahelasse on põllumajandusliku tootmise intensiivistumise paratamatu
tagajärg. Nii saab inimorganismist toiduainetootjate jõupingutuste loomulik ohver –
võimalikult palju toiduaineid püütakse toota võimalikult odavalt ja võimalikult tõhusalt.

Seepärast peame hakkama väga hoolikalt jälgima nüüdisaegsete kemikaalide ja
farmaatsiatoodete kasutamist põllumajanduses ning kodanike tervise kaitsmise huvides
peame ka väga sihipäraselt, süsteemselt ja pidevalt hindama nende ainete kasutamise
tagajärgi. Ainult toiduainete pidev korralik jälgimine võimaldab meil tuvastada varakult
riske ja ohte, mida uus tehnoloogia endast praegusele elanikkonnale kujutab.

Võime nüüd küll rääkida rohkem antibiootikumidest ja suurenevast resistentsusest nende
suhtes, kuid probleemi tuleb vaadelda ja hinnata põhjalikumalt. Loodan ka, et komisjon
peab toiduohutuse eest hoolitsemist terviklikuks strateegiaks.

László Andor,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Komisjoni antimikroobse
resistentsuse strateegias, mille kavatseme esitada novembris, pakutakse rohkem ideid,
kuidas komisjon võiks koos liikmesriikide ja sidusrühmadega antimikroobse resistentsuse
vastu kõikides asjaomastes valdkondades võidelda. Mõned neist meetmetest võivad eeldada
õigusaktide muutmist, teised mitte. Peamine on valida ülesande lahendamiseks õiged
vahendid.

Nõustun teiega täielikult selles, et tegemist ei ole ainult või peamiselt
loomakasvatusvaldkonna probleemiga. Seepärast on meie eesmärk vähendada
antimikroobse resistentsuse süvenemist, mida seostatakse antimikroobsete ainete
kasutamisega loomadel.

Probleemiga tegelemiseks on mitmesuguseid võimalusi: haridus, teadlikkuse suurendamise
kampaaniad ja muu selline. Samuti on meie arvates vaja koguda andmeid, et aidata kaasa
probleemi paremale mõistmisele. Liikmesriigid on tegelikult andmete esitamisest huvitatud
ja see on julgustav.

Ning jah, meil on olemas tegevuse ajakava. Praegu tehakse ettevalmistustöid, mille hulka
kuuluvad mõju hindamine, veterinaarmeditsiinitooteid käsitlevate eeskirjade läbivaatamine
ja muu. Nagu ma juba ütlesin, esitatakse seadusandlikud ettepanekud 2012. aastal.
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Komisjon tunneb suurt heameelt Euroopa Parlamendi väärtusliku panuse üle ning ootab
huviga jätkuvat koostööd parlamendi, liikmesriikide ja kõikide valdkondade
sidusrühmadega, pidades ühiseks eesmärgiks kaitsta kodanike tervist kõikjal Euroopa
Liidus.

Juhataja.   – Arutelu lõpetuseks olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku (3) .

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 12. mail kell 12.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Kari- ja koduloomade
antibiootikumiresistentsus on muutunud viimastel aastatel probleemiks. Selle kasvava
probleemiga võitlemiseks kutsun üles viima läbi rohkem teadusuuringuid ja kontrollima
paremini selle mõju toiduahelale. Õige kasutamise korral on antibiootikumid tõhus vahend,
kuid ma palun komisjonil kehtestada konkreetsed meetmed, millega loomade
antibiootikumiresistentsuse vähendamise eesmärgil muuta nende ravimite kasutamine
tõhusamaks, sest tegemist on kogu toiduahelat mõjutava probleemiga. Eriti palju mõjutab
see antibiootikumiresistentsuse taset ja seega inimeste tervist. Eesmärgi saavutamiseks
peab Toidu- ja Veterinaarameti ning Euroopa Toiduohutusameti eelarve hõlmama
vahendeid, mida on vaja välitööde osakaalu suurendamiseks ja probleemi tõhusaks
jälgimiseks. Arvestades probleemi tähtsust, kutsun komisjoni üles koostama tegevuskava,
tegelemaks sellega ELi tasandil, nii et võetaks arvesse antibiootikumiresistentsusega
võitlemise probleemi kogu ulatust, eeskätt seost loomade tervise ja antibiootikumide
kasutamise vahel ning loomade tervise ja inimeste tervise vahel.

Ismail Ertug (S&D),    kirjalikult. – (DE) Me neelame antibiootikume oma toiduga ja see
toob kaasa suurema resistentsuse. Tegemist on meditsiinilise progressi ühe valdkonnaga,
mida aeglaselt hävitatakse, ja me oleme seda pikka aega teadnud. Paolo De Castro viitas
meetmetele, mida on juba võetud. Ma toetan resolutsioonis tehtud ettepanekuid ja tahaksin
keskenduda kahele aspektile.

Eeskirjadest üksi ei piisa. Dioksiiniskandaal näitas, kui kergesti saab neist kõrvale hoida,
kui üks must lammas käitub väga hooletult. Loomulikult on meil vaja eeskirju ja me peame
seadma sisse järelevalvesüsteemid, kuid see üksi ei ole lahendus.

Keskmises ja pikas perspektiivis on lahendus muuta antibiootikumide kasutamine suuresti
ülearuseks. Selle eesmärgini saame jõuda esmajoones teadusuuringutesse investeerimise
ja eksperditeadmiste võrgustiku kaudu, teiseks nende teadmiste edasiandmisega
põllumajandustootjatele ja veterinaaridele ning kolmandaks tarbijate teavitamise abil.

Me peame turujõude arukalt ära kasutama, sest pikas plaanis otsustavad just tarbijad, kuidas
nende toit toodetakse.

Pavel Poc (S&D),    kirjalikult. – (CS) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse
andmetel on Euroopa Liidus 400 000 patsienti, kes on nakatunud multiresistentse tüvega
bakteritega. Seepärast tunnustan põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni resolutsiooni
ning toetan selles eeskätt nõuet koguda ja analüüsida võrreldavaid andmeid veterinaarias
kasutatavate preparaatide müügi kohta ja nende preparaatide edasise kasutamise kohta

(3) Vt protokoll.
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loomakasvatuses. Nende andmete kogumine peaks olema kõikides ELi liikmesriikides
kohustuslik. Kui EL võtab vastu ranged meetmed antibiootikumide kasutamise kohta
põllumajandusloomade puhul, on oodata ka õigusaktide muutmist kolmandates riikides.
Selle põhjus on eeskätt rahaline kahju, mille tooksid kaasa piirangud liha eksportimisele
Euroopa Liitu. Näiteks 74% kõikidest USAs tarvitatavatest antibiootikumidest on kasutusel
loomakasvatuses haiguste ennetamise või tervete loomade kasvu edendamise eesmärgil.
Pooled USA kauplustes kontrollitud lihatoodetest sisaldavad ohtlikke baktereid
(metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus). See probleem on olnud USAs teada juba
alates 2008. aastast ja mingit põhimõttelist lahendust ei ole siiani leitud. Mittepatogeensed
multiresistentsed bakteritüved kujutavad endast ohtu ka võimalike transgeenide ülekannete
tõttu ja viimaste uuringute andmetel ka võimaliku jagatud resistentsuse tõttu. Uute
multiresistentsete bakteritüvede esilekerkimine võib jätta tulevased põlvkonnad ilma
võimalusest antibiootikume tõhusalt ära kasutada. Selline asjade käik tooks kaasa
katastroofilised tagajärjed inimeste tervise jaoks. Antibiootikumiresistentsus on väga tõsine
probleem, mis tuleb lahendada viivitamata ja tõhusalt.

18. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

19. Istungi lõpp

(Istung lõppes kell 23.35.)
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