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ISTUNGI JUHATAJA: GIANNI PITTELLA
asepresident

1. Osaistungjärgu avamine

(Istung algas kell 9.05.)

2. Esitatud dokumendid (vt protokoll)

3. Petitsioonid (vt protokoll)

4. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)

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

6. EHECi puhang ELi liikmesriikides (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus EHECi puhangu kohta ELi
liikmesriikides.

John Dalli,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada kõiki siinviibijaid
võimaluse eest anda teile teavet E. coli puhanguga seotud sündmuste käigust.

Mulle valmistavad sügavat muret paljud surmajuhtumid ja suur haiguskoormus, mille see
toidust põhjustatud epideemia Euroopa Liidu elanike jaoks kaasa on toonud ja ma tahan
veel kord kasutada võimalust, et väljendada oma kaastunnet neile, kes selle probleemi tõttu
kannatavad.

Siinkohal pean märkima, et olukord muutub järjest tõsisemaks. Praegu on esinenud
üle 1672 Shiga toksiine tootva E. coli bakteriga seotud juhtumi ning vähemalt 661 inimesel
on välja kujunenud tõsised tüsistused. Viimaste andmete kohaselt on haiguspuhangu
tagajärjel surnud Saksamaal 21 ja Rootsis üks inimene. 11 teises liikmesriigis on teatatud
üksikutest juhtumitest. Ka Šveitsis on antud teada 15 ning USAs 4 juhtumist.
Haiguspuhangu kese on endiselt Põhja-Saksamaal Hamburgi ümbruskonnas. Enamiku
väljaspool Saksamaad esinenud juhtumite puhul on tegemist kas reisivate Saksamaa
kodanikega või isikutega, kes külastasid kõnealust Saksamaa piirkonda. Mida on siis ette
võtnud Euroopa Komisjon selleks, et haiguspuhang kontrolli alla saada?

Esiteks rakendasime kohe töösse kõik oma kriisiohje eest vastutavad võrgustikud. Need
võrgustikud on igapäevases ühenduses ja võimaldavad vahetada teavet õigel ajal, mis on
kiire reageerimise puhul esmatähtis. Komisjon kohtub peaaegu iga päev teie tervisekaitse
ja toiduohutuse ametkonnaga, et arutada haiguspuhangu kulgu, nakkuse tõkestamiseks
võetud meetmeid ja nakatunud inimeste ravi. Varajase hoiatuse ja reageerimise süsteem
ning toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem moodustavad teabevahetuse tugeva aluse.

Teiseks oleme palunud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel viia läbi teaduslik
riskianalüüs, mida olukorra halvenemise käigus korrapäraselt ajakohastatakse. Nüüd on
meil olemas haigusjuhu määratlus ELi tasandil, mis võimaldab liikmesriikidel
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haiguspuhangu uurimisel rakendada ühesugust käsitlusviisi. Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus kogub ja võrdleb haiguspuhangute uurimiseks patsientide küsimustikke.
See keskus koos Euroopa Toiduohutusametiga on töötanud kodanike jaoks välja ka
soovitused ennetavate meetmete kohta. Need soovitused on komisjoni veebilehel nüüd
kõikides ametlikes keeltes kättesaadavad.

Oleme palunud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel luua kiiresti nii liikmesriike
kui ka kutseühinguid hõlmav platvorm, mille kaudu vahetada ravi alaseid häid tavasid.
Meie toiduohutuse referentlaboratoorium Roomas töötas ülikiiresti välja meetodi, millega
vähendada ligikaudu kuuelt päevalt 48 tunnini aega, mida on vaja E. coli bakteri
tuvastamiseks toidus.

Lubage mul toonitada, kui oluline on avalikkuse teadlikkus. Seepärast ajakohastab komisjon
iga päev teavet, mida jagab terviseohutuse komitee sidevõrgu ja toiduohutuse eest
vastutavate ametiasutustega. Lisaks hoiab komisjon ajakohasena ka oma veebilehe, kus
käsitletakse kõnealust haiguspuhangut.

Et vähendada tarbetuid hirme ja tõhustada meie ühiseid jõupingutusi, soovitan Euroopa
Parlamendi liikmetel tungivalt seda teaduspõhist avalikkusega suhtlemist toetada. Võin
teile kinnitada, et komisjon teeb koos eelnimetatud asutustega jõulist koostööd
liikmesriikide tervishoiu- ja toiduohutuse ministeeriumidega, et neid haiguspuhangu
ohjeldamisel toetada.

Selleks peame jätkama intensiivset uurimistööd nakkusallika leidmiseks ning – nagu ma
ütlesin – praegu seda tööd tehaksegi. Eilsel tervisekaitseküsimuste nõukogu kohtumisel
palusin Saksamaal tugevdada seiret, haiguspuhangu kontrolli ja meetmeid, et tuvastada
nakkusallikas ja peatada selle levimine. Palusin ka, et nakatumise põhjustega tegeletaks
kiiresti. Saksamaa ametiasutused nõustusid komisjoni ettepanekuga saata Saksamaale
komisjoni, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ja Euroopa Toiduohutusameti
epidemioloogid toidust põhjustatud haiguste uurimiseks.

Pühapäeval, 5. juunil lähetati eksperdid Saksamaale, et aidata sealsetel ametiasutustel
epideemiaga toime tulla, kontrollida uurimistulemusi ning toetada käimasolevaid uuringuid,
mille eesmärk on tuvastada nakkusallikas. Nagu me kõik teame, ei ole ükski läbiviidud
uuring kinnitanud Saksamaa ametiasutuste esialgset kahtlust, mille kohaselt on põhjus
Hispaania päritolu kurkides.

Pühapäeval, 5. juunil teatasid Saksamaa ametiasutused Euroopa Komisjonile, et
epidemioloogiliste uuringute alusel võib peamiselt Põhja-Saksamaad mõjutav E. coli bakteri
nakkus pärineda nende arvates oaidudest. Teave edastati kohe toidu- ja söödaalase
kiirhoiatussüsteemi kaudu kõikidele liikmesriikidele.

Komisjon jälgib kõiki muutusi tähelepanelikult ning otsustab asjakohase tegevussuuna
üle siis, kui laboratoorne kontroll epidemioloogilisi tulemusi kinnitab. Seni ei ole meil
ühtegi tulemust.

Siinkohal peaksin rõhutama, kui oluline on, et riigiasutused ei kiirustaks edastama teavet
ühegi nakkusallika kohta, mida bakterioloogiline analüüs ei ole kinnitanud. See levitaks
kogu Euroopas põhjendamatut hirmu ning tekitaks probleeme meie toiduainetootjatele,
kes müüvad tooteid ELis ja EList väljaspool.

Samal ajal kui nii põhjalikke uuringuid läbi viiakse, ei tohiks me mingil juhul teha ennatlikke
järeldusi. Siinkohal osutaksin kõige uuemale Saksamaa avaldatud teabele kahtluse kohta,
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et idud võivad olla nakkusallikas. Saksamaa märkis, et laborianalüüs ei ole lõpule viidud
ning et seepärast tuleb hoiduda ennatlikest järeldustest.

See näitab, kui oluline on, et liikmesriigid esitaksid toidu- ja söödaalasesse
kiirhoiatussüsteemi asjakohaselt kinnitatud ja teaduslikult põhjendatud hoiatusteated ning
käivitaksid süsteemi siis, kui asjaomane liikmesriik on hoiatusteadet toetavates teaduslikes
tõendusmaterjalides kindel.

Te peate siseturu hoidmiseks tegutsema kiiresti ja otsustavalt. Kui see meil õnnestub, saame
kriisist õppust võtta ja oma süsteeme pidevalt parandada. Ma kordan seda jätkuvalt: meie
süsteem toimib. Me peame töö käigus oma õppetunnid kätte saama. Minu arvates on see
meie kohustus – kohandada oma toimingud ja menetlused paindlikult ja kiiresti selliseks,
et need niisugustele juhtumitele vastaksid.

Kui kõne all on meie suutlikkus jääda sellises olukorras toimivaks, on jätkuvalt kõige
olulisemal kohal kooskõlastatus, selge teave ja suhtlus. Me peame siinkohal oma järeldused
tegema.

Enne lõpetamist soovin lühidalt peatuda veel kahel küsimusel. Esimene on seotud viidetega
teatud toodete keelustamisele. Tahaksin veel kord rõhutada, et haiguspuhang piirdub
geograafiliselt Hamburgi linna ümbritseva alaga, ning seepärast ei ole praegu mingit põhjust
Euroopa Liidu tasandil tegutseda. Pidades silmas seda asjaolu ning nakkusallika
tuvastamiseks tehtavaid edusamme peame igasugust mis tahes toote keelustamist
ebaproportsionaalseks.

Olen väga mures ka finantsmõju pärast, mida praegune kriisiolukord avaldab
põllumajandustootjatele, eeskätt köögiviljatootjatele. Seepärast teen tihedat koostööd oma
kolleegi volinik Cioloşega, et tegeleda raskustega, millega peab toime tulema elanikerühm,
keda haiguspuhang on samuti rängalt tabanud. Õigupoolest toimub täna
põllumajandusministrite nõukogu erakorraline kohtumine, kus on arutluse all E. coli
bakter. Pärast teiega kõnelemist suundun tagasi Brüsselisse, et koos oma kolleegi
volinik Cioloşega sellest põllumajandusministrite nõukogu erakorralisest kohtumisest osa
võtta.

Lisaks oleme pidevas ühenduses kolmandate riikidega, eeskätt Venemaaga, et paluda neil
ebaproportsionaalseks peetav keeld tühistada. Komisjon töötab käsikäes liikmesriikidega
ühe ühise eesmärgi nimel – teha haiguspuhangule võimalikult kiiresti lõpp. Kinnitan
kõikidele asjaosalistele, et niisuguses olukorras ei ole tegemist kohaliku, vaid Euroopa Liidu
probleemiga.

(Aplaus)

Peter Liese  , fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
kolleegid! Tahaksin tänada volinik Dallit, et ta pööras kõigepealt tähelepanu patsientidele.
Ka mina tahaksin samamoodi toimida. Sajad inimesed on tõsiselt haiged. Põhja-Saksamaa
meditsiinitöötajad on viimase piirini viidud. 23 inimest on juba surnud. Eile nõukogus
ütles ühe liikmesriigi, Luksemburgi esindaja, et rahalist kahju on võimalik korvata, kuid
inimelu mitte. Seepärast tahaksin kõigepealt paluda, et oleksite hoiatuse andmise suhtes
mõistvad, kuigi meil ei ole nakkusallika suhtes täit kindlust, vaid üksnes kahtlus, ning me
teeme ka selle teabe avalikuks.

Loomulikult peame endiselt nakkusallika üles leidma. Näen, et paljud riigiasutuste heaks
töötavad inimesed, keda toetab ka Euroopa Toiduohutusamet, töötavad kõnealuse
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probleemi kallal ülimalt jõuliselt – tänan siinkohal siiralt Euroopa Liidu institutsioone ja
volinik Dallit selle eest, et ka Euroopa Liit aitab asja uurida. Euroopa Parlamendi sakslasest
liikmena ei saa ma aga siin seista ja öelda, et kõik sujub kenasti. Kriisiohjamises on olnud
mõningaid probleeme.

Näiteks Hamburgi tervishoiusenaator teavitas avalikkust, mis oli õige tegu, kuigi Hispaania
kurkide osas ei olnud täit kindlust. EHECi patogeen leiti Hispaania kurkidelt ja see ei oleks
pidanud seal olema. Isegi hispaanlastest parlamendiliikmed peavad sellest aru saama.
Senaator teavitas aga esmalt avalikkust ja alles tükk aega hiljem, mitu tundi või pool päeva
hiljem teavitas ta Euroopa Komisjoni ja Hispaania ametiasutusi. See on vastuvõetamatu.
Selles osas peame Saksamaal mõtlema ka riigisisesel tasandil, kuidas suudaksime
probleemiga paremini toime tulla. Koos peaksime keskenduma aga tõsiasjale, et vaenlane
ei ole Hispaanias või Saksamaal, vaid pigem on tõeline probleem patogeen, mille üle peame
saavutama kontrolli ning mille vastu peame võitlema.

Lõpetuseks veel üks mõte: viimase täiskogu istungi ajal võtsime vastu resolutsiooni
antibiootikumiresistentsuse kohta. Kuigi kõnealust patogeeni ei tohiks ravida esmajoones
antibiootikumidega, seisneb meie probleem selles, et patogeen on paljude levinud
antibiootikumide suhtes resistentne. Tegemist on pikaajalise küsimusega, millega peame
nüüd tegelema kiiremini, sest järgmisel korral võib juhtuda, et patogeeni vastu tuleb võidelda
antibiootikumidega, kuid resistentsuse tõttu ei ole võimalik seda teha. Me peame selle
probleemiga tegelema.

Linda McAvan,    fraktsiooni S&D nimel  .  – Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Teil on
õigus, kui ütlete, et tegemist on rahvatervise probleemiga, mis on väga tõsine, ning et me
peaksime nüüd keskenduma haigete eest hoolitsemisele ja nakkusallika tuvastamisele. Me
peame aga mõtlema ka pikemas perspektiivis ja leidma viisi, kuidas niisuguse sündmuse
kordumist ära hoida.

Mõni nädal tagasi kohtusin USA Toidu- ja Ravimiameti esindajaga. Ta rääkis mulle muredest
seoses E. coli bakteri levikuga puu- ja köögiviljadel USAs ning me arutasime, et Euroopa
Liidus ei ole see levinud. Nüüd on ka siin tekkinud haiguspuhang ning me peame endale
mõningaid küsimusi esitama. Kas probleem on meie põllumajandustavades, nagu Peter Liese
äsja ütles? Kas põhjus peitub intensiivses põllumajanduses, köetavates kasvuhoonetes
kasvatatavates puu- ja köögiviljades? Kas probleem on seotud antibiootikumide ülemäärase
kasutamisega kariloomakasvatuses? Kas probleem on sõnniku kasutamises? Kas toidu
täpsem märgistamine oleks aidanud meil nakkusallika kiiremini tuvastada? Juhin tähelepanu
asjaolule, et nõukogu ei ole täna siin, kuid ta on vastu asjakohasele päritoluriigi näitamisele
meie toiduainetel. Loodetavasti kuulavad nad seda arutelu edaspidi.

Austatud volinik! Pikas plaanis peame tegema põhjalikku uurimistööd, tegema oma
järeldused ja lisama need oma poliitikasse. Liiga sageli kaebavad komisjon ja paljud
parlamendiliikmed ülereguleerimise üle, kuid nagu pankade puhul, hakkan mõtlema, kas
me mitte ei kipu asetama turu ja tarneahelate vajadusi avalikkuse kaitsmisest ja tarbijate
vajadustest ettepoole? Tavapärasest tegutsemisviisist enam ei piisa. Ei ole normaalne, et
Euroopa Liidu elanikud lähevad välja salatit sööma ja surevad selle tagajärjel. Probleemi
lahendamiseks on meil vaja poliitikat muuta.

Corinne Lepage,    fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Tänan teid selle eest, et pöörasite kõigepealt tähelepanu ohvritele ja haigestunutele.
Loomulikult peame mõtlema esmajoones nende peale ning samuti põllumajandustootjatele,
kes on väga raskes olukorras, ning see on meie jaoks täiesti arusaadav.
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Tahan välja tuua kolm mõtet. Esiteks toetame ettevaatuspõhimõtet. Praegusel juhul seda
rakendati, nii et me ei saa kurta, ning loomulikult tuleb meil tegeleda tagajärgedega. Nagu
Peter Liese äsja ütles, on inimesed kindlasti tähtsamad kui majandusküsimused, millega
võib igal ajal tegeleda. Surm on kahjuks pöördumatu.

Teiseks olen täiesti nõus Linda McAvaniga, kes juhtis äsja tähelepanu jälgitavuse tähtsusele.
Arutame täna toodete märgistamist. On väga oluline, et meil oleks kasutusel põhjalik
märgistussüsteem ning et me saaksime jälgida toodete teekonda selleks, et teada, kust need
pärit on.

Kolmandaks peame probleemi tuuma kuuluva üliolulise küsimusega seoses tunnistama,
et me ei tea kõike, et meie teaduslikult põhjendatud teadmised on puudulikud ning et
õigupoolest kobame me vahel täielikus pimeduses. Me ei saa kõike teada. Me ei saa vaielda
vastu neile, kes on teinud otsuseid ning samal ajal arvata, et peaksime ootama. Sellisel juhul
peab valitsema ettevaatusprintsiip.

James Nicholson,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Ka mina tahaksin
kõigepealt väljendada oma kaastunnet nende suhtes, keda sündmused on mõjutanud. Kui
rääkida neist, kes on elu kaotanud, siis tuleb öelda, et elu tagasi anda ei saa. Tõenäoliselt
saame olukorda pikemas perspektiivis parandada, kuid see näitab, kui vale on väga varajases
etapis ennatlikke järeldusi teha. Ma mõistan hispaanlaste ning oma ettevõtte kaotanute
viha – kui see on olemas, ning ma olen kindel, et on. Kahjude hüvitamiseks saame
tõenäoliselt midagi teha, kuid elu me tagasi anda ei saa.

Me peame siit oma järeldused tegema ning tagama, et edaspidi on meil reageerimiseks
kindel alus, nagu volinik ütles. Meil tuleb praegusele olukorrale võimalikult kiiresti lahendus
leida ning pikas perspektiivis peame parandama seda tüüpi sündmustele reageerimiseks
ette nähtud mehhanismi.

Tagantjärele on kindlasti väga lihtne rääkida sellest, mida oleks võinud või saanud teha või
mida me ei teinud, kuid praegu võiksime selle tagantjäreletarkuse toel seada sisse
mehhanismi, mis aitaks tagada, et niisugused sündmused enam kunagi ei kordu. Volinikul
on õigus. Me peame juhtunust õppust võtma. Oma vigadest tuleb alati õppida. Kui on
tehtud vigu, tuleb need parandada ning tagada, et need enam kunagi ei kordu.

Rebecca Harms,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik!
Ütlesite väga õigesti, et EHECi patogeeni tagajärjel on liiga palju inimesi surnud või
haigestunud ning minu arvates näitab praegune olukord ka seda, et ei Saksamaa ega Euroopa
Liit ole valmis selliseks EHECi levikuks, mille tunnistajaks me praegu oleme.

Lihtne võrdlus mõne teise riigiga näitab selgesti, et me võiksime toimida paremini. Viitaksin
veel kord USA eeskujule. Alates 1980. aastatest on USAs tehtud suuri jõupingutusi
teadusuuringute valdkonnas, seal kehtib aruandluskohustus ning Atlantas asub
tsentraliseeritud haigustõrjekeskus, millel on niisuguste epideemiate ilmnemise korral
otseseks sekkumiseks laialdased volitused. Saksamaal seevastu on meil kaks vastutavat
föderaalministeeriumi ning loomulikult ei suutnud need ministeeriumid kokku leppida
selles, kes peab vastutuse võtma. Meil on ka piirkondlikud ministeeriumid, kes tahavad
võtta vastutuse ja peavad seda tegema, kuid kes on ilmselgelt ülekoormatud. Meil on
kommunikatsiooniprobleemid laboratooriumide ja poliitikute vahel. Seepärast on täiesti
selgusetu, millal peaks teadus sekkuma, millal tuleks kehtestada haigustõrjemeetmed ning
millal tuleks sekkuda poliitiliselt.
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Mõistan, miks minister esitas vastava hoiatuse, kui sai teada, et nakkusallikaks on kurgid,
kuid kus on üksikasjalik kooskõlastamine? Kus on tõeline otsuseid tegev võim? Mulle näib
– ning ma ütlen seda väga kaalutletult –, et nii idude kui ka kurkide suhtes võeti ennatlikke
meetmeid. Teaduslike tõendite ja poliitilise tegevuse vahel on teatav vastuolu.

Tulles tagasi selle juurde, mida me peame ette võtma – me peame kehtestama kogu Euroopa
Liidus aruandluskohustuse, määrama kindlaks kesklaboratooriumid ja looma liidus keskse
asutuse, millel oleks volitused sellise haiguspuhangu korral otsuseid teha. Minu arvates
oleks see asjakohane ettevõtmine.

Olen ülimalt tänulik Peter Liesele selle eest, et ta tõi välja antibiootikumide küsimuse. Ka
selles valdkonnas peame toime tulema probleemidega, mis on meile tegelikult juba tuttavad.
Kuna me hoidume laskumast vaidlustesse meditsiinivaldkonna, farmaatsiatööstuse ja
intensiivse kariloomakasvatuse sektoriga – selles vallas on palju käsitlusainet –, ei ole me
ka nii järjekindlad kui peaksime olema antibiootikumiresistentsuse küsimusega tegeldes.
EHEC ja antibiootikumiresistentsus on mõlemad suur probleem.

Sabine Wils,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! EHECi epideemia
paljastab puudused, mis iseloomustavad toiduainete tööstusliku tootmise süsteemi ELi
liberaliseeritud siseturul. Kui kasum muutub olulisemaks kui tervishoid, kannatab toidu
kvaliteet ja -ohutus. Praeguseks on Saksamaal EHECi patogeeni tagajärjel surnud vähemalt
22 inimest ning nakatunuid on üle 1500. Enam kui 600 patsiendil on diagnoositud ohtlik
hemolüütilis-ureemiline sündroom (HUS), mis võib põhjustada ka neuroloogilisi häireid.

Enam kui kaks nädalat hiljem on eluohtliku epideemia allikas endiselt ebaselge. Kui
toiduaineid toodetaks piirkonnas kohapeal, oleks palju lihtsam nakkusallikas kindlaks teha
ja epideemia mõju oleks väiksem. Pika veotee ja teadmata tootmistingimuste tõttu on toidu
päritolu väga keeruline kindlaks teha. Toidu päritolu jälgitavus on aga toiduohutuse
seisukohalt ülioluline. Tarbijatel on õigus teada, kuidas nende toit on toodetud ja kust see
pärineb.

Saksamaa föderaalvalitsus on EHECi epideemia osas täielikult läbi kukkunud. Piirkondliku
ja riikliku pädevuse vahelises segaduses on kriisiohjamine kõrvale jäänud.
Järelevalveasutused ei olnud selliseks olukorraks ette valmistatud.

Me peame põllumajanduspoliitika uuesti radikaalselt läbi mõtlema. Meie toit peab olema
ohutu. Aga ka põllumajandustootjaid tuleks ettenägematute finantsriskide eest kaitsta.
Põllumajandust ja maapiirkondi edendav poliitika peab järjekindlalt püüdlema toiduainete
tootmise ja turustusstruktuuride selge detsentraliseerituse poole.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Tahaksin tuua lühidalt välja
kolm mõtet praeguse olukorra kohta seoses kurkidega.

Ma olen sakslase lapselaps ja olen Saksamaasse väga kiindunud, kuid praegusel konkreetsel
juhul on Saksa ametivõimud ilmselgelt toiminud kiirustades ja mõtlematult.

Teisalt paljastab ELi institutsioonide tegevuse analüüs, et Euroopa Toiduohutusamet ja
komisjon on reageerinud tagasihoidlikult ja saamatult. Nad ei ole suutnud olukorda
koordineerida ega ohjata.

Kolmandaks on kannatanud pooltel õigus saada kiiresti rahalist hüvitist. Vahepeal soovitan
Euroopa Parlamendil aga korraldada kas Brüsselis või siin Strasbourgis suur Euroopa
toidunäitus, kus kesksel kohal oleks kurk.
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Me peame taastama kurgikasvatajate kaotatud au – see on väljend, mis saksa kirjanikule
Heinrich Böllile väga meeltmööda oleks. Euroopa on selleks just õige koht.

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Võime üsknes väljendada
suurt kurbust nende 23 surmajuhtumi pärast – 22 inimest on surnud Saksamaal ja üks
Rootsis. Praegune kriisiolukord näitab selgelt, et Euroopa Liidul on toiduohutuse
hoiatussüsteemi ja oma sisemise koordineerituse parandamise osas veel palju ära teha.

Asjaomased liikmesriigid on reageerinud aeglaselt, ebatõhusalt ja ebaefektiivselt ning
nüüdseks, kui 23 inimest on surnud, ei tea me ikka veel, milles on asi.

Euroopa Komisjon peab tõsiselt mõtlema probleemidele, mida ta põhjustab oma
vastutustundetu tegevusega ning oma suutmatusega tegutseda sellisel kriisiajal nagu praegu.
See toob kaasa rahalise laostumise, varasemate kindlate töökohtade kadumise, töötuse,
abituse ja muidugi ka ülimalt ohtliku tervishoiukriisi. Sellal, kui teie komisjonis kuulasite
Saksamaa piirkondlike ametiasutuste esitatud vastutustundetuid avaldusi, mis sisaldasid
täiesti vale informatsiooni ja olid üsna hoolimatud ning milles esitati Hispaania
põllumajandusettevõtete nimed ja aadressid, olid elanikud enese teadmata endiselt bakteri
suhtes kaitsetud. Inimesi, kes uskusid, et nad väldivad bakteriga kokkupuutumist, ohustas
rohkem kui eales varem võimaliku kahjuliku toidu söömine.

Põllumajandusministrite nõukogu kohtumisel, mis toimub Luxembourgis täna pärastlõunal
kell 14, peaks Euroopa Komisjon tegema ettepaneku võtta kasutusele osa ühise
põllumajanduspoliitika vahenditest järele jäänud 2500 miljonist eurost. Seda 2500 miljonit
eurot tuleks kasutada nii palju kui võimalik tekitatud kahju korvamiseks. Selleks on vaja
leida sobilik õiguslik lahendus, nagu tehti varasematel kordadel, näiteks nn hullulehmatõve
ja dioksiinijuhtumite korral. Üks niisugune lahendus tuleks leida ka praegu.

Lugupeetud volinikud, austatud ministrid! Teie tänane tegevus Luxembourgis peab olema
teie ametikoha vääriline.

Lisaks peaksid Saksamaa ametivõimud oma hoolimatuid süüdistusi arvestades sellist
finantslahendust kindlasti algusest peale toetama ning kasutama oma rahalisi vahendeid,
et viia läbi teavituskampaaniad, mille eesmärk on taastada tarbijate kadunud usaldus
aiasaaduste vastu.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Nakkuspuhang
Saksamaal tähendab, et meil tuleb tulla toime oma eluaja ühe kõige keerulisema ülesandega
tervishoiukriisi ohjamise vallas. Komisjon ja eriti Saksamaa ei ole kriisiga kõige paremal
võimalikul viisil hakkama saanud. Me peame tulema toime tohutu inimtragöödiaga, mis
on toonud kaasa paljude elude kaotuse ning tuhandete inimeste elude ohtusattumise.
Tegemist on ka tarbija usalduse kriisiga suhtumises põhitoiduainetesse ning selle
majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi on raske ette näha.

Ühiskond ootab riiklikelt ja ELi ametiasutustelt kiiret, kriisi põhjusi selgitavat vastust ja
tulemuslikku tegutsemist. Vaja on aga vähendada ka kriisi põhjustatud hukatuslikke
tagajärgi teiste süütute ohvrite, eelkõige köögiviljatootjate jaoks, nagu siin istungisaalis on
täna juba öeldud. Köögiviljasektori töötajaid on kiirustades ja ebaõiglaselt süüdistatud,
nad on kaotanud sissetuleku ning nende tulevik on olnud tõsises ohus.

Kiiresti tuleb võtta ka ennetavaid meetmeid, et samasugune olukord enam ei korduks. Ühe
aspektina hõlmavad need meetmed loomadel kasutatavate antibiootikumide järelevalve-
ja kontrollimehhanismide tõhususe suurendamist, nagu ma ütlesin siin vähem kui kuu
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aega tagasi toimunud arutelu käigus. Teine meetmeid vajav valdkond on praegu reformitava
uue ühise põllumajanduspoliitika struktuur. On oluline, et edaspidi oleksid stiimulid
suunatud jätkusuutlikel tootmismeetoditel põhineva kvaliteedi tagamisele, nagu
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis on pidevalt
rõhutanud.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Olukord on veelgi halvemaks
muutunud: 23 inimest Euroopas on surnud ja enam kui 2200 on haigestunud. Loomulikult
oleme oma mõtetes täna hommikul nendega. Saksamaa ametiasutustel ei ole endiselt
õnnestunud epideemia põhjust ametlikult kindlaks teha. Vahepeal ei puutu keegi Euroopa
köögivilju ning tervishoiukriisist on saanud sotsiaalne kriis ja loomulikult ka majanduskriis.
Köögiviljasektor nõuab õigustatult hüvitist ning nagu volinik ütles, kohtuvad asjaomased
ministrid ja volinikud täna pärastlõunal Luxembourgis, et arutada seda küsimust.

Lisaks sellele, mida on juba öeldud ettevaatuspõhimõtte ja üliolulise jälgitavuse kohta –
mis on kõige tähtsamal kohal –, on küsimus ka selles, kuidas võidi ilma või peaaegu ilma
igasuguse tõendusmaterjalita esitada üldine hoiatus, mille kohaselt valiti süüaluseks
Hispaania kurgid. Lugupeetud volinik! Missuguseid olulisi järeldusi kavatseb komisjon
praegusest tõsisest kriisist teha, et meie toidualane hoiatussüsteem põhineks rohkem kui
eales varem kindlal ja asjakohaselt kinnitatud teaduslikul tõendusmaterjalil, nagu te ise
ütlesite?

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Ka mina tahaksin väljendada
kurbust elu kaotanud ohvrite pärast ning soovida haigestunutele kiiret paranemist. Meil
on paljutki vaja selgitada. Peame tuvastama haiguspuhangu allika ja põhjuse, kuid meil
tuleb tuvastada ka haiguspuhangu kohta Euroopa Liidus ja mujal maailmas levitatud teabe
allikas ja põhjus – nii palju halba teinud vale ja kahjuliku teabe lähtekoht ning põhjus. Me
peame väga hoolikalt uurima haiguspuhangu põhjuseid ning eeskätt tööstuslikku
loomakasvatust, kus kasutatakse antibiootikume laiaulatuslikult. Nõustun nendega, kes
sel teemal äsja kõnelesid. Kui antibiootikume nii suures ulatuses kasutatakse, ei ole üllatav,
et sünnivad bakterid, mis antibiootikumidele ei allu. Minu arvates tuleks antibiootikume
kasutavat intensiivset põllumajandust Euroopa Liidus suures ulatuses piirata ja vahest isegi
see lõpetada. Tehtud kahju peaksid heastama need, kes selle põhjustasid.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! EHEC ei ole uus probleem,
kuid on selge, et Euroopa Liit ei ole niisuguseks kriisiks endiselt piisavalt valmistunud.
Selgete suuniste esitamine võtab liiga kaua aega. Kolm nädalat on kahtlemata liiga pikk
aeg.

Olime kõik ühel nõul, et tarbijate kaitsmine on alati finantshuvidest tähtsam. Selgus tuleb
luua aga selles, kes peab esitama hoiatuse ja millal, kes peab seejärel hoiatuste eest vastutama
ning millal peab Euroopa Komisjon sekkuma. Saksamaa puhul lasub vastutus 16 liidumaal
ja kahel ministeeriumil, mis on üleeuroopalise kriisi puhul liiga killustatud. Euroopa Liit
peab sekkuma varasemas etapis. Ma ei usu, et oleme 1990. aastate kriisidest õiged järeldused
teinud. See on viga, mille peame nüüd kiiremas korras parandama.

Toiduainete ja nende tootmise osas vajame läbipaistvust ja selget jälgitavust. Meil on vaja
selgesõnalisi päritoluriigi märgiseid. Kuid meil on vaja ka Euroopa Liidu reageerimisüksust,
mis kooskõlastaks teadustööd ja meditsiinialast tegevust ning looks haigustõrjekavad.

(Aplaus)
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja! Haiguspuhangu põhjusi kajastavate
vastukäivate teadete tulvas on oluline mõningaid asju silmas pidada. Esiteks tahaksin juhtida
tähelepanu asjaolule, et enam kui 15 päeva pärast teateid esimestest haigusjuhtudest ning
enam kui kuu pärast esimeste nakkusjuhtude ilmnemist ei ole Euroopa Liidu varajase
hoiatamise ja reageerimise üksused suutnud ikka veel nakkuse tegelikku põhjust kindlaks
teha. Nagu siin juba mainiti, on see tekitanud väga suurt kahju. Teiseks on oluline meeles
pidada, et tegemist on tõsise, kuid mitte erandliku juhtumiga ELis toiduohutuse puudumise
vallas. Tuletaksin teile meelde meie hiljutist arutelu siin parlamendis dioksiinide küsimuse
üle.

Neid juhtumeid ei saa lahutada ühisest põllumajanduspoliitikast, millega soodustatakse
intensiivseid ekspordile suunatud tootmismudeleid, selle asemel et edendada vajalikku
tootmist ja tarbimist kohapeal, mis tagaks palju tõhusama jälgitavuse ja selle tulemusena
ohutuma toidu.

Oluline on hüvitada kõigile Euroopa Liidu tootjatele tekkinud kahju ning mitte ainult neile,
kes asuvad geograafiliselt nakkuspuhangu levikupiirkonnas. Põllumajanduspoliitika on
ELis ühine ning seepärast tuleks kahjud korvata ELi, mitte ainult riiklike meetmete kaudu,
kui mõelda ilmselgele ebavõrdsusele, mida viimasel juhul tekitataks.

Nick Griffin (NI).   – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt olid süüdi kurgid, eile süüdistati
oaidusid. Täna väidetakse, et oaidud ei ole nakkusallikas. Tõde on see, et eksperdid lihtsalt
ei tea, kuid iga kord, kui selliseid oletusi tehakse, hävitatakse riikide majanduse tuluallikaid.
Teame aga ka seda, et selle haiguspuhangu juures on midagi väga kummalist. Viirust
iseloomustab ebaloomulik tüvede ja DNA kombinatsioon. See kahjustab tavapäratult
elanikerühmi viisil, mida üldiselt E. coli puhanguga ei seostata. See on tabanud juba märksa
rohkem inimesi ja märksa arvukamates kohtades kui tavapärase puhangu puhul ning
erinevalt tavapärastest puhangutest ei vii selle jäljed kiiresti tagasi ühe või paari toiduainete
tarnija juurde.

Võttes arvesse kõiki neid seletamatuid tegureid ja tõsiasja, et mitme riigi kohta – sealhulgas
Ühendkuningriik, USA, Iraak ja Iisrael – on varem teatatud, et seal katsetatakse geneetiliselt
muundatud E. coli bakteri kui geneetilise relvaga, siis kas ei tuleks uurida kiiresti võimalust,
et see puhang on õigupoolest bioterrorismi juhtum või vahest katsetus?

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Olukord on tõsine, isegi väga
tõsine, sest praegune EHECi puhang on täiesti arusaamatu. Ma võin ainult kujutleda, kui
ärevil on haigestunud, ning surmajuhtumite üle saame vaid kahetsust tunda.

Kõik see peab sundima meid käsitlema Euroopa Liidu tervishoiuprobleeme karmimalt ja
panema meid mõistma, kui oluline on töötada koos teadlaste ja ravimitööstusega, et
reageerida tõhusalt niisugusele olukorrale ning luua endile selleks ka vahendid.

Bakter läheb maksma elusid, liigagi palju elusid. Meie põllumajandusettevõtjatele läheb
see maksma ka palju raha ja see õõnestab ohtlikul määral tarbijate usaldust meie
põllumajandustoodete ja põllumajandusliku toidutööstuse vastu, mis on kahtlemata
maailmas siiski kõige ohutumad ja kõige rangemalt kontrollitud.

Millisest toiduainest saab pärast kurke, tomateid, salatit ja oaidusid selle tervisealasest
hoiatusest tingitud hüsteeria järgmine ohver? Põllumajandustootjate jaoks on sel tõsised
majanduslikud tagajärjed. Õigupoolest toimis hoiatussüsteem väga hästi. Probleem seisneb
selles, et komisjonil ei ole ressursse ega võimalust, et liikmesriikide antud teabe õigsust
kontrollida.
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Bakterid ringlevad tänapäeval kiiremini kui varem. Teabevahetuse seisukohast peame
praeguse tervishoiukriisi ohjamisest oma järeldused tegema. Vaja on tagasisidet. Kahtlemata
tuleb enne riiklike või piirkondlike tervishoiuametite järelduste enesestmõistetavaks
pidamist näha ette täiendav kontroll.

Praegune kriis õigustab täiel määral toiduainete jälgitavuse olulist parandamist. Kohustus
esitada päritoluriik või lähtekoht kehtib ainult piiratud juhtudel. Seda tuleks laiendada
suuremale hulgale toiduainetele. Tervishoiukriisi korral võimaldaks see kiiremini
nakkusallika kindlaks teha ja tarbijaid hoiatada.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid!
Põllumajandustootjatele võib kahju hüvitada, kuid inimelu tagasi tuua ei saa. Oleme mõttes
kõigi nendega, kes on surnud või kes on haigevoodis. Olukord on muret tekitav ja ka
vastuvõetamatu. On vastuvõetamatu, et kolm nädalat pärast kriisi puhkemist ei tea me
ikka veel täpselt, kust pärineb kriisi vallandanud patogeen. Euroopa Liidus ei tohiks midagi
sellist juhtuda.

Meil on toimunust nii mõndagi õppida. Esiteks peame otsima nakkusallikat ja uurima, kas
toiduainete tootmise sektoris või toidutarneahelas esineb endiselt vääraid tavasid. Meil on
kehtinud 20 aastat õigusaktid ning standardid ja tegevusjuhised on Euroopa Liidus üsna
ranged, kuid selge on see, et toiduainete osas oleme endiselt haavatavad. Nimetatud
valdkonnas näib endiselt olevat lünki ja puudujääke ning me peame taas kord siit õppima.

Minu arvates on ka teabevahetus olnud selles küsimuses kaootiline. Asjakohaseid fakte ei
ole edastatud hästi ega õigel viisil. Ilmselgelt on meil vaja rohkem euroopalikkust. Mitmed
parlamendiliikmed on seda juba siin öelnud. Kui piirkondlik või riiklik ametiasutus annab
kogu Euroopa Liidule hoiatuse, saab see lõppeda ainult halvasti. Minu arusaamise kohaselt
on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus teinud minu arvates head tööd, kuid meil
on vaja paremat, tänapäevasemat aruandluskohustust, mille abil teha kindlaks põhjused.
Samuti on meil vaja üldsuse teavitamiseks paremat süsteemi.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Lugupeetud juhataja! Saksamaa ja Euroopa Liidu
ametiasutused püüavad ikka veel E. coli bakteri levikuallikat kindlaks teha. Tänaseks ei ole
meil ikka veel konkreetseid tõendeid leviku põhjuse kohta ning arvesse tuleks võtta kõiki
võimalusi, sealhulgas võimalikku hooletust või bakteri tahtmatut sattumist toiduahelasse.
Kuidas bakterid tegelikult tekkisid, on teine lugu; meil on vaja kiiresti uurimistööd teha ja
tulemusteni jõuda. Tahaksin aga juhtida eraldi tähelepanu ka sellele, kuidas Saksamaa ja
Euroopa Liidu ametiasutused on praegusi sündmusi üldsusele kajastanud – sel on tõsised
tagajärjed puu- ja köögiviljasektorile mitte üksnes Hispaanias, vaid kogu Euroopa Liidus.

Tegemist ei ole esimese korraga, kui meil on Saksamaal toiduohutusega probleeme. Teen
komisjonile ettepaneku aidata Saksamaa ametiasutustel suurendada Saksamaal
toiduainetega seotud tegevuse jälgitavust ja kontrolli ning samasuguseid meetmeid tuleks
võtta ka selle tegevuse suhtes muudes liikmesriikides.

Tarbija usalduse säilitamiseks on vaja läbipaistvust. Kogu teave peaks olema kättesaadav,
kuid seda teavet ei tuleks edastada nii, et enne veel kui on tõendeid leitud, lüüakse mitu
korda häirekella ja tekitatakse tarbijates hirmu. Lubage mul juhtida tähelepanu ka
ajakirjanduse vastutusele.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Kuulujutud võivad ohtlikud olla.
Kas see puhang sai alguse Saksamaalt või mõnest teisest liikmesriigist? Kuulujutud võivad
olla laastavad ja aidata haiguspuhangul isegi levida. Kõnealust puhangut ümbritseb endiselt
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palju vastamata küsimusi. Kindel on ainult see, et enamik liikmesriike on andnud bakteri
levikujuhtumitest teada. Seni on ELis olnud 22 surmajuhtumit.

Praegune haiguspuhang näitab, kui tähtis on teha ennetava tervishoiu valdkonnas piiriülest
koostööd. See näitab ka, kui tähtis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse
sugune ELi agentuur, mis aitab jälgida liikmesriike, teha nendega koostööd ja neid teavitada.
Meie oleme Ühendkuningriigis suhteliselt õnnelikud, sest meile on teada ainult kolm
juhtumit, kuid see on vaid tänane seis – homme võivad asjad muutuda ning me peame
valvsad olema. Lisaks haiguspuhangu põhjuse leidmisele peame ka avalikkusele teavet
jagama, et teda seeläbi kaitsta. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus avaldab iga
päev uuendatud teavet.

Koostöö abil saame haiguspuhangut kontrollida. Kui meie kodanikke on teavitatud, on
neil parem võimalus nakkust vältida. Eeskätt peame oma reageerimises olema rahulikud
ja mõõdukad.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Teist korda kuue kuu
jooksul peab Euroopa Liit toime tulema toidukriisiga, mis on tekitanud paljudele inimestele
tõsiseid terviseprobleeme ja läinud mõnele meie kaaselanikule isegi elu maksma. Lugupeetud
volinik! Miski on korrast ära.

Jaanuaris oli meil Saksamaal probleeme toksiinidega, nüüd on bakterite levimise probleem,
ja jällegi Saksamaal. Esimest juhtumit varjati, kuigi see oli kuude kaupa teada; teisel juhul
on süü mugavalt Hispaania kurkidele veeretatud.

Tegemist on tunnistamise, jälgitavuse ja ebapiisava kontrolli probleemiga ELi tasandil.
Esimese juhtumi korral jaanuaris ütles volinik Dalli meile dioksiinidest kõneldes, et võtab
kõik vajalikud meetmed, millega tagada toiduainete kontrollisüsteemi käsitlevate õigusaktide
karmistamine. Teine kord ütlesite, et küsimus ei ole tunnistamises, vaid milleski muus.
Komisjoni suhtumist iseloomustab segadus, varjamine ja paanika, mille tagajärjel leiname
nüüd inimelusid, nutame haigusjuhtumite ja tagajärgede pärast, mille haiguspuhang on
kaasa toonud põllumajandusliku tootmise jaoks.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Arutlusalune olukord on väga
tõsine, kuid minu arvates ajame me mõnel juhul endiselt asjad väga erinevatel tasanditel
segamini.

Loomulikult ei saa kaotatud elusid panna samale tasandile majanduslike probleemidega
ning seda me ei teegi. Tahaksin aga rõhutada, et me ei saa lahendada küsimusi nii, et näitame
näpuga põhjustele, mis seejärel ei osutugi põhjusteks.

Kui keegi mõrvatakse ja süütu inimene pannakse selle eest vangi, ei paku see toime pandud
kuriteo puhul lohutust ega õiglust. Sellegipoolest toimime just nii: väga tõsises olukorras,
kus kaalul on rahvatervis ja toiduohutus, näitame näpuga inimestele, kes lõpuks ei osutugi
süüdlasteks, ning suurendame seeläbi ohvrite hulka veelgi.

Hispaania köögiviljakasvatajad on juba tänavatele läinud ja täna, umbes 40 minuti pärast,
hakkavad ka Itaalia köögiviljakasvatajad Milano tänavatel ja Latina provintsis meelt
avaldama. Nad pakuvad tarbijatele värskeid kurke ning teisi puu- ja köögivilju näitamaks,
et tegemist on tervisliku toiduga, mis on tervisliku ja tasakaalustatud toitumise seisukohalt
tähtis. Me ei tahaks anda Saksamaa tarbijatele veel üht hoopi ega jätta neid ilma
toiduainetest, mis on toitumise ja tervise seisukohalt üliolulised.
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Tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele andmetele, mis peaksid andma eeskätt
asjakohastele ametiasutustele alust mõelda tõsiselt järele, millal teatav ärevust, hirmu ja
paanikat tekitav teave avalikuks teha. Andmed, mis on saadud Eurobaromeetri uuringust
ja mida on töödelnud organisatsioon Coldiretti Itaalias, näitavad, et toiduainetega seotud
hädaolukorras väldib näiteks 43% itaallastest teatud aeg toiduaineid, millest nad on kuulnud
halvasti räägitavat, ning 13% kõrvaldab need alatiseks oma toidusedelist. Seepärast peame
mõtlema, mida me ütleme ja kuidas me inimeste toitumisharjumusi mõjutame.

Seepärast tahaksin küsida komisjonilt, kas tema arvates ei ole põhjust kohaldada Euroopa
hädaolukorra klauslit ja kiirendada arutelu rahalise hüvitise üle.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Austatud volinik Dalli!
Teie kolleegid tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadis ning ka teie ise olete kõik õigesti
teinud. Sama ei saa öelda Saksamaa ametiasutuste kohta. Vähim, mida me saame öelda,
on see, et kommunikatsiooni osas valitseb kaos ja see on vist veel leebelt öeldud. Asjaolu,
et Saksamaa tervishoiuminister ei pidanud eile vajalikuks minna Luxembourgi
tervishoiuministrite nõukogu kohtumisele, mille peateema oli seesama tõsine nakkuskriis,
näitab, et tal ei ole õrna aimugi, mida Euroopa Liit õieti tähendab, ning et ta on
asjatundmatu, ei tunnista probleeme või on endiselt hõivatud riigisiseste parteipoliitiliste
kriisidega.

(Aplaus)

Lisaks pean märkima – ja volinik Dalli ütles seda ka ise –, et Saksamaa ametiasutused võtsid
ilmselge seisukoha, et nad saavad hakkama ilma Euroopa Liidu ekspertideta. Nad arvasid
üleolevalt ja ülbelt, et Saksamaal ei ole nende abi vaja. Ka asjaolu, et Saksamaale jõudmine
võttis ekspertidel kolm päeva aega, on šokeeriv ning me peame Euroopa Parlamendis
sellesse kriitiliselt suhtuma. Samal ajal peame aga tõdema, et meie ülesanne on hoiatada
tarbijaid Euroopa Liidus, kui turul on ohtlikud toiduained.

Ütlen teile selgesõnaliselt, et kui kurkidel või salatil on ohtlikke baktereid, mis ei ole surmava
toimega, võib see olla hea uudis, kuid minu jaoks ei ole see piisav põhjendus, miks rääkida
kahjude hüvitamisest. Hispaaniast ja muudest riikidest pärit kurkidelt leiti EHECi baktereid.
Need ei olnud praeguse puhangu põhjustanud bakterid, kuid selle väljaselgitamine võtab
omajagu aega.

Minu jaoks ei ole ka see peamine. Need, kes mõistavad Euroopa Liidu ülesehitust ja on
tuttavad varajase hoiatamise süsteemiga, teavad ka seda, kuidas see süsteem töötab. Te
teate, et varajase hoiatamise süsteemis tuleb esitada nii toode kui ka tootja nimi. Selle kohta
saate hõlpsasti ka õigusaktidest lugeda. Minu jaoks on oluline küsida, mis toimub edaspidi?
Tulevikus peame mõtlema sellele, kas sõnniku kasutamine põllumajanduses võib jätkuda.
Kas on veel tootmismeetodeid, mis on lubamatud? Kes tegelikult Euroopa Liidus jälgib,
mida, millal ja missuguste tulemustega seda dokumenteeritakse ning kellel on sellega seoses
missugused kohustused?

(Aplaus)

George Lyon (ALDE).   – Lugupeetud juhataja! Tegemist on tõelise kriisiolukorraga.
23 inimest on surnud, enam kui 2000 on nakatunud, alampiirini jõudnud hindadega
köögiviljaturge on tabanud vapustus ning hinnangute kohaselt kaotavad tootjad
300 miljonit eurot päevas. Suhted Saksamaa ja Hispaania vahel on pehmelt öeldes pingelised
ning sellegipoolest ei ole meil pärast kolme kriisinädalat ikka veel õrna aimu, kust
nakkusallikas pärineb.
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Lugupeetud volinik Dalli! Soovin, et te kinnitaksite täna siin, et E. coli puhangu allika
kindlakstegemiseks tehakse kõik võimalik, sest seni kuni nakkusallikat ei ole tuvastatud,
ei saa me hakata tarbijate usaldust taastama. Teiseks soovin, et täpsustaksite, missuguseid
meetmeid kavatsete pärast kriisi ületamist turu stabiliseerimiseks ja tarbijate usalduse
tagasivõitmiseks võtta.

Kolmandaks on meil vaja teada, mida kavatseb komisjon teha selleks, et püüda korvata
kahjud põllumajandustootjatele, kelle turud on kokku kuivanud, kes ei saa oma toodangut
müüa ning kes ei ole selles ise süüdi. Neljandaks soovin komisjoni kinnitust, et viiakse läbi
läbipaistev sõltumatu uuring eesmärgiga kinnitada fakte tehtud vigade kohta. Alles faktide
olemasolu korral saame võtta meetmeid, mille abil kaotada toiduohutust käsitlevates
õigusaktides kõik puudused.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! EHECi bakteri
puhangu tagajärjel tekkinud kriisi tervist hõlmav aspekt on väga muret tekitav. Olukord
on tõsine. On hädavajalik anda ohvritele abi ja teha kõik võimalik, et takistada nakkuse
edasist levikut. Meie teadusasutustele ja haiglatele tuleb anda kõik vajalikud vahendid.

Bakteri levikust alates on olnud tähtsaimal kohal kiire reageerimine. Sellegipoolest ei saa
ühtset, kogu Euroopa Liitu hõlmavat kriisiohjamist kuni ühise keele leidmiseni välja
nimetada professionaalseks. Haiglane jaht nakkusallika asukoha kindlaksmääramiseks viis
ennatlike vastastikuste süüdistusteni. Need vaidlused tõid kaasa päevi kestnud negatiivsed
pealkirjad ja tarbijate täieliku ebakindluse.

Kriisist mõjutatud tootjate jaoks kaasnes sellega märkimisväärne saamata jäänud tulu, mis
ohustas nende püsimajäämist üldiselt. Ka süüta, piirkondlikud tooted ei müü enam.
Ainuüksi Austrias on värskete köögiviljade müük langenud 75% võrra. Köögiviljakasvatajaid
tabab sissetulekute kaotus täpselt keset saagikoristusperioodi tippaega. Koordineerimatus
tarbijatele sündmuste käigust teavitamisel näitab veel kord, et vaja on ühtset ja
valdkonnaülest päritolumärgistust ning et tuleb jälgida tõhusalt seda, kuidas peetakse kinni
põhimõttest, mille kohaselt toode märgistatakse ja kontrollitakse päritolukohas.

Tarbijatel on õigus teada, kust tooted pärinevad. See kehtib võrdväärselt nii kaupluseriiulite
kui ka restoranide ja toitlustusettevõtete puhul.

Kõik ametiasutused peavad tegema nüüd kiiresti lõpu eelarvamustele värskete köögiviljade
suhtes, taastama värskete köögiviljade müügi ja elavdama uuesti kaubavahetust kolmandate
riikidega. EHECiga seotud sündmused on tõuganud kohalikud köögiviljakasvatajad täiesti
ootamatult ja mitte oma süü läbi eksisteerimise kriisi. Komisjon peab võimaldama kahjude
hüvitamise, olgu siis ELi põllumajandusfondi, Euroopa kriisifondi või müüki edendavate
meetmete kaudu.

Peter Liesel on täielik õigus öelda, et inimelu on asendamatu ja iga surm on liiga suur
koorem. Meil on aga ka kindel kohustus mitte jätta oma tootjaid üksi ja abita, kui nad on
sattunud olukorda, mis ohustab tõsiselt nende püsimajäämist ning see ei ole juhtunud
nende endi süül.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Me kõik
soovime, et Saksamaa toidukriis lõppeks võimalikult kiiresti. Me peame meeles pidama
ohvreid ning ma loodan, et kui esialgsed vead on parandatud, on kõigi meelerahu nimel
võimalik nakkusallikas tuvastada.
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Lisaks kriisi terviseohutuse aspektile pean aga rääkima ka majanduslikest tagajärgedest.
Hispaania aiandussektori hinnangu kohaselt on nüüdseks teatavaks saanud majanduslik
kahju, mille tingisid saatuslikud vead teabevahetuses –200 miljonit eurot nädalas. Soovin
juhtida tähelepanu vastutustundlikule hoiakule, mida kõnealune sektor on üles näidanud,
ning selle sektori täielikule koostööle minu koduriigi ametiasutustega.

Lugupeetud volinik! Päritolu jälgitavus toimis, kuid kui palju aega kaotati tähelepanu
koondamisega päritolule ja keskendumisega põllumajanduslikule tootmisele, samas kui
eirati muid saastumisviise, nagu käitlemine või turustamine sihtpunktis? Miks kordas
komisjon kajana Saksamaa rutakalt antud teavet?

Lugupeetud volinik! Tegevus on olnud kooskõlastamata ning ühepoolne piiride sulgemine
Hispaania tootjate jaoks näitab suutmatust jälgida kriisi kulgu Euroopa Liidus.

Tahaksin paluda komisjonil käivitada viivitamata kõik vajalikud mehhanismid, millega
korvata Hispaania ja Euroopa Liidu tööstusele kahjud nii rahaliselt kui ka tarbijaga seotud
maine seisukohalt. Pikas perspektiivis saame aga näha, missuguseid muid meetmeid selles
osas võetakse.

Alusetud süüdistused, oletused, kooskõlastatuse puudumine, miljonitesse ulatuvad kahjud,
rünnakud sektori maine ja usaldusväärsuse pihta – kas see kõik ei anna piisavalt põhjust
küsida, kes vastutab?

Mairead McGuinness (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada volinik Dallit
kaalutletud märkuste eest arutelu alguses. Istungisaalis on olnud kuulda mõningaid vähem
kaalutletud märkusi mõju kohta inimelule ja lisanduva mõju kohta tootjatele ja tarbija
usaldusele. Tegemist on kõige tõsisema toidukriisiga ja volinik Dalli on seda tunnistanud.
Teame, et probleemi seostatakse Euroopa Liidu teatud piirkonnaga, kuid tegemist ei ole
ainult Saksamaa murega, vaid ELi murega.

Süsteemi eesmärk on leida põhjus ja tegeleda tagajärgedega, kuid kardan, et kõik süsteemi
osad ei toimi asjakohaselt ning mul on mõned küsimused ajastuse kohta. Saan aru, et
kiirhoiatus anti 22. mail 2011. Mind paneb muretsema asjaolu, et Euroopa Liidu eksperdid
läksid Saksamaale alles pühapäeval, 5. juunil. Miks selline uskumatult pikk ajavahemik?
Minu arvates tuleks seda uurida.

Määruse 178/2002 artikli 55 alusel on meil võimalus luua kriisiüksus. Kõik sõnavõtjad
ütlesid, et tegemist on kriisiga, ja seda tunnistab ka volinik Dalli. Tegemist on kriisiga, mis
pigem suureneb kui hääbub, ning ma arvan, et ELil on aeg määrust kohaldada ja niisugune
üksus luua.

Kõige muret tekitavam on olnud köögiviljadele näpuga näitamine ja nende
häbimärgistamine ning seejärel nende süütuks kuulutamine. See on kõigutanud tarbija
usaldust mitte üksnes värskete puu- ja köögiviljade suhtes, vaid ka meie toiduohutuse ja
kontrollisüsteemi suhtes. Lugupeetud volinik Dalli! Ma tean, et te noogutate nõustumise
märgiks ja see valmistab mulle heameelt, kuid minu arvates on nüüd aeg luua kriisiüksus
ja ma tahaksin, et te seda mõtet oma lõppmärkustes kommenteeriksite.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Olen pärit Euroopa
Liidu piirkonnast, kus EHECi patogeeni puhang on kõige ägedam. See agressiivne bakter
näib olevat peatamatu. Alates mai keskpaigast kuni eilse keskpäevani oli nakatunud
1733 inimest, 23 patsienti on surnud piinarikast surma. Olukord haiglates on ülimalt
pingeline. Intensiivravi kohad on otsa saamas ja hädasti vajatakse vereplasmat.

07-06-2011Euroopa Parlamendi aruteludET14



Haiguspuhangu lõppu ei paista. Inimesed minu kodupiirkonnas tunnevad iga päev uute
haigusjuhtumite ees hirmu.

Minu jaoks on isegi iga võimaliku bakterikandja eest hoiatamine julguse ja vastutustunde
küsimus. Paljusid toiduaineid on analüüsitud, kuid bakterit ei ole leitud. Minu arusaama
kohaselt on kvaliteetsed toiduained tervislikud ja saadaval kontrollitaval turul. Arvatavasti
on selles osas tehtud silmatorkavaid vigu ja taas kord peame tõdema, et esineb puudujääke.
Kuid väita sellises olukorras ilma põhjalike laboratoorsete uuringute tõendusmaterjalita,
et põhjus on teada, on ülimalt hooletu. Kogu selle mõistetava paanika taustal ei tohi mingil
tingimusel toimuda nõiajahti, sest see suruks kogu Euroopa Liidus paljud töökad
põllumajandustootjad nurka. Seepärast peab olema kõigile selge, et meil tuleb Euroopa
Liidus olla üksteisega solidaarsed ja olla valmis üksteist hädaolukorras vastastikku abistama.
Teisisõnu peavad kõik meditsiini asjatundjad istuma koos maha ning neile, kes on süütult
finantskatastroofi sattunud, tuleks pakkuda majanduslikku abi.

Pilar Ayuso (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin avaldada kaastunnet
kriisi tagajärjel surnute omastele.

Lugupeetud volinik! Avalikkuse teavitamine terviseriskidest on raske ja delikaatne ülesanne
ning see peab olema põhjalikult dokumenteeritud ja kinnitatud. Küsimus ei ole süüdlaste
leidmises, vaid selles, et praegusel juhul on ilmnenud suured eksitused, alates rutakatest ja
hoolimatutest oletustest, mida tegi regionaalpoliitika eest vastutav isik, kes asus hiljuti
ametipostile ning vallandas ühiskondliku ärevuse ning väga tõsise, korvamatu
majanduskriisi.

Samuti ei näi komisjon olevat kriisi koordineerimisega hästi toime tulnud. Mõtlen sellele,
millal tuli ilmsiks esimene haigusjuhtum ja kas järgiti kiirhoiatussüsteemi käsitleva määruse
artiklit 3, mille kohaselt tuleb liikmesriikidel ohust viivitamata 48 tunni jooksul teavitada,
või kas järgiti ka nimetatud määruse artiklit 8, millega kohustatakse komisjoni kontrollima,
kas teave on täielik, tõene ja loetav ning rajaneb asjakohasele õiguslikule alusele.

Kindel on see, et kõnealuse määruse juures on ilmnenud tõsised puudujäägid ning kehtiv
õigusraamistik on vaja uuesti läbi vaadata, et määratleda muu hulgas täpselt pädevate
asutuste rakendatav kriisiohjemenetlus, seostada vead ja tegemata jätmised nende eest
vastutava toidutarneahela lüliga (ning kasutada selleks jälgimist), hoiduda sellest, et
tervisekaitsemeetmed varjavad kaubandustõkkeid, ning olla vahelüliks kaubandusliku
kahju ja kasumi kaotuse hüvitamise korras.

Lugupeetud volinik! Põhjus pole ei kurkides ega sojas. Nagu Peter Liese ütles, on põhjus
patogeen. Süüdi on kõikjal teaduskirjanduses juba kirjeldatud ja lihatoodetega seostatud
bakteri Escherichia coli serotüüp O104:H4.

Lugupeetud juhataja! Igal juhul peame laskma teadlastel oma tööd teha – neil tuleb uurida
kogu jälgimissüsteemi, kogu toidutarneahelat, kaasa arvatud toiduainete käitlemist ja
turustamist.

Andrés Perelló Rodríguez (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Ükski
meie ettevõtmine siin ega Euroopa Liidus ei too surnuid tagasi elule, kuid ma loodan, et
meie tegevus hoiab ära edasised surmajuhtumid ja lõpetab nende inimeste haigestumise
ahela, kes on haigestunud ja kannatavad, ilma et nad ise oleksid probleemiks mingit põhjust
andnud.
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Loomulikult ei tea me põhjuseid, kuid me teame mõningaid asju, mis tuleb välja öelda:
poliitilist tegevust ja Saksamaa föderaalvalitsust on iseloomustanud hooletus. Valitsus ei
saa toimida nii, nagu oleks Hamburg teises maailmajaos asuv linnriik.

Kui Angela Merkel ja tema tervishoiuministeerium oleks üleoleku asemel, millega nad
sageli teistesse riikidesse suhtuvad, näidanud üles hoolikust ja tõhusust, oleksid mõningad
sündmused jäänud olemata. Ühe riigi, nimelt Hispaania, ja selle kõige olulisema sektori –
põllumajanduse – jaoks on sellel hooletusel kuritegelikud tagajärjed. See on laostanud
tuhanded inimesed ja väikeettevõtted ning kaotanud pikaks ajaks usalduse riigi majanduse
vastu.

Palun teil minna täna nõukogu kohtumisele ja paluda, et kannatanutele hüvitataks kõik
kahjud, sest me ei saa paluda surnutele elu anda. Palun ka, et kontrollisüsteemid uuesti läbi
vaadataks. Ning Angela Merkel peab võtma vastutuse. Palun talt vähem üleolevust ja
rohkem hoolikust. Ta tuleb tekitatud kahju eest vastutusele võtta. Ta ei saa eirata tõsiasja,
et Hamburg asub tema kodumaal. Ta ei saa oma kohustustest kõrvale hoiduda. Ta ei saa
lükata süüd liidumaale, kui tema ise peab tekitatud kahju eest vastutama.

Natuke rohkem alandlikkust, natuke rohkem head juhtimistööd ja veidi vähem
konservatiivsust oleks aidanud kenasti takistada kriisi käest ära minemist ning hoidnud
ära selle valusad tagajärjed Hispaania ja teiste lõunapoolsete põllumajandusettevõtjate
jaoks.

Lugupeetud volinik! Vaadake uuesti läbi kontrollisüsteem, vaadake uuesti läbi
hoiatussüsteemid ja paluge võtta vastutus, sest just seda palume me Hispaanias teilt,
nõukogult ja Saksamaalt.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Tänan volinikku siinviibimise eest,
kuid mulle meeldiks rohkem, kui ta oleks kusagil mujal – näiteks Venemaale suunduvas
lennukis, et selgitada võimalikult kõrgel tasandil, et Venemaa kehtestatud keeld tuleks
tühistada, sest sellega on täielikult liiale mindud. Tänan volinikku valmisoleku eest meiega
sel teemal suhelda, kuid seni aset leidnud kommunikatsioon – kaasa arvatud
komisjonipoolne – on häbiväärselt läbi kukkunud. Komisjon korraldas pressikonverentsi
mitu päeva pärast kriisi puhkemist. Džinn aga oli selleks ajaks juba ammu pudelist välja
lastud ning ajakirjanduses levisid juba kõige pöörasemad lood, mida võite ette kujutada.
Volinik rääkis Hollandi kurkidest kui võimalikust nakkusallikast, kuigi enam kui 200 testi
oli juba päevi varem näidanud, et see ei vasta tõele.

Nõustun teiega selles, et asja tehniline pool töötas. Kiirhoiatussüsteem, liikumisteekonna
kindlakstegemine ja jälgimine – kõik toimisid. Kogu probleemil on aga ka kommunikatiivne
pool ning see aspekt on olnud kohutavas seisus, eeskätt loomulikult Saksamaal, kus on nii
palju eri institutsioone ja asutusi ning isegi hulk ministreid, kes kõik edastavad erinevaid
sõnumeid. Põllumajandusminister tegi mõtlematu avalduse, mille kohaselt inimesed peaksid
üldse lõpetama tooreste köögiviljade söömise, kuigi tal ei olnud selles vallas isegi volitusi.
Oletan, et te räägite sel teemal Saksamaaga, sest vaja oleks põhjalikult uurida, kuidas kõigega
nii halvasti tegeleti.

Loodan samuti, et te põhjendate peagi põllumajandusministritele vajadust luua hädaabifond,
mida rahastataks põllumajandusele ette nähtud eelarve olemasolevast ülejäägist. Just nagu
piimatoodete sektorit tabanud sügava kriisi puhul, on meil ka nüüd vaja see ülejääk
kasutusele võtta. Ainuüksi minu kodumaal kannab põllumajandussektor kahju 80 miljonit
eurot nädalas, kuigi haiguspuhangu allikas on mujal. Selle tulemusena on muidu tugevad
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sektorid nüüd kokkuvarisemise äärel. See ei saa olla Euroopa Liidu eesmärk. Eeldan, et te
edastate selle Euroopa Parlamendi jõulise sõnumi põllumajandusministrite nõukogule.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Praegune arutelu
valmistab mulle heameelt. Vaatleme probleemi mitme nurga alt ning otsime nakkuse
allikat, nakkusetekitaja olemust ja ravivõimalusi. Nüüd ootan vaid, missugune
farmaatsiaettevõte tuleb välja väitega, et neil on selle haiguse vastu ravi, ning vallandab
sellega uue paanikahoo.

Minu arvates on kõige rohkem parandamisvõimalusi kodanike teadlikkuse suurendamisel.
Arvan, et on asjakohatu ja vastutustundetu teavitada kodanikke teatud päeval sellest,
missuguseid toiduaineid ei peaks nad ostma või missugune toit tundub kahtlane.

Kodanikke on vaja teavitada sellest, mida nad peaksid tegema igapäevaelus, ning nii Euroopa
Liidu kui ka liikmesriikide tasandil tuleks korraldada kampaania. Kui inimesed järgivad
elementaarseid hügieenieeskirju ja kui nad peavad kinni oma isiklikust hügieenist, pesevad
ja kuumtöötlevad oma toitu, piisab sellest kaitseks nakkuse eest. Tegemist ei ole nõudeid
esitava kampaaniaga, kuid minu arvates on epideemiaid ja mitmesuguseid haigusi esinenud
varem ja esineb ka edaspidi ning kõige paremini on inimesi kaitsnud nende enda
käitumisharjumused.

Usun kindlalt, et niisugune kampaania aitaks haigust takistada ning oleks abiks ka
köögiviljakasvatajatele.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! On oluline, et arutleme
täna ohu üle, mida kujutab endast patsientide, toiduainete tootjate ja tarbijate jaoks ohtlik
bakteritüvi, mille allikat ei ole me ikka veel suutnud tuvastada. Me ütleme, et meil on hea
süsteem, mille abil jälgida toidu kvaliteeti ja säilitada kõrgeid standardeid, kuid sellest
hoolimata tekivad ikka ja jälle keerulised olukorrad nagu praegu. Seepärast on oluline
vaadata uuesti läbi meie järelevalve- ja kontrollisüsteem ning seda parandada. Me peame
olema valmis veelgi ohtlikumaks olukorraks. Me ei tohi esitada teavet nakkuse allikate
kohta, kui teave ei ole usaldusväärne. See aeglustab edasisi uuringuid allika leidmiseks ning
tekitab tõsise moraalse ja tohutu majandusliku kahju.

Me avaldame kaastunnet ohvrite ja haigestunute perekondadele, kuid me ei tohi unustada
pakkuda hüvitist paljude riikide põllumajandustootjatele, kes on kahju kannatanud. Räägime
ühise põllumajanduspoliitika tulevikust ning ohutuse küsimusest seoses toiduainete
kättesaadavuse ja toidu kvaliteediga. Vahest aitab praegune keeruline olukord meil
teadvustada, kui olulised on need küsimused ja probleemid, sest need ei ole seotud mitte
üksnes inimeste söögi, vaid ka nende tervisliku seisundiga.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Me peame tulema toime
rahvatervise probleemiga, mis voliniku sõnul on epideemia, ning eelkõige on otsitud
süüdlasi, mitte põhjust.

Süsteem ei toiminud: 22 inimest on surnud, 1600 on nakatunud ja pärast kolme nädalat
ei tea me ikka veel põhjust ning ettevaatusprintsiipi rakendades on ilma teadusliku aluseta
– kordan, teadusliku aluseta – süüdistatud Hispaaniat.

Lugupeetud kolleegid! Hispaania kurgid ei olnud saastunud. Need ei olnud saastunud!
Kordan seda, sest siin on kuulda olnud mõningaid vastupidiseid väiteid. Ning et te
mõistaksite, missugust mõju need väited on avaldanud – 300 000 töökohta võib ohtu
sattuda, usaldus kaduda.
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Epideemia ei tunne mingeid piire. Kinnitan teile, lugupeetud volinik – mitte mingeid piire!

Palume võtta vastutus tegemata jätmiste eest, vajalike meetmete eest, mis me viivitamata
peame võtma, sest praegu võib Saksamaal nakkus edasi levida – seal on suurim arv
nakatunuid –, kuid Hispaania ei ole selles süüdi. Me palume hüvitust.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Nagu ütlesite,
ei ole probleem kohalik, kuigi see on lokaliseeritud. Kutsun teid üles ütlema seda kõvemini
ja selgemalt, sest meil on neis küsimustes hädasti vaja rohkem vahendeid ja Euroopa Liidu
tasandil koordineeritust.

Sõnum on olnud väga segane ja toonud kaasa palju tagajärgi, sealhulgas Hispaania tootjate
jaoks, kuid mitte ainult, sest probleem on mõjutanud ka teisi. Seda asjaolu on siin mitmel
korral toonitatud.

Tasakaalu leidmine ühelt poolt varajase hoiatamise ja teiselt poolt läbipaistvuse vahel on
kindlasti keerukas. Ettevaatus või ettevaatuspõhimõte ei tähenda aga seda, et me peaksime
teavet juhuslikult ja liiga kiiresti edastama. Seepärast tuleks asjad selgeks teha ja varajase
hoiatamise eest vastutajad peaksid olema ka need, kes maksavad hüvitist. Just seda küsimust
arutame täna pärastlõunal. Just see on oluline, kuigi, nagu kõikide teiste, on ka minu mõtted
esmajoones ohvritega. Sellegipoolest ootavad ka põllumajandusettevõtjad hüvitist, mille
nad on ära teeninud.

Ülejäänu osas on antibiootikumiresistentsus ja jälgitavus jätkuvalt põhiküsimused, millega
peame edasi tegelema.

Diane Dodds (NI).   – Lugupeetud juhataja! Kui Euroopas leviva E. coli puhangu tagajärjel
on ELis surnud 22 inimest ja enam kui 2000 saavad ravi, on Euroopa Parlamendil kohane
edastada kaastundeavaldus neile, kes on kaotanud oma lähedased, ning head
paranemissoovid haigetele.

Tarbijad nõuavad toitu, mis on hea kvaliteediga, ohutu ning mille päritolu on võimalik
jälgida. Tõsiasi, et haiguspuhangu allikas on endiselt ebaselge ja vastuste otsimine on kohati
tundunud täiesti juhuslik, tähendab tarbija usalduse kiiret kahanemist. Majanduslikus
mõttes kannatavad selle olukorra jätkudes põllumajandusettevõtjad –
põllumajandusettevõtjad, kelle toiduained on täiesti ohutud.

Ma peame niisuguses olukorras nõudma rahumeelsust. Liikmesriikide valitsused on
süüdlasele osutamisel olnud väga varmad. Kunagi pidime Ühendkuningriigis kannatama
samasuguse paanikakülvamise tõttu, mis meie toodangut mõjutas ning niisugune tõenditeta
süüdistamine peab lõppema. Võin ka öelda, et Euroopa Parlament tahab pidevalt ennatlikult
eeskirju kehtestada. Enne kui ta seda teeb, peame põhjalikult kõik faktid läbi vaatama.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Kõige olulisem asi
ning see, mis meid siin täna ühendab, on ohvrid, sest keegi ei tohiks tunda end kaitsetumana
kui tunneme end praegu meie, Euroopa Liidu tarbijad. Lisaks on meil vaja ohvrite osas
selgust ja vastutustunnet.

Minu kohustus on mõista hukka Saksamaa ametiasutused, kes ebaõiglaselt ja kiirustades
süüdistasid Hispaania kurke, ning veelgi konkreetsemalt Málaga ja Almería
põllumajandusühistuid, mis olid näidisettevõtted ja mis pärast kõnealuseid süüdistusi
enam jalule ei tõuse.
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Tuhanded töötud perekonnad mõtlevad, miks, ning nad ootavad vastust. Ning eelkõige
tahavad nad teada, mida toob tulevik neile mitte ainult Andaluusias, vaid kogu Euroopa
Liidu põllumajanduses.

Seepärast ning lootuses, et eksperdid leiavad peagi lahenduse, nõuan ma, et täna, kui
komisjon kõneleb nõukoguga, palub ta võtta viivitamatud ja eetilised majandusmeetmed
kõikide Andaluusia ja kogu Euroopa Liidu tootjate heaks, kes vaatavad meid nördimuse,
kuid samas ka lootusega.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Selle asemel et seada
esikohale uurimine ja koostöö Euroopa Liidu tasandil, on Saksamaa ametiasutused laimanud
ja kahjustanud kurgikasvatajaid ja teisi tootjaid. Sellegipoolest ei ole keegi Saksamaal tagasi
astunud või pakkunud tekitatud kahju eest hüvitust. Just Saksamaal on tõsiseks probleemiks
usaldusväärsus. See, kuidas Angela Merkel kohtleb lõunapoolseid riike põllumajanduse ja
rahanduse vallas, on vastuvõetamatu.

Keegi on öelnud, et Angela Merkel on Adenaueri ja Kohli jünger. See ei ole sugugi tõsi, sest
tal puudub selgroog.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Kindlasti tuleb meil tehtud vigadest
õppust võtta. Kahe föderaalministeeriumi ja kuueteistkümne liidumaaga Saksamaal on
koordineerimisega probleeme ja puudub kooskõlastatus, seda on väitnud ka sakslastest
parlamendiliikmed nii valitsevast koalitsioonist kui ka opositsioonist.

Vaja on ranget riigisisest kontrollisüsteemi ning tuleb uurida, kuidas see toimib Saksamaal,
kuid eeskätt ka ülejäänud 26 liikmesriigis. Praegu näitame näpuga Saksamaa peale, kuid
võib-olla näidatakse peagi näpuga meie oma koduriigi peale. Seepärast tuleb küsida, kas
riigisisesed kontrollisüsteemid on kõikides liikmesriikides piisavalt tugevad. Olemasolevad
Euroopa Liidu süsteemid toimivad – Dagmar Roth-Behrendtil oli selles osas õigus. Võib-olla
jääb kooskõlastatusest vajaka. Kindlasti oli puudusi teabevahetuses. Niisiis peaks see olema
meie tähelepanu keskpunktis.

Eeskätt tahaksin volinikult küsida, kas ta vastab teiste seas Jo Leineni ja
Dagmar Roth-Behrendti küsimusele: kas te leiate tõeliselt euroopaliku lahenduse. Teiseks,
kas ütleksite meile, mida te põllumajandusministrite nõukogu kohtumisel ette võtate ja
kuidas te saate pakkuda kompensatsiooni neile põllumajandusettevõtjatele, kes on kahju
kannatanud?

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Just kriisiolukordades tuleb
ilmsiks institutsioonide tõhusus ja usaldus nende suhtes. Praegusel juhul on nende tegevus
jätnud kõvasti soovida.

Volinik on öelnud selgesõnaliselt, et kahtlused Hispaania kurkide osas ei ole kinnitust
leidnud. Ei, lugupeetud volinik, kinnitust on leidnud asjaolu, et kahtlused olid alusetud,
vastutustundetud ega sisaldanud objektiivseid andmeid; vastab tõele, et surnud on
23 inimest ja et Hispaania aiandussektor on kandnud hiigelsuurt kahju.

Kinnitust on leidnud ka asjaolu, et komisjon peab tegema seda, mida ta siiani teinud ei ole
– nimelt tegutsema mitmel rindel otsustavalt. Ta peab tegema lõpu haiguspuhangule,
takistama alusetutele kahtlustele usaldusväärsuse omistamist, mis kahjustab tõsiselt üht
liikmesriiki – praegusel juhul Hispaaniat – ning ta peab võtma selle saavutamiseks vajalikud
meetmed. Ta peab hüvitama kahju viivitamata ning taastama ohutute, väga kvaliteetsete
põllumajandustoodetega seostatud Hispaania maine.
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Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Meie ümber
valitseb kriis ja tõtt-öelda on meil praegu märksa olulisemat teha kui näpuga näidata ja
süüdlasi otsida. Kui ümberringi valitseb kriis, tuleks enne kõike muud tegeleda üksnes
otsuste langetamise ja kriisi lahendamisega. Kõike muud saab hiljem arutada. Kõige tähtsam
on leida võimalus ravida nende antibiootikumiresistentsete bakteritega nakatunud patsiente
ja määrata kindlaks haiguspuhangu allikas. Lisaks on meil eelkõige vaja head suhtlemisviisi,
et kõndida sel hapral köiel, mis aitab hoida patsiente, tarbijaid ja tootjaid teavitatuna ning
neil igaühel õigesti tegutseda.

Seejärel võime pöörata oma tähelepanu küsimusele, kuidas meie kriisiohjamine tegelikult
toimib. See ei jää kindlasti viimaseks kriisiks. Kes vastutab? Kaasatud on liiga palju
ametiasutusi ja keegi peab juhtrolli asuma. Just sellest tuleks teie ja nõukogu kõnelustel
rääkida. Missuguseks kujuneb juhtrolli küsimus edaspidi ja kes selle rolli omale võtab?
Antibiootikumide kasutamine on tõepoolest meile pinnuks silmas nii loomade kui ka
inimeste puhul. Liikmesriikide vahel on suured erinevused. Viimane, kuid mitte vähem
tähtis on vajadus korvata tekkinud kahju. Kokkuvõttes on tarvis selgust ja otsustavust.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! EHEC on viimase nädala
märksõna. Kõigepealt tunneme loomulikult kaasa ohvritele. Rahvatervise huvides on
ametiasutustel kohustus elanikele teavet pakkuda. Inimeste heaolu peab olema kõige
tähtsam.

USAs rakendatakse selleks varajase hoiatamise süsteemi. Fakt on see, et nakatunuid on
üle 2000 ja enam kui 20 inimest on surnud. Inimestele tuleb öelda, kus bakter pesitseb.
Seda leiti Hispaania kurkidelt, kus seda kahtlemata ei oleks pidanud olema, sest fekaalne
bakter ei tohiks mingil juhul toidu peal olla.

Kui rääkida majanduslikust hüvitusest, peavad maksma vastutajad ning kindlasti mitte
kõik teised. Lõpetuseks tahan märkida, et nõukogu ei viibinud kogu kõnealust teemat
käsitleva arutelu ajal kohal.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Tänan teid väga võimaluse eest
niivõrd olulises arutelus sõna võtta. Euroopa Liidu kodanikel on vaja, et ELi institutsioonid
tegutseksid tõhusalt paljudes valdkondades, sealhulgas ennetama igasuguste haiguste
levikut kõikjal Euroopa Liidus, ning see on mõistetav. Eelkõige peaks aga tervishoiu- ja
toiduohutuse valdkonnas töötavatel ennetustööga tegelevatel ametitel olema välja töötatud
paanikat takistavad meetmed. Kõnealused institutsioonid peaksid olema liikmesriikide
ametiasutustest täiesti sõltumatud ning neil peaks olema isegi õigus toimida kriisi korral
täidesaatva võimuna.

Praegusel juhul ei õnnestunud meil paanikat vältida. See on toonud kaasa miljonitesse
ulatuvad kahjud ning ka Poola põllumajandusettevõtjad ei ole jäänud puutumata. Ühe
nädala jooksul langesid köögiviljade hinnad Poola turul kahe kolmandiku võrra. Iga päev
kannavad tootjad 2 miljoni zloti ulatuses kahju. Paar kuud tagasi tõstsime kära seagripi
tõttu. Euroopa Liidu institutsioonid ei olnud siis piisavalt pädevad ega suutnud takistada
paanika levimist üle kogu Euroopa Liidu. Nüüd on juhtunud midagi sarnast.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kallid kolleegid!
Valitsema peab solidaarsus – see on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, kuid solidaarsus
ei tohi olla mitmete sidusrühmade jaoks vabandus selleks, et oma kohustustest kõrvale
hiilida.
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Pole õige, et Saksamaa ametivõimud ei suutnud algusest peale alluda Euroopa Liidule
tragöödias, mis on sestsaadik, kui lõppes nende esimene pressikonverents, kus nad alusetult
Hispaania kurke süüdistasid, riigipiirid ületanud. Ei ole õige esitada alusetuid süüdistusi,
edastada kahtlast teavet ja tekitada niisugust segadust. Ei ole õige, et kõiki kriisiga seotud
teabevahetuse põhimõtteid niimoodi eiratakse. Just sellepärast on kriisist saanud hüsteeria.
Need kuulujutud ja nõiajahid, mida toidavad samad ametiasutused, on tekitanud tohutut
kahju; need viitavad vastutustunde puudumiseni. Usaldusside tarbijate ja tootjate vahel on
taas kord lõhutud.

Et selle tragöödia näol ei oleks tegemist kohutava kuluga, tuleb meil siit ka olulised
järeldused teha: me peame otsustama, missugused on parimad viisid, kuidas rakendada
kindlat piiriülest jälgitavussüsteemi ja luua Euroopa kommunikatsiooniüksus ja
kriisiohjeüksus. Kui me sellest nurjaminekust kiiresti õppust ei võta, on 23 inimest asjatult
surnud.

John Dalli,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada teid ja ka kõiki
parlamendiliikmeid, kes selles arutelus osalesid. Mul ei ole aega vastata igale huvitavale
märkusele, kuid võin teile kinnitada, et oleme võtnud teadmiseks emotsioonid, mida
Euroopa Parlamendis on väljendatud. Nagu ma ütlesin, lähen ma täna
põllumajandusministrite nõukogu kohtumisele. Homme olen Berliinis, et võtta koos meie
sealsete ekspertidega osa toiduohutus- ja tervishoiusektori vahelisest
kooskõlastuskoosolekust.

Minu peamine mure on peatada inimeste haiglasse sattumine – see on mu olulisim eesmärk.
Ma püüan rakendada kõik jõud ja kiirendada puhangu põhjuse kindlakstegemist. 30. mail
2011 lõime kriisiüksuse ja komisjoni tasandil olime selleks ajaks täielikult tegevusvalmis.
Minule alluv tervishoiuosakond rakendas töösse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskuse ning see keskus on kehtestanud kriisirežiimi, et anda võimalikult kiiresti teaduslikke
hinnanguid.

Komisjon palus Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusel kohe läbi viia teaduslik
hindamine. Igapäevastel kohtumistel liikmesriikide ekspertidega on komisjon
kooskõlastanud hindamismeetmed: ühise haigusjuhtumi määratluse koostamine,
juhtumitest aruandmine, patsientide küsimustikud, ravivõimaluste jagamine ja
hügieenialased nõuanded elanikele on mõned tulemused, mida me väga lühikese
ajavahemiku jooksul oleme saavutanud.

Me peame olema väga ettevaatlikud ja pidama kõike silmas. Meil kõigil on lihtne langetada
tagantjärele hinnanguid ja teha avaldusi, selle asemel et olla kriisi puhkemise ajal selle
keskmes. Me peame oma mõtteavaldustes ja kriitikas olema ettevaatlikud, sest nõudes –
nagu mina seda teen –, et otsused tehtaks asjakohaselt põhjendatud tõendite alusel, ei
tohiks me kohutada neid, kel tuleb teha riskantseid otsuseid vahel väga keerulises olukorras
ning kartuses, et pärast pannakse nad süüpinki ja kõik hakkavad nende otsuste kohta
hinnanguid langetama. Minu arvates on see aspekt olukorra ohjamise juures väga oluline.

Sama kehtib ka ringleva teabe analüüsimise ja kontrollimise kohta. Euroopa Liidus kehtib
süsteem, mis võimaldab kiiret teabevahetust ning kiireks suhtluseks kohaldame me
subsidiaarsuse põhimõtet – selle kohaselt peaks kommunikatsioon saama alguse võimalikult
madalalt tasandilt. Peame olema ettevaatlikud, sest kui me hakkame ringleva teabe
kinnitamise eesmärgil üksteise järel kontrolle ja analüüse läbi viima, kaotame kiiruses.
Tervishoiuküsimustes, kus on vahel kaalul elu ja surm, on kiirus aga kõige tähtsam.
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Informatsiooni osas pakume pidevalt teavet kohe, kui me selle saame. Sellega seoses oleme
komisjonis ühel nõul, et kooskõlastatud ja kiire teabevahetus on riskijuhtimise oluline osa.
Kui te mäletate, siis aastatel 2009–2010 lõime viiruse H1N1 kogemuse tulemusel süsteemi,
mille abil kooskõlastada tervishoiualast teabevahetust, ning ELi terviseohutuse komiteel
on olemas sidevõrk. Meil on vaja sellesse protsessi tõhusamalt kaasata piirkondlikud jõud
ning Maailma Terviseorganisatsioon. Alles eile arutasin telefoni teel Maailma
Terviseorganisatsiooni peadirektori Margaret Chaniga teabe koordineerimise küsimust ja
täieliku kooskõlastatuse tagamist enne igasugust kommunikatsiooni.

Me vaatleme lähemalt, mis juhtus, ning teeme täpsemaid uuringuid ja analüüse. Kui oleme
kindlad, et nakkus on peatatud, keskendume uurimiseeskirju ja üldist koordineerimistööd
arvesse võttes sellele, mis toimus pärast kriisi puhkemist teabevahetuse valdkonnas ning
mõtleme seejärel, kas me vajame rohkem vahendeid ja suuremat kooskõlastust Euroopa
tasandil. See võib olla osa vastusest, kuid nagu te ütlete, nõuab see palju arutamist nii
Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikide tasandil.

Kahjude korvamise küsimust arutatakse täna pärastlõunal põllumajandusnõukogu
kohtumisel ning ma olen kindel, et mu kolleeg volinik Cioloş teeb kõik endast oleneva, et
määratleda ja töötada välja meetodid ja vahendid, mille abil hüvitada kahjud meie
põllumajandusettevõtjatele, kes on probleemi tagajärjel kannatanud.

ISTUNGI JUHATAJA: ALEJO VIDAL-QUADRAS
asepresident

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

János Áder (PPE),    kirjalikult. – (HU) Kõige viimane Saksamaa toiduohutuse skandaal on
taas kord suunanud meie tähelepanu asjakohase regulatiivse järelevalve puudustele. Tarbijate
usk toiduainete tootjate hoolsusse ja eeskätt järelevalveasutuste professionaalsesse tegevusse
on veel kord kõikuma löödud. Hästi toimivas õigusriigis on tarbijatel põhjust uskuda, et
toit, mis satub nende lauale ning mida nad annavad oma lastele, on tarbimiseks ohutu.
Kahjuks ei ole see esimene kord, kui see usk on kõikuma löönud. Piisab sellest, kui mõelda
maikuisele mürgitatud tomatite skandaalile Ungaris, kuid võime meenutada ka jaanuarikuist
dioksiiniga saastunud sealiha skandaali Saksamaal. Kõik need kurvad sündmused juhivad
ikka ja jälle meie tähelepanu tõsiasjale, et riik peab tugevdama järelevalvet ning võitlema
kõigi puuduste ja üleastumiste vastu kõige karmimal võimalikul viisil. Lõppude lõpuks on
täiesti võimatu oodata, et kodanikud ise teeksid selle töö riigi asemel ära. Meid ei saa õpetada
toiduainete teadlaseks või seada meie kodudes sisse laboratooriumid, kus oleks võimalik
toitu uurida. Õige lahendus on rakendada määruste rikkujate suhtes kõige karmimaid
sanktsioone ning me ei peaks kohkuma tagasi isegi ettevõtete sulgemise ees.

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Kõigepealt tahaksin väljendada oma solidaarsust
ohvrite perekondadega. Lähitulevikus peaksid EL ja liikmesriigid koondama oma ressursid
nakkusallika leidmiseks, et katkestada puhangu levimine ja sellega kaasnevad
surmajuhtumid ning taastada tarbija usaldus toidutarneahela vastu, sest ilma selleta on
võimatu meie põllumajandusettevõtjate meeleheitele lõppu teha. Selleks peavad Euroopa
Toiduohutusamet ja liikmesriikide tervishoiuministrid koostööd tegema. Saksamaa
kohutava kriisiohjamise tõttu on see olnud pikaldane. Sellises olukorras ei saa EL oma
põllumajandusettevõtjaid unarusse jätta. Ta peab looma mehhanismi, millega korvata
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ettevõtjatele kiiresti kriisi tuntavad negatiivsed tagajärjed, mis ohustavad juba paljude
põllumajandusettevõtete püsimajäämist. Esmatähtis on tarbijakaitse, kuid me peame oma
tegutsemisviisi korrigeerima. Ülioluline on määrata kindlaks, kes peab esitama hoiatuse
ning millal ning kuidas see tuleks esitada. See aitaks takistada infokaost, mille tunnistajaks
me praegu oleme olnud. Sel on olnud katastroofilised tagajärjed ning probleemi allikat ei
ole isegi veel tuvastatud. Meil on vaja ka üleeuroopaliste asutuste konkreetset tegutsemist.

Ivo Belet (PPE),    kirjalikult. – (NL) Meie esmane mure on epideemia ohvrid ja nende
elusolevad sugulased. See kohutav olukord ei tohi korduda. Me peame sellest kiiresti oma
järeldused tegema, et suuta tulevikus kiiremini põhjus üles leida ning suhelda tõhusamal
ja kooskõlastatumal viisil. Kõnealune valdkond, liikmesriikidevaheline suhtlemine ja
puudulik kooskõlastamine on olnud kahetsusväärselt suutmatu. Tekitatud on väga palju
majanduslikku kahju, mis oleks olnud kergesti ärahoitav, kui kriisi ajal oleks teabevahetuse
eest paremini hoolt kantud. Kahju kannatanud ettevõtetel on õigus saada hüvitust. Seepärast
pooldame Euroopa hädaabifondi loomist. Täiendavad riiklikud toetusmeetmed on nagu
luumurru ravimine plaastriga ning need näitavad vaevalt tõelist euroopalikku solidaarsust.
Nagu volinik Dalli siin täna hommikul ütles, ei ole tegemist Saksamaa riigisisese
probleemiga; see on Euroopa Liidu probleem. Seepärast peame probleemile Euroopa Liidu
raames vastu astuma. Kriis pakub lisaks ka võimalust teha Euroopa Liidu kodanikele selgeks,
et Euroopa ei jäta niisuguse tervishoiukriisi ohvreid hätta.

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (IT) E. coli puhangu allika uurimine on osutunud
keeruliseks. Oletatakse, et oaidud on nakkuse allikas ning et need on põhjustanud Euroopas
20 inimese surma. Ainuüksi Saksamaal on diagnoositud ligikaudu 300 tõsist haigusjuhtu,
kuid viimased oaidude testitulemused on olnud negatiivsed. Puhangu otsene tagajärg on
puu- ja köögiviljade tarbimise märgatav vähenemine kogu Euroopa Liidus. Kuigi praegu
ei ole veel täpseid andmeid E. coli levimise kriisist põhjustatud kaotuste ulatuse kohta
Euroopa Liidu köögiviljasektoris, ei saa nimetatud sektorile tekitatud majanduslikku kahju
kindlasti tühiseks pidada. Arvestades asjaolu, et ma olen juba esitanud sel teemal parlamendi
küsimuse, kasutan siin istungisaalis võimalust rõhutada, et EL peab võtma ülesandeks
toetada Euroopa Liidu köögiviljasektori tootjaid vahenditega, mis vastavad kriisi
raskusastmele. Juhin komisjoni tähelepanu ka tõsiasjale, et ta peaks kaaluma meetmete
kehtestamist eesmärgiga parandada puu- ja köögiviljade säilitamist ja suurendada kontrolli
nende pakendamise üle.

Spyros Danellis (S&D),    kirjalikult. – (EL) Kui toiduohutus on ELis kuue kuu jooksul teist
korda päevakorras ja hukkunute arv on niivõrd suur, ei saa me rääkida toiduskandaalist,
vaid toidukriisist. Kaks nädalat hiljem oleme kiiresti hakanud näpuga näitama ja tekitanud
usaldusväärsuse kriisi veel enne, kui meile on põhjus teada.

Me oleme kahjustanud tootjaid, kes on oma tööd küll korralikult teinud, kuid kes on
patuoina rollis ja peavad nüüd ikka veel selle eest maksma. Oleme õõnestanud Euroopa
Liidu ja muude tarbijate usaldust. Oleme löönud mõra oma kaubandussuhetesse ja sisemisse
ühtekuuluvusse. See kriis on Euroopa Liidu põllumajandusmudeli kahtluse alla seadnud
ja siseturu toimimise proovile pannud. Enam ei piisa sellest, et öelda, kes ja mis on süüdi.
Komisjon peaks võtma alalised parandusmeetmed, millest üks on jälgitavus ning mis peaks
olema esmatähtis eesmärk.

Anne Delvaux (PPE)  , kirjalikult. – (FR) Arutlusaluse teemaga seoses tuleks tõstatada mitu
olulist küsimust ning ma vahendan siinkohal oma kaaskodanike muresid.
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Esiteks peavad Euroopa Liidu tarbijad teadma, mida nad söövad. Seepärast on oluline
tagada, et Euroopa Liidu tasandil oleks võimalik jälgida põllumajandustoodete teekonda
talust toidulauani.

Teiseks peame paluma Saksamaal teha bakteri päritolu tuvastamiseks kõik endast olenev.
Siinkohal tunnustan komisjoni otsust saata Saksamaale eksperdid. Komisjon peab aga
tegema oma tööd ulatuslikumalt ja vaatama üle, kas kõikidest kontrolli-, analüüsi- ja
uurimissüsteemidest on nõuetekohaselt kinni peetud, sest meil tuleb oma toidualaseid
hoiatusmehhanisme parandada ja tõhustada.

Kolmandaks tuleks kogu Euroopa Liidus läbi viia audiitorkontrollid, et tagada
järelevalvesüsteemide tõhus toimimine.

Neljandaks ja viimaseks ei tohi me unustada põllumajandusettevõtjaid, keda on halvasti
koheldud – neid on ekslikult ja alusetult kahtlustatud! Ja veegi enam on neid, kes kannatavad
edaspidi tarbijate usaldamatuse pärast. Seepärast peab Euroopa Liit ühiselt asjakohaseid
hüvitusmeetmeid toetama.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)  , kirjalikult. – (PL) Liikmesriikides levivat EHECi
puhangut käsitleva arutelu taustal tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et ELi ja ELi-väliste
riikide tehtud otsuste tagajärjel on piirid suletud. Selle eesmärk on kaitsta turgu köögiviljade
sissevoolu eest riikidest, kus oletatav nakkusallikas varjul on. Köögiviljatootjatelt saadud
teave on muret tekitav. Edasimüüjate andmetel ei tunne tarbijad kurkide, tomatite ja muude
köögiviljade ostmise vastu mitte mingit huvi. Edasimüüjad kannavad tohutut rahalist kahju,
sest nad on sunnitud viskama ära kogu tarne või müüma seda ostuhinnast märksa madalama
hinna eest. Tootjad loobuvad köögiviljade kasvatamisest, mis tähendab tootmise
ümberkujundamist millekski muuks ning see omakorda tähendab töökohtade koondamisi.
Kui prognoosid on edaspidigi muret tekitavad ja me nakkusallikat ei leia, on ettevõtted
sunnitud likviidsuse puudumise tõttu kaubandustegevuse lõpetama. Minu arvates on
Euroopa Liidul haldusmehhanisme, mis võimaldavad niisugustel juhtudel kiiresti reageerida
ning seepärast peaksime mõtlema, kuidas süsteemi parandada ja tõhusamaks muuta. Kuna
meil on need vahendid olemas, peaksime võimalikult kiiresti nakkusallika leidma, et mitte
ohustada köögiviljatootjaid veelgi suurema kahjuga.

Katarína Neveďalová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Ühiskond peab nüüd aegamisi harjuma
tõsiasjaga, et igal aastal puhkeb mingi epideemia – kõigepealt oli linnugripp, siis seagripp
ning nüüd on tegu värsketelt köögiviljadelt leitud bakteritega.

See epideemia toob kaasa ka ohvrid ja tohutu rahalise kahju. Peamine erinevus eelmiste
epideemiatega võrreldes on minu arvates see, et me ei ole ikka veel kindlalt nakkuse allikat
määratlenud – kõigepealt olid need (Hispaania) kurgid, nüüd (Saksa) oaidud.

Küsimusi on tekitanud liikmesriikide tehtud vead. Selle all pean silmas vigu, mida tegi
Saksamaa, kes keeldus komisjoni abist ja püüdis kriisi üksi lahendada. Valesüüdistused
tõid kaasa tohutu rahalise kahju Hispaania põllumajandusettevõtjate jaoks ja mitte ainult
nende, vaid tõenäoliselt ka kogu põllumajandussektori jaoks.

Eile tegi Euroopa Komisjon ettepaneku maksta 150 miljonit eurot hüvituseks
köögiviljakasvatajatele, kes Saksamaal levinud soolenakkuse tõttu kahju kannatasid. Minu
arvates on väga oluline pidada kompensatsiooni üle läbirääkimisi, arvestades tehtud vigu,
nagu Hispaania puhul. Viimased sündmused näitavad, et ainus kahju, mis ilmnes, oli
Euroopa Liidu põllumajandusettevõtjate rahaline kaotus. Me ei tohi aga unustada, et kõige
kõrgem hind, mida me selle epideemia eest maksime, olid kümned ohvrid mitmes Euroopa
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Liidu liikmesriigis. Meie kohus on võtta meetmeid, et samasuguseid vigu ja puhanguid
edaspidi vältida.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Esimese vajaliku täpsustusena – sest
istungisaalis tehti selle kohta märkus – tuleb öelda, et niisuguses kriisiolukorras ei ole
põllumajanduspoliitika probleem, vaid pigem lahendus. Euroopa Liidu tarbijad on harjunud
usaldama kaupluseriiulitelt leitavaid toiduaineid just seepärast, et Euroopa Liidu tootjad
on kohustatud järgima kõrgeimaid kvaliteedistandardeid maailmas. Praegune kriis on aga
näidanud, et ELi süsteem ei ole eksimatu ja et me oleme vägagi haavatavad. Nüüd peame
mõtlema esmajoones ohvritele. Toimunud sündmused on traagilised. Samal ajal peame
mõtlema ka toetusmeetmetele, mida on vaja selleks, et hoida ära tuhandete
põllumajandusvaldkonna töökohtade kaotamine ning eeskätt kogu sektori hävimine.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    kirjalikult. – (EL) Uus toiduskandaal uue ülitoksilise
bakteriga, mis on toonud kaasa juba kümnete inimeste surma ja tuhandete töötajate tõsised
tervisekahjustused, lisandub pikka, näiliselt lõputusse ELi toiduskandaalide nimekirja.
Õigupoolest on tegemist kuriteoga, mille on toime pannud rahvusvahelised ettevõtted,
kes mürgitavad toiduahelat ja toovad oma kasumi suurendamise nimel ohvriks inimelu ja
töötajate tervise. Uus toiduepideemia näitab, et EL ei taha ega saa inimelu ja rahvatervist
kaitsta, sest riikideülese monopolide liiduna on ta tõotanud teenida ja kaitsta kapitali
kasumit, mitte töötajate elu. Põhjendamatute ja ilma igasuguse teadusliku aluseta süüdistuste
– mida Saksamaa ametiasutused ELi lõunapoolsetes liikmesriikides asuvate väikeste ja
keskmise suurusega põllumajandusettevõtete suhtes loopisid ning mille EL kiirelt omaks
võttis ning seeläbi kõnealuste riikide põllumajandusettevõtjatele tõsist kahju tekitas –
ainuke eesmärk oli varjata ühise põllumajanduspoliitika lihtrahvavaenulikku ja ohtlikku
olemust ja kohustusi, mida peavad täitma EL, kodanlikud valitsused ja monopoolsed
kontsernid, kes kõhklematult toidavad oma töötajaid väga toksiliste ja tervisele ohtlike
toiduainetega, tingimusel et nende endi kapitalikasum võimalikult palju suureneb.

Kathleen Van Brempt (S&D),    kirjalikult. – (NL) Viis, kuidas Põhja-Saksamaal vallandunud
EHECi puhangule reageeritakse, on tõstatanud olulisi küsimusi. Kõigepealt peame mõtlema
puhangu põhjustele ja teguritele, mis on takistanud sellega võitlemist. Kas kariloomade
söödas on liiga palju antibiootikume? Kas tegemist on olukorraga, kus põllumajanduse
liigne intensiivsus tekitab meile kahju? Millises ulatuses on meil vaja paremat märgistamist
ja jälgitavust? Need on olulised küsimused eeskätt praegu, kui meil seisab ees ühise
põllumajanduspoliitika läbivaatamine.

Lisaks on saanud selgeks, et toiduainetega seotud kriiside ohjamiseks ette nähtud Euroopa
Liidu süsteemis on olulisi nõrku kohti. Arvestades eeskätt tingimusi, kus lisaks
föderaalvalitsusele on piirkonna kohta kaks pädevat ministeeriumi, iseloomustab olukorda
liigne killustatus ja liiga suur selgusetus kriisi lahendamiseks võetavates meetmetes ja
kriisiga seotud kommunikatsioonis. Seda tüüpi kriisi korral on tarbijate ja ka toiduainete
tootjate seisukohalt ülimalt tähtis, et võimalikult kiiresti loodaks Euroopa
koordineerimisüksus, mis tegeleks nii teabevahetuse kui ka teadusuuringute
kooskõlastamisega. Sel viisil oleks ka teiste Euroopa Liidu teadlaste ja laboratooriumide
teadmiste täieliku kasutamise kaudu võimalik puhangu põhjusi kiiremini ja tulemuslikumalt
uurida.
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7. Raskete kaubaveokite maksustamine (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on transpordi- ja turismikomisjoni soovitus teisele
lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta, mille eesmärk on võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ
raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest
(15145/1/2010 – C7–0045/2011 – 2008/0147(COD)) (raportöör Saïd El Khadraoui)
(A7-0171/2011).

Saïd El Khadraoui,    raportöör. – (NL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Kui täiskogu
istungil kiidetakse loodetavasti suure hääleenamusega heaks kokkulepe, mille üle me
institutsioonide vahel läbirääkimisi pidasime, on meil täita oma osa Euroopa Liidu
transpordisektori jaoks tähelepanuväärsel hetkel – pöördepunktis, mis võiks tähistada
tulevaste aastakümnete poliitikasuunda. Vahetu ja käegakatsutav mõju kõnealuses
valdkonnas sõltub loomulikult liikmesriikide valmisolekust kasutada uusi võimalusi ära
või jätta need kasutamata. Me ei suru midagi peale. Me loome ainult võimalusi,
konkreetsemalt rääkides soovime kohaldada põhimõtet, mille nimel meie, Euroopa
Parlament, oleme aastaid võidelnud, nimelt põhimõtet „saastaja maksab”, võimalust
arvestada väliskuludega.

Paljud kauaaegsed liikmed meie seas teavad, et oleme selle nimel lahinguid pidanud juba
2006. aastast, kui Corien Wortmann-Kool eelmise ülevaatamise läbi viis. Sellele järgnes
2008. aastal komisjoni ettepanek, millega me sestsaadik kolm aastat töötanud oleme.
Need, kes on selle ettepanekuga lähemalt kokku puutunud, teavad, kui ränka tööd nõudis
praeguse tulemuseni jõudmine. Tegemist on kompromissiga – institutsioonidevahelise
kompromissiga, kuid ka institutsioonidevahelise kokkuleppega, mida toetas näiteks
väikseim võimalik häälteenamus nõukogus ning millel on vastaseid ka siin, Euroopa
Parlamendis. Mõned inimesed arvavad, et ettepanek ei ole piisavalt edasipürgiv, teiste
arvates läheb see liiga kaugele. Tunnustada tuleb läbirääkimismeeskonda ja eeskätt
variraportööre, kes koos minu, nõukogu töötajate ja komisjoniga selle hapra tasakaalu
saavutasid.

Palun teil kõigil toetada saavutatud meetmepaketti kui sammu õiges suunas. Esmakordselt
pakub see liikmesriikidele võimalust kehtestada ka müra- ja õhusaaste maks lisaks
olemasolevatele infrastruktuurimaksudele, mis pealegi ei kehti praegu igal pool ega sellisel
viisil, mis võiks soodustada näiteks sõidukipargi uuendamist. Samas annab see
liikmesriikidele võimaluse varieerida suuremal määral oma makse sõltuvalt kellaajast,
millal veok teed kasutab. See annab valitsustele liikuvuse parandamiseks
kontrollivõimalused.

Samal ajal on ka liikmesriikidel kindel kohustus – kindlaim võimalik kohustus –
taasinvesteerida tekkinud tulu transpordisüsteemi, et muuta see säästvamaks, ning
taasinvesteerida vähemalt 15% tulust üleeuroopalisse transpordivõrku. Samal ajal – ning
ka see oli Euroopa Parlamendi jaoks oluline küsimus – on olemas selgus läbipaistvuse
nõude osas. Liikmesriigid peavad täpsustama, kui palju tulu nad maksudest saavad ja mida
nad parema transpordisüsteemi saavutamiseks rahaga ette võtavad.

Paketti tuleb kohaldada ka suurema osa sõidukipargi suhtes, täpsemalt öeldes kõikide 3,5
või enam tonni kaaluvate sõidukite suhtes. See on põhimõte. See on norm. Just selles on
kokku lepitud. Seda tuleb kohaldada ka kogu kiirteevõrgustiku suhtes. Me paneme suurt
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rõhku süsteemi koostalitlusvõime olulisusele. See tähendab üht väikest kastikest 25 või
26 asemel kogu Euroopa Liitu läbiva kaubaveoki jaoks. See on kindlalt õigusaktides kirjas.

Lõpetuseks veel üks mõte vastavustabelite kohta. Sel teemal on palju vaieldud. Lahendus,
mille me leidsime ning mis kujutas endast kolme institutsiooni mitmeid avaldusi, näib
pretsedendi loomise vältimiseks asjakohane.

Eurovignette’i direktiiv ei ole imerohi. Loomulikult ei lahenda me liikuvusprobleemi ainult
selle abil. Direktiiv on aga oluline osa lahendusest, mille abil luua säästvam
transpordisüsteem. Ka hinnastiimulid moodustavad selles olulise osa, kuid ka meil tuleb
palju rohkem ära teha. Tegemist on sammuga õiges suunas ning seepärast palume mina
ja minu kaastöötajad teie toetust.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Lugupeetud juhataja ja volinik, austatud
Saïd El Khadraoui, head kolleegid! Ungari eesistumisperioodi alguses lubasime töötada
tugevama Euroopa Liidu nimel, mille keskmes on inimesed. Mul on väga hea meel, et nüüd
seisab meil ees sellise direktiivi vastuvõtmine, mis ELi kodanike elukvaliteeti silmnähtavalt
parandab. Nii on mul kogu südamest hea meel, et meil on õnnestunud Euroopa
Parlamendiga Eurovignette’i direktiivi osas kokkuleppele jõuda. Ettepaneku, mis käsitleb
rasketele kaubaveokitele teatavate infrastruktuuride kasutamise eest kehtestatud teemakse,
eesmärk on kehtestada transpordi vallas rakendatavad maksud nõuetekohaselt, et need
kajastaksid täpsemalt raskete kaubaveokite põhjustatud tegelikku kulu seoses õhu- ja
mürasaaste, liiklusummikute ja kliimamuutuse mõjuga.

Fakt on see, et kaubanduslik maanteetransport on tänapäeva ühiskonnas üks olulisimaid
majandussektoreid. Fakt on ka see, et maanteetranspordiga seostatavad probleemid, näiteks
õhu- ja mürasaaste ning liiklusummikud, muutuvad üha tõsisemaks. Seepärast on
uuenduslikel ja asjakohastel poliitikameetmetel, näiteks keskkonnahoidlike sõidukite
kasutamise edendamisel või marsruudi planeerijate väljatöötamisel, täita aina suurem roll.
Väliskulude arvessevõtmise eesmärgil rakendatavate meetmete tulemusena suureneb
tõenäoliselt majanduslik tasuvus ja väheneb negatiivne keskkonnamõju. Eurovignette’i
direktiivis väljapakutud õiglane teemaksusüsteem võimaldab meil kasutada oma piiratud
ressursse säästvamal viisil. See meede on väga oluline ka seoses komisjoni hiljuti avaldatud
valge raamatuga „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise
ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas”.

See meede on esimene samm selles suunas, et arvesse võetakse kõikide transpordiliikide
väliskulusid. Nõukogu seisukoha järgi on see ettepanek transpordi valdkonnas üks kõige
olulisemaid meetmeid. Me teame, et Euroopa Parlament on meiega selles küsimuses ühel
nõul. Oleme kompromissini jõudmiseks koos ränka tööd teinud. Seepärast soovib
eesistujariik Ungari tänada eeskätt raportööri Saïd El Khadraoui’d, kes oli valmis tegema
nõukoguga viljakat koostööd ja pingutama kõvasti, et edu saavutada. Viimane lahtine
küsimus läbirääkimistel oli seotud vastavustabelitega. Eesistujariik oli rahul selle küsimuse
puhul leitud lahendusega ning ma tahaksin lugeda ette eesistujariigi Ungari asjakohase
avalduse, mida toetavad ka järgmised eesistujariigid Poola, Taani ja Küpros.

nõukogu eesistuja. – Et vältida igasugust valesti tõlgendamist või vääritimõistmist, lubage
mul see ette lugeda: „Käesolevaga teatatakse, et 23. mail 2011 toimunud kolmepoolsel
kohtumisel saavutatud nõukogu ja Euroopa Parlamendi vaheline kokkulepe Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete
kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest, st
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Eurovignette’i direktiivi, ei mõjuta vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste
läbirääkimiste tulemust.”

(HU) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! Tegemist on üliolulise küsimusega, mis mõjutab
kindlasti meie kodanike igapäevaelu. Seepärast tunneme kahe institutsiooni vahel saavutatud
kokkuleppe üle heameelt. Minu arvates on see transpordi valdkonnas Ungari
eesistumisperioodi üks kõige olulisemaid saavutusi ja me suhtume homsesse hääletusse
optimistlikult ning lootusega, et enamik parlamendiliikmeid toetab kõnealust direktiivi.
Tänan veel kord kõiki kompromissi saavutamisele kaasa aidanuid – mitte ainult raportööre,
vaid ka variraportööre ja meie õiguseksperte, kes aitasid vastavustabelite keerulisele
probleemile lahenduse leida.

Siim Kallas,    komisjoni asepresident. – Lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed!
Pärast kolm aastat kestnud läbirääkimisi seisab meil kohe ees raskete kaubaveokite
maksustamist käsitleva muudetud, nn Eurovignette’i direktiivi vastuvõtmine.

See on osa laiaulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on võtta arvesse kõikide
transpordiliikide väliskulusid, et muuta transpordi hinnad turule vastavaks. Tahaksin
tänada eesistujariiki Belgiat, et ta selle dokumendi nõukogus uuesti avas. Eesistujariik
Ungari pidas nõukogu väga napi enamusega osavalt läbirääkimisi.

Lubage mul tänada eeskätt raportööri Saïd El Khadraoui’d. Koos variraportööride ning
transpordi- ja turismikomisjoni liikmetega suutis ta teise lugemise teksti märkimisväärselt
paremaks muuta. Ootan väga, et Euroopa Parlament kõnealuse direktiivi kahel peamisel
põhjusel vastu võtaks.

Esiteks selleks, et saavutada meie säästvama ja keskkonnahoidliku transpordisüsteemi
eesmärk ja rakendada seeläbi põhimõtet, mille kohaselt saastaja maksab. Direktiiviga
lubatakse liikmesriikidel kehtestada veokitele teemaks mitte üksnes infrastruktuuri kulude
eest, nagu praegu, vaid ka müra- ja õhusaaste eest. See võimaldab ka teemakse tõhusamalt
varieerida, et vähendada tippkoormuse ajal ummikuid.

Teiseks toovad ajal, kui riigipoolne rahastamine on napp, uue direktiiviga ette nähtud
väliskulude maksud tulu ja loovad transpordi infrastruktuurile uusi rahalisi vahendeid.
Komisjon toetab seda kokkulepet.

Olen võtnud teadmiseks teie avalduse vastavustabelite kohta. Nõustun teiega selles
küsimuses täielikult. Komisjoni nimel teen ka mina ametliku avalduse:

„Komisjon meenutab oma kohustust tagada, et liikmesriigid kehtestaksid vastavustabelid,
mille abil nende ülevõtmismeetmed seotakse ELi direktiiviga, ja teataksid need ELi õigusakti
ülevõtmise käigus komisjonile, et kaitsta kodanike huve, tagada parem õigusloome ja
suurendada juriidilist läbipaistvust ning aidata kaasa riigi õigusaktide ELi sätetele vastavuse
kindlakstegemisele.

Komisjon avaldab kahetsust, et puudub toetus sättele, mis sisaldub ettepanekus võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ
raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest)
ning mille eesmärk on muuta vastavustabelite kehtestamine kohustuslikuks.

Taotledes kompromissi ja soovides tagada ettepaneku kiire vastuvõtmise, võib komisjon
nõustuda, et tekstis olnud vastavustabelite kohustusliku esitamise säte asendatakse
asjakohase põhjendusega, milles liikmesriike innustatakse järgima seda tava. Komisjon
teavitab parlamenti kaheteistkümne kuu jooksul alates käesoleva kokkuleppe vastuvõtmisest
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täiskogu istungil ja koostab ülevõtmisperioodi lõpus aruande selle kohta, milliseid tavasid
kasutavad liikmesriigid enda ja liidu huvides vastavustabelite koostamisel, kus oleks
võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus kõnealuse direktiivi ja üleminekumeetmete
vahel, ning teeb need üldsusele kättesaadavaks.

Komisjoni poolt selle dokumendi puhul võetud seisukohta ei tule siiski lugeda pretsedendiks.
Komisjon jätkab oma jõupingutusi, et leida koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga sobiv
lahendus kõnealusele paljusid valdkondi hõlmavale institutsioonilisele küsimusele.”

Corien Wortmann-Kool,    fraktsiooni PPE nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Eurovignette’i
direktiiv on oluline, sest sellega kehtestatakse Euroopa Liidu põhireeglid kilomeetripõhise
maksustamise kohta ja tagatakse nii Euroopa Liidus maanteetranspordi valdkonnas võrdsed
tingimused. Ma ei kavatse varjata tõsiasja, et minu fraktsioonis oli komisjoni esialgse
ettepaneku ja ka raportööri esimese lugemise seisukohaga seoses suuri küsitavusi. Õnneks
tuli raportöör meile suurel määral vastu ja kindlasti peaksime tänama ka nõukogu ja
eesistujariiki Ungarit, kel õnnestus lõpuks mitte üksnes nõukogus kindel häälteenamus
saavutada, vaid veenda ka Euroopa Parlamenti seda seisukohta toetama.

Enamik minu fraktsiooni liikmetest toetab ka kõnealust kokkulepet, sest sellega astutakse
esimene samm põhimõtte „saastaja maksab” tegeliku kohaldamise suunas ning seda tehakse
arukal viisil. Kõige olulisem on idee, mille kohaselt tuleks säästlikkuse edendamiseks
pakkuda stiimuleid, mitte üksnes tõsta makse. Süsteem, mille puhul tippkoormuse ajal
rakendatakse kõrgemaid makse ja koormusevälisel ajal hüvitisi, on nüüd palju paremini
läbi töötatud kui nõukogu seisukohas. See tähendab, et üldine teemaksude tase jääb samaks.
Samuti on kasulikud Euro V ja Euro VI klassi sõidukitele tehtavad erandid ning asjaolu, et
liikmesriigid on võtnud taas ülesandeks reguleerida teemaksusüsteemide koostalitlusvõimet,
sest meile on pinnuks silmas, et seda senini tehtud ei ole.

Euroopa Parlament peab oluliseks ka vahendite sihtotstarbelist eraldamist. Oleksime sellest
rohkem oodanud, kuid kindlasti on tegemist olulise sammuga ning siinkohal ei pea ma
silmas üksnes edaspidiste eraldiste protsendimäära, vaid ka liikmesriikide
aruandluskohustust. Loodetavasti on tegemist esimese sammuga selle raha edasise
sihtotstarbelise eraldamise poole.

Ismail Ertug,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Pärast
läbirääkimiste maratoni on Saïd El Khadraoui’l ning nõukogu ja komisjoni esindajatel
õnnestunud koostada parandatud meetmepakett raskete kaubaveokite maksustamise kohta
Euroopa Liidus. Ma olen asjaosalistele ja eeskätt meie raportöörile saavutatu eest väga
tänulik.

Väliskulude arvessevõtmise põhimõtte tunnustamise kaudu, raha osalise sihtotstarbelise
eraldamisega transpordi infrastruktuurile ning sõidukipargi uuendamiseks ette nähtud
stiimulitega on meil õnnestunud ellu viia transporti käsitleva valge raamatu olulised
eesmärgid. Usun ka, et me ei tohi vaadata mööda läbipaistvusega seotud kohustustest, mis
peavad lõppude lõpuks kehtima ka nõukogule.

Minu arvates on ülimalt kahetsusväärne, et mitu liikmesriiki püüdsid isegi pärast
kolmepoolsel kohtumisel toimunud läbirääkimiste lõppemist kõnealuse direktiivi
tõkestamiseks kaikaid kodarasse loopida, tuues põhjuseks vastavustabelid – nad tõesti
püüdsid seda. Sellegipoolest tahaksin lõpetuseks paluda oma kolleegidel saavutatud
kompromissiga nõustuda, mitte ohustada pikkade ja raskete läbirääkimiste tulemusi, sest

29Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



kõik, mis sellega saavutataks, oleks valede inimeste huvides. Tänan teid kompromissi
toetamise eest.

Dirk Sterckx,    fraktsiooni ALDE nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Me ei võida arutlusaluse
teemaga mingit iludusvõistlust, vaatamata püsivatele ja visadele jõupingutustele, mida teeb
raportöör, kellele ma muuseas töö eest tunnustust avaldan.

Kõige olulisem ja keerulisem küsimus oli minu jaoks sihtotstarbeline eraldamine. Milleks
liikmesriigid maksudest saadavat tulu kasutavad? Kas nad kasutavad seda oma
transpordimajanduse tõhusamaks muutmiseks? Kas me kohustame neid selleks? See ei ole
meil õnnestunud. Niisiis ei ole me saavutanud selles osas loodetut. On mõnevõrra
ebaloomulik, et liikmesriigid tahavad võimalust selle tulu säilitamiseks, samamoodi nagu
säilitatakse ka väliskulud. Selle maksuga peaksime tegelikult väliskulusid piirama nii palju
kui võimalik ja soovitavalt viima need tagasi nullmäärani. Seega tuleks seda raha kasutada
tegelikult niisugustele asjadele nagu parem infrastruktuur ja uuringud puhtamate
kaubaveokite valdkonnas.

On üks küsimus, mis mind jätkuvalt häirib: kui tippkoormusega ajal kehtib erinev
maksumäär, kuidas võideldakse siis liiklusummikutega, kui kõiki ummikute põhjustajaid
ei kohelda ühtmoodi? See on küsimus, mis oli meil esimesel lugemisel mustvalgel kirjas,
kuid nõukogu ei tahtnud sellest kuulda. Meie mõningate tegevussuundade efektiivsus ei
ole niisiis täielik. Mis me oleme saavutanud – Ismail Ertug on sellele juba tähelepanu juhtinud
–, see on suurem läbipaistvus. Liikmesriigid peavad koostama raporti, kus on kirjas, kui
palju tulu maksud toovad ja mida on liikmesriigid süsteemi parandamiseks teinud. Seepärast
loodan, et maksjate, maanteevedude sektori ja valitsuse vahel tekib arutelu kõnealuse raha
kasutamise ja tõhususe üle.

See on üks häid aspekte. Ma ei ole mingi entusiast, kuid ma kaitsesin seda ideed oma
fraktsioonis, sest nüüd on meil esimest korda lisatud Euroopa Liidu õigusaktidesse oluline
põhimõte – väliskulude arvessevõtmine. See tähendab, et me saame majanduse ja
säästlikkuse parandamiseks hakata maksustama iga transpordiliigi kõiki väliskulusid.
Volinik lisas valgesse raamatusse mitu meedet, mille jaoks on see samm vajalik. Kui me
seda heaks ei kiida, takerdume ka mitmete valges raamatus käsitletud küsimuste juures.
Lõppude lõpuks juhtub üsna harva, et nõukogus on püsivalt niivõrd raske kokkuleppele
jõuda ning, lugupeetud eesistuja, ma ei süüdista siin nõukogu eesistujariiki Ungarit, kes
andis endast parima. Tegemist on tähtsa, üliolulise esimese sammuga pikas protsessis.

Roberts Zīle,    fraktsiooni ECR nimel. – (LV) Lugupeetud juhataja! Ka mina tahaksin
kõigepealt tänada nõukogu ja komisjoni, kes kompromissile jõudsid, kuid
eriti Saïd El Khadraoui’d asjakohase viisi eest, millega need läbirääkimised sihti silme eest
kaotamata lõpule viidi. Fraktsioon Euroopa Konservatiivid ja Reformistid toetab
kompromisskokkulepet, sest paljud väljatöötatud lahendused on tegelikult suurepärased
saavutused. Nõukogu vaatepunktist oli kompromiss väga habras ja on mõistetav, et mõned
küsimused, näiteks direktiivi kohaldamisala või raha kogumine ja eraldatud vahendite
jaotamine liikmesriikidele olid isegi läbirääkimiste lõpus tundlikud teemad. Minu arvates
viiksid edasised kompromissläbirääkimised halvema tulemuseni või lõppeksid üldse ilma
mingi tulemuseta. Praegu on kõige olulisem liikuda edasi ja rakendada teemaksu kogumise
osas põhimõtet, mille kohaselt saastaja maksab. Keskkonnale tekitatud kahju on vaja
hüvitada ning infrastruktuuri tuleb parandada ning, nagu Dirk Sterckx märkis, on tegemist
esimese Euroopa Liidu tasandi õigusaktiga, kuhu see põhimõte on lisatud. Kõnealust
põhimõtet ja makse tuleks rakendada kõikides liikmesriikides. Kahjuks ei ole paljud
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liikmesriigid veel rakendanud Eurovignette’i 1. direktiivi kohaseid infrastruktuurimakseid
ning tõenäoliselt hakkavad needsamad riigid väga aeglaselt rakendama ka Eurovignette’i
2. direktiivi. See moonutab kaubavooturgu ning kuna teid hooldatakse vastavate riikide
maksumaksjate ja Euroopa Liidu maksumaksjate rahast, saavad kasu kolmandate riikide
vedajad, infrastruktuur jääb arendamata ja väliskulud hüvitamata. Loodame, et liikmesriigid
näitavad üles teatavat valmisolekut. Tänan teid.

Eva Lichtenberger,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, kallid
kolleegid! Eurovignette ja läbirääkimiste tulemused on näide sellest, kuidas nõukogu püüab
praegu piirata ja nõrgendada kõiki Euroopa Parlamendi ettepanekuid, eeskätt
transpordipoliitika valdkonnas. Liikmesriikide transpordiministrite transpordipoliitika
tähendab seda, et igal pühapäeval nõutakse Euroopa Liidule säästvat ja tulevikku suunatud
transpordipoliitikat ja nädala keskel tehakse kõik võimalik, et takistada aktiivselt sellise
poliitika elluviimist.

Üks on selge – müra ja heitgaasid kahjustavad nii inimesi kui ka loodust. Need suurendavad
kulusid ning neid kulusid kannavad praegu maksumaksjad, mitte kulude tekitajad. Euroopa
Parlamendi ettepanekut, mis oli niigi väga talitsetud ja kujutas endast keerulist kompromissi
Euroopa keskmes ja äärealal asuvate riikide vahel, nõrgendati veelgi.

Nii muutus näiteks väliskulude arvestamine kohustusliku asemel vabatahtlikuks. Kulusid
ei arvestata mitte kõikide tekitatud kahjulike tagajärgede eest, vaid ainult väheste tegurite
eest. Lõpuks jääb kulude arvestamisest kogu teekonna peale järele veidi enam kui on väärt
paar vorsti ja pudel õlut. Seda on väga vähe. Süsteem kehtib piiratult ainult kaubaveokitele,
mis kaaluvad üle 3,5 tonni. Saksamaa sai siinkohal ettepanekuga kehtestada maksimaalseks
massiks 12 tonni oma tahtmise ning mägipiirkondades kuuluvad maksustamisele ainult
niisugused kaubaveokid, mida seal isegi ei kasutata, sest need ei saa suurtest kallakutest
üles.

Lõpuks tahtis Itaalia bürokraatlike üksikasjade alusel kogu asja pidurdada. See näitab
parimal viisil, kuidas transpordipoliitikat kahjuks ikka veel piisavalt tõsiselt ei võeta. Meie
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonis hääletame endiselt poolt, sest me tahame kuuluda
enamuse hulka, kes päästab väliskulude maksustamise põhimõtte vähemalt tuleviku tarbeks,
kui liikmesriikide transpordiministri ametikohal on rohkem arukaid inimesi.

Jaromír Kohlíček,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (PL) Lugupeetud juhataja! Sooviksin
tänada raportööri, kes on ära teinud vägagi palju nõudva töö.

Eurovignette on üks direktiividest, mis peaks andma võimaluse maantee- ja raudteetransport
järk-järgult võrdsetele alustele viia. Raudteetransport on ELi liikmesriikides aastaid olnud
ebasoodsas olukorras asjaolu tõttu, et kasutajad peavad transporditeede kasutamise eest
maksma. Maanteevõrgu puhul on infrastruktuuri kasutamise eest makstavad summad
olnud seni pigem sümboolsed.

Kui vaatleme teemat üksnes tehnilisest aspektist ja eirame kõiki muid tegureid, näeme, et
kõrgeima kategooria teed, teisisõnu kiirteed ja esimese kategooria teed, sobivad kõige
paremini raskete kaubaveokite liikumiseks. Direktiivis ei järgita eespool kirjeldatud loogikat
ning seatakse kõige madalama kategooria teedele, teisisõnu kohalikele teedele kõige
kõrgemad tasud. Selles keskendutakse põhimõtte alusel, et saastaja maksab, vastupidiselt
ainult mõne väliskulu maksustamisele ning seda üksnes kõrgeima kategooria teede ehk
kiirteede, esimese kategooria teede ja kaherealiste kiirteede puhul.
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Maksud peaksid sisaldama võimalikult vähe erandeid ning kehtima maanteetranspordi nn
väliskuludele, sealhulgas mürale ja eeskätt heitele. Olen ausalt öeldes uudishimulik, kuidas
liikmesriigid põhjendavad oma vastumeelsust kehtestada makse vähemalt vastavalt
tabelile 1, mis on keskkonnakaitsjate tegelikke soove väga vähe arvestav versioon.

Vaatamata loogika ja siin arutletava soovituse versiooni vahelisele vasturääkivusele toetab
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
raportööri seisukohta.

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

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud Jaromír Kohlíček! Võimalik,
et ma olen teist valesti aru saanud. Sooviksin täpsustada ühte asja. Lõppude lõpuks on
suhteliselt selge, et tegemist on nõrga kompromissiga, et rasketel kaubaveokitel on jätkuvalt
teel eelised ja et üldine maksutase on liiga madal. Te alustasite oma sõnavõttu aga öeldes,
et selle direktiiviga on nüüd võimalik luua maantee- ja raudteetranspordi vahel võrdsed
tingimused. Ma ei usu, et sellised võrdsed tingimused tekivad. Võimalik, et ma sain teist
selles osas valesti aru. Palun teilt siinkohal selgitust.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Lugupeetud juhataja! Minu arvates on tegemist
alles esimese sammuga võrdsete tingimuste loomisel, sest kui ma maksan palju
raudteeinfrastruktuuri eest … (sõnavõtja jätkas saksa keeles)

. (DE) … tegemist on esimese sammuga, mis tehakse raudteele kehtivate tingimuste
võrdsustamiseks maanteel kehtivatega, sest praegu tuleb raudteetranspordi puhul maksta
sõidetud vahemaa eest, kuid maanteetranspordi puhul väga vähe. Niisiis on see väike samm
raudteele ja maanteele kehtivate tingimuste ühtlustamise teel.

Juozas Imbrasas,    fraktsiooni EFD nimel  .  – (LT) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin
tänada raportööri tohutu ja väga olulise töö eest. Nagu te teate, on transpordisektoril
Euroopa Liidus liikuvuse ja sotsiaal-majandusliku arengu tagamises põhiroll ning
majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks on vaja arendada
transpordisektori infrastruktuuri. Meile kõigile valmistab muret kliimamuutuse mõju,
keskkonnahoid ning paljud tervise ja sotsiaalse heaoluga seotud küsimused, mis on
transpordi mõistlikust kasutamisest lahutamatud. Olen nõus, et põhimõtte „saastaja
maksab” kohaldamisega ning püüdega kaitsta avalikkuse huve kaasnevad ja peavadki
kaasnema meetmed, mille esmane eesmärk on vähendada keskkonnareostust, mürasaastet,
maastiku kahjustamist ja kehvast tervisest tulenevaid sotsiaalseid kulusid, sest need tekitavad
suuri majanduslikke kulusid, mis jäävad laiema avalikkuse ning seeläbi Euroopa Liidu
kodanike kanda. On hea, et transpordi valdkonnas püüame me lõpuks kohaldada põhimõtet,
mille kohaselt saastaja maksab. Kahtlemata annab see liikmesriikidele lisavõimalusi muuta
oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis võimaldab töötada välja parema
transpordinõudluse juhtimise vahendi. Usun siiski, et täna arutluse all olevad õigusaktid,
mis lähitulevikus vastu võetakse, ei ole täiesti asjakohased ning on majanduslikult kasulikud
ainult transiidi seisukohalt kesksetele Euroopa Liidu liikmesriikidele ega ole läbinisti soodsad
või on märkimisväärselt vähem soodsamad paljude Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks,
mis asuvad ELi välispiiril. Kuigi ma kiidan põhimõtteliselt projekti heaks, tasuks minu
arvates see aspekt veel kord täiel määral ümber hinnata, seda veel kord kaaluda ja alles siis
vastu võtta.
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Mike Nattrass (NI).   – Lugupeetud juhataja! Niisiis püüab EL veokite maksustamise abil
liidu tulusid suurendada. Kui ma küsin Ühendkuningriigi valijatelt, mida nad EList arvavad,
vastatakse tavaliselt, et „Minu arvates ei peaks me ühinema”.

Ühendkuningriik on poliitiliselt üle võetud. Ühendkuningriigi seadusi tehakse Strasbourgis,
koletislik bürokraatiavabrik sulgeb tööstuse ja nüüd on meil maks, kuid kuna tegemist ei
ole jalgpalliga, on inimesed teadmatuses. Ühendkuningriigi meedia väldib ELi tegelikkust,
vaimu toidetakse seebiooperitega ja ajakirjanike jutu järgi EL kohalikke küsimusi ei mõjuta.
EL ei kuulu uudiste alla.

Kõnealuses raportis püütakse tõsta veokite teemaksu, millega rahastatakse osaliselt ELi
kiirrongide ühendamist hõlmavat üleeuroopalise transpordivõrgu projekti. Niisiis, kui EL
tõstab Ühendkuningriigis makse, kas siis inimesed löövad vastuseks Euroopa Liitu
valimiskasti juures? Ei, sest neid ei ole teavitatud. Viimane ülevõtmine, mida ELi superriik
kavalusega läbi viib, kujutab endast maksumaksjate uneskõndi Euroopasse.
Kaitsemehhanism ei toimi, ajakirjandus ei hooli ja Ühendkuningriik magab, nii et
maksustage need vaesed veokijuhid.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin tunnustada ja
tänada raportööri ja oma kolleege, kes töös osalesid. Selles küsimuses ei olnud lihtne
kompromissile jõuda. Selle taga on ka asjaolu, et loomulikult ei ole paljud inimesed, ka
Euroopa Parlamendis, tulemusega täiesti nõus. Mõned inimesed olid poolt, teised vastu.
Tahaksin aga kohe algusest peale hoiatada absurdse olukorra eest, kus need, kes ootavad
rohkem, ühinevad nendega, kes ei oota midagi, ning omavahel ajavad nad kogu asja nurja.
Seepärast loodan, et need, kes soovivad kulude arvessevõtmist ning kes näevad seda isegi
väga väikese edusammuna, toetavad kompromissi.

Selline on suures osas Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni, kui mitte
kõikide delegatsioonide seisukoht, sest me toetame kõikide transpordiliikide kulude
arvessevõtmist ja toetame ka ressursside kasutamist, et edendada liikuvust. Meie jaoks oli
see üks kõige olulisemaid aspekte. Meie jaoks ei ole küsimus transpordi kallimaks
muutmises, nagu äsja väideti. Transpordi kallimaks muutmine ei tee seda tõhusamaks.
Meie jaoks on küsimus õige tasakaalu leidmises, et osaliselt liikuvuse pealt teenitud ressursid
samasse valdkonda ka tagasi investeeritaks.

Teine oluline tegur meie jaoks on koostalitlusvõime. Me ei taha, et kogu Euroopa Liidus
oleks tehniliselt erinev maksukogumissüsteem – mõte edaspidisest 27 erinevast süsteemist
on vastuvõetamatu. Mina olen pärit piirialalt ning tolles piirkonnas pool tundi ringi sõites
võib kuus korda teemaksude otsa sattuda! See ei ole jätkusuutlik. Nõukogu peab selles
suhtes varasemast paindlikum olema. Me paneme rõhku ka keskkonnahoidlikele
kaubaveokitele. See tähendab, et me ka määratleme siinkohal suuna, ning nagu öeldud, ei
ole see, mida me selles vallas oleme kehtestanud, kohustuslik. Seepärast ei ole kulude
arvessevõtmise pooldajad siinkohal kindlasti rahul. Mulle isiklikult oleks samuti meeldinud,
kui selles vallas kehtestatu oleks kõikides liikmesriikides kohustuslik olnud.

Selle üle on meil Euroopa Parlamendis palju kordi arutletud. Mida me tulevikus tahame?
Kas me tahame 27 erinevat maksustamissüsteemi või tahame, et kõik liikmesriigid
tegutseksid samade eeskirjade järgi? Või kas me peame ootama edasisi kriise, enne kui
kuuleme jälle üleskutset tegutseda Euroopa Liidu tasandil? Minu jaoks näitab ka Eurovignette
üht asja – ainult Euroopa Liit saab lahenduse tuua. Liikmesriikide erinevad maksud seda
ei tee.
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(Aplaus)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, kolleegid! Minu
arvates on praeguses arutelus edukas olnud üks inimene ja see on raportöör. Ma tõesti
usun, et selle ettepanekuga tuli raportööril ületada väga palju takistusi ja ta on suutnud
võtta kogu teemast absoluutse võimaliku maksimumi.

Tõsi on see, et Euroopa Parlamendis ei ole õigupoolest enamust, kes pooldaks
transpordivaldkonna tõeliselt keskkonnahoidlikuks muutmist. Niisiis tuleb kõigepealt
sellega tegeleda. On täiesti selge, et nõukogus ei tunne praegu enamik transpordiministreid
keskkonnahuvide pärast muret. Samamoodi on selge, et nõukogu enamus ei hooli neist,
kes elavad ja töötavad maanteede ääres, ning et nõukogu enamus toetab tarbijakäitumist,
mille puhul kvaliteetsete piirkondlike toodete asemel ostetakse pikkade vahemaade tagant
toodud vana rämpsu. Seda olukorda silmas pidades tahaksin öelda, et saavutatud on parim
tulemus.

Kõigepealt on meil nüüd väliskulude põhimõte. See oli väga suur samm, raske samm, mis
kohtas igasugust vastupanu. Nüüd on meil esimest korda võimalus heitgaasidele maks
kehtestada. Meil on võimalus kehtestada maks müra eest. Loomulikult on ka need maksud
liialt piiratud ja liiga madalad. Kui vaadata tabeleid, on tegelikult tegemist piisaga meres.
Samuti osutus võimalikuks nii-öelda laiendada koridore, kuid meil ei õnnestunud kehtestada
maksu süsinikdioksiidi suhtes. Seda ei ole võimalik selgitada. Transpordisektor on Euroopa
Liidus üks kõige suuremaid süsinikdioksiidiheite tekitajaid ja sektorile ei kehtestata selle
eest makse. Need puudused teevad mind väga rahulolematuks.

Ühinen aga kolleegidega, kelle arvates peame hääletama ettepaneku poolt, sest muidu
läheb kogu töö raisku. Mina hääletan poolt raske südamega ning mõttega, et meie nii
kaugele jõudmine on hea, kuid edaspidi on vaja teha palju suuremaid edusamme.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Lugupeetud eesistuja, head kolleegid! Valges raamatus
toob volinik Kallas transpordivaldkonna tuleviku jaoks välja mitmed võimalused. Näiteks
kirjeldab ta, kui vajalik on stiimulite süsteem, millega muuta transpordisektor
keskkonnahoidlikumaks, ning samuti märgib ta, et vaja on uusi rahastamisallikaid, muu
hulgas näiteks selleks, et oleks võimalik järgida põhimõtet, et saastaja maksab. Täna arutluse
all olev Eurovignette’i direktiiv on üks viis, kuidas mõlemat eesmärki oleks tõepoolest
võimalik saavutada.

Tegemist oli Belgia suure jõupingutusega, mis – võib vist nii öelda – algas kolme olulise
belglase osavõtul nõukogu eesistujariigi Belgia eesistumisperioodil ning eeskätt tänu
raportöörile, kel õnnestus uutele teedele uks avada. Oleksin siiski soovinud, et Belgia
ulatuslikke jõupingutusi oleks krooninud suurem edu kui praegu.

Õigupoolest õnnestus meil saavutada väike ja nõrk kompromiss. Kuigi meil on nüüd ette
nähtud väga piiratud mahus sihtotstarbelised vahendid – 15% infrastruktuuri kuludest ja
15% väliskuludest peab minema üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse –, on seda
kindlasti liiga vähe. Kõikide riikliku transpordipoliitika esindajate sõnul on meil vaja
märkimisväärseid ressursse, et suuta oma infrastruktuuri võrgustikke alal hoida. On
enesestmõistetav, et kõnealuses valdkonnas kogutud raha peaks olema võimalik samasse
valdkonda ka tagasi investeerida. See on aspekt, millega me keegi rahule ei saa jääda. Fakt
on see, et eelnimetatuga seoses ei ole me sellegipoolest astunud ühtegi sammu suunas,
mida mööda me hiljem edasi võiks minna. See on ka põhjus, miks me kavatseme
kompromissi poolt hääletada.
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Tegemist oli aga raske võitlusega. Kindlasti oleks võinud juhtuda nii, et me ei olekski lõpuks
mingi tulemuseni jõudnud, sest mõned liikmesriigid oleksid eelistanud üldse mitte midagi
teha. Seepärast on tegemist olnud edulooga ja tänasel hääletusel on sel meie toetus.

(Aplaus)

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Lugupeetud juhataja! Arutlusaluses direktiivis on komisjon
esitanud võimaluse maksustada väliskulud, nagu õhusaaste, müra ja liiklusummikud. Selle
aluseks on püüd võtta väliskulusid arvesse vastavalt põhimõttele, mille kohaselt saastaja
maksab. Ma toetan seda põhimõtet, sest keskkonnamõju ja inimeste tervisele avaldatava
mõju seisukohalt on see oluline. Samuti toetan arvukamate transpordivõimaluste kasutamist
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See toob kasu ka omavalitsustele, mida
kahjustab sageli just transiidiliikluse negatiivne mõju.

Jätkuva majanduskriisi ja transpordiettevõtjate suureneva finantskoormusega seoses usun
kindlalt, et liikmesriikidele tuleks anda võimalus kehtestada väliskulude maksud teatud aja
jooksul ning vastavalt eri transpordiliikidele. Uus süsteem peaks andma ka võimaluse
vahetada välja vananenud sõidukipark, kasutades selleks väiksemaid väliskulude määrasid,
tingimusel et investeeritakse keskkonnahoidlikesse sõidukitesse.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Meil ei ole täna põhjust millegi
üle rahulolu tunda. Nagu siin juba öeldi, oleme keskkonnahoidlikust transpordisüsteemist
endiselt väga kaugel. Mida kõnealune tekst sisaldab? Mida seal öeldakse? See lubab lihtsalt
liikmesriikidel vabatahtlikkuse alusel rakendada põhimõtet, mille kohaselt saastaja maksab.
Lisaks on süsteem niivõrd piiratud, et lõppude lõpuks kulud üksnes suurenevad ligikaudu
kolme kuni nelja sendi võrra. Kuidas saab mõelda, et kolme või nelja sendi suurune
hinnatõus mõjutab ümbersuunamist ka tegelikult? Teisisõnu ei ole see keskkonna
seisukohast suur edusamm. Just niisuguseks on tuntud väliskulude arvessevõtmise põhimõte
taandunud pärast nõukogu veskist läbikäimist – vabandust, lugupeetud Enikő Győri –,
pärast nii suurt vastupanu ning raportööri märkimisväärsetest jõupingutustest hoolimata.

Sellegipoolest hääletame selle põhimõtte poolt, sest see on oluline. See on põhimõte nagu
teisedki – me rääkisime varem ettevaatusprintsiibist, mis on Euroopa Liidu direktiividesse
oma jälje jätnud. Me hääletame selle põhimõtte poolt. Tegemist on lihtsalt ühe põhimõttega;
terve lahing seisab veel ees, ning me võitleme jätkuvalt selle nimel, et saavutada tõeline
ümbersuunamine ja luua keskkonnahoidlikum transpordisüsteem, mis kaitseb inimeste
tervist ja võitleb kliimamuutuse vastu tõhusamalt.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Lugupeetud juhataja! Praegune Eurovignette’i direktiivi
ettepanek põhineb ideel, mille kohaselt Euroopa Liidu tõhus maanteetranspordisüsteem
toetab ELi ebatõhusat raudteesüsteemi. Kõige häirivam on aga asjaolu, et Euroopa Parlament
peab tõenäoliselt seda ettepanekut alles esimeseks sammuks. Tuleb märkida, et see oleks
esimene samm vales suunas, mis tähendaks, et liikmesriikide praegune õigus seda õigusakti
rakendada muutuks kohustuseks, et kilomeetripõhine maks ainult tõuseks, ning eeskätt
tähendaks see, et järgmisena võetaks peagi ette autojuhid.

Euroopa Parlamendis räägitakse liikmesriikidevahelisest ühtsest süsteemist. Kõnealuse
ettepaneku vastuvõtmine tähendab aga, et transpordiettevõtjad peaksid olema valmis
paigaldama oma veokikabiinidesse uued seadmed, mis oleksid loomulikult seotud uute
maksudega. On selge, et ettepanekuga püüab Euroopa Parlament kliimamuutusest tingitud
paanilise hirmu tulemusel maanteetransporti välja suretada. Transpordisektoril on praegugi
piisavalt raske ning tal ei ole vaja rohkem Euroopa Liidu kehtestatud makse.
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Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud Enikő Győri, auväärne
volinik Siim Kallas! Kõigepealt tahan tunnustada ja kiita tööd, mille on ära teinud raportöör
Saïd El Khadraoui, kes on võimaliku kompromissi leidmiseks teinud kõik endast oleneva.

Just sellepärast peaksime minu arvates järgima tavapärast menetlust. Ettepanek oleks
tegelikult pidanud läbima lepitusmenetluse, sest vastavustabeleid ei lisatud lõplikusse
kokkuleppesse. See oleks olnud ideaalne võimalus jõuda laiaulatusliku kokkuleppeni. Nagu
juba öeldud, ei ole tegemist pelgalt pisiasjaga.

Põhimõte, et saastaja maksab, on õige, kehtiv ja kokkulepitud ning ei ole kahtlustki selles,
et ma pooldan transpordi keskkonnahoidlikumaks muutmist. Kõnealune õigusakt aga –
Eurovignette’i direktiiv – ei ole piisavalt terviklik, tõhus ega õiglane. Suurte majanduslike
raskuste ajal nagu praegu on meie turu aluseks olevat majandussektorit palju mõjutava
otsuse ainus eesmärk rahateenimine, isegi kui vaevumärgatavat osa sellest rahast kasutatakse
pärast transpordi infrastruktuuri arenguks.

Minu arvates kehtestatakse väga keeruline mehhanism eeskätt maksudeks määratava
summa arvutamiseks. Seepärast suhtun ettepanekusse kriitiliselt, sest minu jaoks on
majanduslikult ja territoriaalselt ühtekuuluvas Euroopa Liidus vastuvõetamatu, kuidas
sellega asukoha poolest äärepoolsemaid liikmesriike karistatakse.

See vahend ei ole näidanud oma tõhusust ning transpordivoo ümbersuunamine tekitab
probleeme praeguse ja tulevase finantsplaneerimise jaoks, sest maksud muutuvad pidevalt.
Sellega seoses olen kuulnud, et liikmesriikidel on õigus seda lisamaksu kohaldada või
kohaldamata jätta. Piiriülese transpordi puhul sõltume aga ka teiste otsustest ning seepärast
on meil vaja kokkuleppele jõuda. Seepärast olen veendunud, et veondussektori kulul iga
hinnaga saavutatud kokkulepet ei saa pidada edukaks. Arvan tõesti, et meil on veel pikk
tee ees, eeskätt õiglase maksustamise vallas.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahaksin tunnustada
raportööri Saïd El Khadraoui’d visaduse eest, kuigi pean ka ütlema, et olen algusest peale
juhtinud tähelepanu teatavatele ekslikele argumentidele seoses äärepoolsete riikidega, kus
üllataval kombel puuduvad maanteedele alternatiivid – vaadakem näiteks pidevaid takistusi
Püreneedes Hispaania ja Prantsusmaa vahel, mille taga seisab regulaarne piiriülene
rongiliiklus. Lisaks – kasutan ära juhust, kui volinik Kallas siin on – seab komisjon nüüd
kahtluse alla Kesk-Püreneede läbikäigu tulevases põhivõrgustikus.

Teisisõnu on nende raudteetranspordi alternatiividega seotud probleemide taustal fakt see,
et kokkulepe Eurovignette’i üle paneb veelgi suurema koormuse toodete transportimisele
maanteede kaudu. Äärepoolsetes riikides, eeskätt lõunas ja idas, on tegemist aga niigi
väikese või piiratud lisandväärtusega toodetega. Oletame, et praegu on tegemist kuulujutuga,
kuid probleemi tekitamisega isegi paari lisasendi näol – neli senti ei tähenda Isabelle Duranti
jaoks midagi – just nüüd, kui oleme äsja kriisi üle elanud või kannatame endiselt kurkidega
seotud kriisi käes, ning eeskätt vastutustundetute, väärate ja aluseta süüdistuste esitamisega
on antud jõhker hoop tuhandetele Hispaania perekondadele, mitte üksnes
põllumajandusettevõtjatele, vaid ka transpordiettevõtjatele – sest need paar senti tähendavad
tuhandete kilomeetrite ja Hispaania kurkide sarnaste toodete puhul suurt probleemi, kui
pidada silmas nende transportimist kesksele turule, mis on just kõnealuste süüdistuste
lähtekoht.

Ei, lugupeetud Saïd El Khadraoui! Alguses esitati mõned esialgsed aruanded, mis näitasid
selgelt, et maksukoormuse tõttu kulud suurenesid, kuid seejärel need aruanded lihtsalt
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kadusid. Olen korduvalt küsinud, miks need analüüsid kadusid, kuid tõde on see, et need
olid muret tekitavad. Seda on meile ikka ja jälle öeldud.

Isegi sellisel juhul oleksin mina ja ka nemad valmis andma endast rohkem, kui laheneks
selline oluline mure nagu liiklusummikud. Praeguse kokkuleppe puhul peab ütlema, et
autod ei näigi liiklusummikutega seotud olevat. Ma viitan suurtele probleemidele, nagu
infrastruktuuri seisukord, ning asjaolule, et asjad liiguvad paremuse poole, sealhulgas müra
või muu saaste vähendamisega seoses. Ka praegu teame, et see ei ole võimalik, sest meil
puuduvad praegusele olukorrale isegi alternatiivid.

Seepärast peab Hispaania sotsialistide delegatsioon oma kohuseks hääletada kokkuleppe
vastu.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Meie töö üldise tooni ja Euroopa
Parlamendi suhtumise võib võtta kokku kahe fraasiga: ühed ütlevad „lõpuks ometi” ja
teised „natuke kahju”.

„Lõpuks ometi” seepärast, et pärast pikki läbirääkimisi oleme jõudnud kompromissile ja
põhimõte „saastaja maksab” hakkab kõnealuses ettepanekus nüüd tõeliselt kuju võtma.

„Natuke kahju” seepärast, et kuigi riigi rahanduse olukord liikmesriikides on keeruline,
oleksime pidanud tegema kõik endast oleneva, et taasinvesteerida kogutud sissetulek
näiteks üleeuroopalise transpordivõrgustiku prioriteetsete projektide jaoks kasulikul viisil.
Lugupeetud Siim Kallas! Komisjoni ülesanne on viia läbi põhjalikum kontroll. „Kahju” ka
seepärast, et mina isiklikult tunnen kahetsust minimaalse kokkuleppe pärast, millega sooviti
vähendada liiklusummikuid – kuigi esitatud kokkulepe jääb koormusevälise aja idee juurde,
on meetmed, mille abil liikmesriigid seda ideed ellu peavad viima, nõrgad. Komisjon peab
ka selle küsimuse lahendamisel hoogu lisama.

Kolmandaks – kuigi kehtivas direktiivis nähakse ette, et 2012. aastal tuleb kaasata ka
3,5 tonni kaaluvad rasked kaubaveokid, näeme me kokkuleppes ette võimaluse teha neile
erand. Tegemist on kahjuliku mööndusega. Lugupeetud Siim Kallas! Ka siinkohal on
komisjoni ülesanne otsustavat rolli mängida. Lühidalt öeldes – tegemist on tagasihoidliku
kompromissiga ja väikese sammuga, kuid sellegipoolest edasiminekuga. Seepärast hääletame
me poolt.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Eva Lichtenberger ütles, et
Euroopa Liidu liikmesriikides on siiski mõned arukad ministrid. Oleksin tänulik, kui ta
annaks mulle nende nimed, kuigi ma mõistan, et see nimekiri tuleks väga lühike. Tahaksin
tänada raportööri väga põhjaliku töö eest, kuigi on hea, et ka meie selle üle arutleme, sest
see teema sisaldab palju vägagi vastuolulisi asju. Veokijuhid peavad rohkem maksma, mis
tähendab, et transpordiettevõtete omanikud peavad rohkem maksma. Kriisi ajal on see
ettevõtete jaoks probleem ning me ei saa teeselda vastupidist. Küsimus on selles, kuidas
raha kulutatakse. Siin on tegemist tõelise dilemmaga, sest on vale, kui raha läheb mõne
marginaalse rühma veelgi rumalamatele projektidele. See raha tuleks kulutada
transpordisektorile ja transpordi arendamisele ning sellisel juhul võiks maksude
suurendamist mõista. Vastasel juhul on tegemist teatava väljapressimisega, mis toimub
Euroopa Liidu toetusel ja Euroopa Parlamendi heakskiidu saatel. Minu arvates on see
tõepoolest vastuoluline.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud kolleegid! Transport
on Euroopa Liidus liiga odav. Ainult keskkonnahoidlik transport on liiga kallis. Kõige selle
taga on poliitilised valikud ja kõnealune direktiiv seda ei muuda. Meil valitseb ebaaus
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konkurents. Raskete kaubaveokite maksusoodustusi ei kärbita. Iga veok tekitab 60 000
korda rohkem kahju kui auto, kuid loomulikult ei võeta talt 60 000 korda suuremaid
makse.

Meil on Euroopa Liidus aastakümneid kehtinud kohustuslik raudteemaks. Kõik vedurid –
vedagu need siis reisijaid või kaupu – peavad maksma iga läbitud kilomeetri eest
raudteemaksu. Maanteede puhul on teemaks vabatahtlik ning sel on ülempiir. Peamiselt
kehtib see üksnes kiireteedel ja ainult sõidukitele, mis kaaluvad 12 tonni või enam.
Raudteede puhul aga ei ole ülempiiri kehtestatud. See on ebaõiglane, takistab
keskkonnahoidlike raudteede ehitamist ja toetab samas keskkonnale kahjulikke maanteid.

Me teame, et kliima kaitsmiseks on meil vaja liikuvuse vallas muudatusi teha. Meie Roheliste
/ Euroopa Vabaliidu fraktsioonis soovime kaitsta kliimat ja tagada ka tulevikus liikuvus
ning seepärast on meil vaja ausat konkurentsi. Eurovignette on ainult tilluke samm selle
eesmärgi saavutamise suunas.

John Bufton (EFD).   – Lugupeetud juhataja! Vedu raskete kaubaveokitega kuulub
lahutamatult tarneprotsessi juurde, mis on hea majandusolukorra seisukohalt ülioluline.
Kui kogu Euroopa Liidus kehtestatakse täiendavad maksud, langevad lisakulud
lõppkokkuvõttes tarbija õlule.

Ühendkuningriigi valitsus analüüsib raskete kaubaveokite makse, et viia oma maksud
2015. aastaks ELiga kooskõlla. Meil ei ole tasuliste teede võrgustikku ning samuti ei kehtesta
me peale teemaksu rasketele kaubaveokitele lisamakse. Me peame tulema toime ebaausa
konkurentsiga, mida pakub suurenev hulk välismaiseid veoettevõtjaid, kes võtavad üle
rohkem kui õiglase osa piiriülestest vedudest. Välismaised ettevõtjad ei maksa midagi meie
teede kasutamise eest, kuid Ühendkuningriigi diisliaktsiis liitri kohta on tervelt 23 penni
võrra kõrgem ning see annab konkurentidele 15%-suuruse soodustuse. ELi õigusaktide
kohaselt ei saa Ühendkuningriik aga kehtestada makse, mis kehtiksid ainult välismaist
päritolu sõidukitele.

Kui selle direktiivi reguleerimisala laiendatakse, varjutab Ühendkuningriigi valitsuse kõiki
katseid kehtestada rasketele kaubaveokitele makse see soovimatu kaudne maks, mille puhul
komisjon säilitab samuti õiguse see 2013. aastal kohustuslikuks muuta. Kuna ettepanekud
on seotud maksustamisega, peaks nende puhul nõudma ühehäälsust nõukogu tasandil,
kuid sellegipoolest võetakse õigusakt vastu Lissaboni lepingu transpordialaste sätete alusel.
See on kaudse maksustamise kehtestamiseks kahtlane viis ning mitte keegi, kelles on veel
säilinud demokraatlikku mõtlemist, ei peaks selle üle hääletama.

Christine De Veyrac (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Euroopa 2020. aasta strateegias
seadis Euroopa Liit omale eesmärgi muuta majandus keskkonnahoidlikumaks ja transport
ajakohasemaks. Kõik Euroopa Liidu institutsioonid, sealhulgas enamik Euroopa
Parlamendist ning peaaegu kõik liikmesriigid on seda eesmärki laiaulatuslikult toetanud.

Selle taustal on kahetsusväärne, et alates 2008. aastast on mitu liikmesriiki teinud suuri
jõupingutusi, et muuta uue Eurovignette’i direktiivi ettepanek sisutühjaks ning see
blokeerida.

Tänu raportööri – ja ma tahaksin Saïd El Khadraoui’le siinkohal tunnustust avaldada – ja
variraportööri visadusele läbirääkimistes nõukoguga on täna viimaks meil olemas
kompromiss. See tekst on hoopis vähem auahnem kui esialgne ettepanek, kuid see
võimaldab meil esimest korda rakendada põhimõtet „saastaja maksab” ning võtta arvesse
transpordisektori väliskulusid, näiteks müra ja süsinikdioksiidiheidet.
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Et Eurovignette ei kujuneks üksnes maksuks, vaid aitaks ka tegelikult Euroopa Liidu
transpordivaldkonda parandada, julgustatakse ka liikmesriike investeerima kogutud
maksuraha transpordiliikide uuendamisesse. Euroopa Parlament suutis edukalt teha ka
tõelised edusammud teemaksusüsteemide koostalitlusvõime valdkonnas ning luua
tugevamad stiimulid vähem saastavate raskete kaubaveokite kasutamiseks.

Et säilitada kooskõla poliitiliste eesmärkidega, mida meie institutsioon on endale seadnud,
loodan siiralt, et suudame teisel lugemisel esitatud kompromissi heaks kiita ning sillutada
seeläbi teed palju säästvamale transpordipoliitikale.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud Enikő Győri, auväärt
volinik, head kolleegid! Lõpuks ometi on meil midagi, mille üle rahulolu tunda –
maanteetranspordis rakendatav teemaks, mille ülempiir on uues Eurovignette’i direktiivis
kindlaks määratud, võib tulevikus hõlmata müra- ja õhusaaste kulu.

Teisena annab rahuloluks põhjust Saïd El Khadraoui raport – ning ma kiidan raportööri
järjekindluse eest –, millega väljendame selgesõnaliselt oma soovi näha põhimõtte „saastaja
maksab” lisamist maanteetranspordi kuludesse. Peame siiski valvsad olema – pärast kolm
aastat kestnud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi peame veenma teatud liikmesriike, et
tõeliselt keskkonda kaitsev poliitika ja Euroopa Liidu raudteevõrku edukalt arendav
majanduspoliitika on mõlemad võimalikud tänu kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud
tasakaalule. Samuti peame tagama, et osa kogutud maksudest eraldatakse ka tegelikult
infrastruktuurile ja üleeuroopalise transpordivõrgu projektidele, nagu on ette nähtud.

Lubage mul ka öelda, kui kahetsusväärne on asjaolu, et põhimõtte „saastaja maksab”
kohustuslikkus on kompromissist välja jäetud. Lugupeetud volinik! Kui jätta kõrvale
Saïd El Khadraoui järjekindlus, mille eest teda kiitsin, siis on Euroopa Komisjon taas kord
kaotanud lahingu teatud tüüpi rahvuslusele ja riigi egoismile.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Tahaksin tänada südamest raportööri,
kes on väga keerulises küsimuses teinud suurepärast tööd. Nagu paljud inimesed on
märkinud, sisaldavad uued eeskirjad üksnes üleskutset liikmesriikidele kasutada saadud
tulu keskkonnaolukorra parandamiseks, ning seepärast on oluline – nagu Dirk Sterckx
ütles –, et meie siin Euroopa Parlamendis tuletaksime valitsustele järjekindlalt meelde, kui
oluline on neid soovitusi järgida.

Kindlasti ei ole eesmärk panna autojuhte ja transpordiettevõtjaid maksma müra ja
keskkonnamõju eest, kui me ei kehtesta samal ajal meetmeid, mille eesmärk on lahendada
niisuguseid probleeme nagu teede parandamine ning muud mürasummutamise võimalused.
On väga oluline takistada neid makse kujunemast üksnes uueks raskete kaubaveokite
maksuks, nagu mõned parlamendiliikmed on märkinud. Me peame jätkama tööd selle
nimel, et parandada Euroopa Liidus keskkonnatingimusi ja vähendada süsinikdioksiidiheite
taset. Seepärast on oluline tagada, et keskkonnamakse kasutatakse tõepoolest esilekerkivate
keskkonnaprobleemide vähendamiseks ja kõrvaldamiseks.

(Aplaus)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Eurovignette’i otsusega astub
Euroopa Liit sammu õiges suunas, et saada võimalus kohaldada maanteetranspordis
põhimõtet „saastaja maksab”. Lõpuks on meil nüüd kokkulepe, millega panna
infrastruktuuri kasutamise, müra- ja õhusaaste kulud veoettevõtjate õlule. Loodan, et paljud
ELi liikmesriigid, kaasa arvatud Madalmaad, võtavad süsteemi omaks. Rutte valitsusel
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Madalmaades on mõistlik plaan ühtäkki „liikuvuse eest teisiti maksta”. Need plaanid sobivad
tänase kokkuleppega hästi kokku.

Loodan, et komisjon esitab ettepanekud, millega järk-järgult kehtestada nende kulude eest
maks ka teiste transpordivahendite puhul. Loomulikult tuleks seejuures arvestada iga
sektori konkreetsete omadustega. Nii ei ole siseveelaevandus ainus, mis jõevett kasutab,
nagu näeme selgesti praeguse suure põua ajal. Põllumajanduses töötavad niisutussüsteemid
praegu täisvõimsusel. Nüüd oleme aga astunud olulise sammu edasi ning peame veelgi
kaugemale liikuma.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Lugupeetud juhataja! Ei ole juhus, et Hispaania,
Itaalia, Kreeka, Iirimaa, Portugal ja muud riigid tõrguvad kõik seda niinimetatud
Eurovignette’i vastu võtmast.

See ühine kriitiline seisukoht lähtub meie äärepoolsete riikide staatusest, sest lõpuks oleme
meie need, kes seda üsna omapärast maksu maksavad, ning liikmesriigid, kes asuvad
geograafiliselt Euroopa Liidu keskmes, on need, kes seda koguvad.

Eurovignette’i põhjendus kannab endas suuri vastuolusid ning seda toetav käsitlus muutub
aina nõrgemaks. Isegi kui nõustuda väliskulude arvessevõtmise otstarbekuse kui
põhjendatud lähtealusega, on tegelikult ebamõistlik karistada liiklusummikute vähendamise
eesmärgil ainult raskeid kaubaveokeid ja mitte tavalisi sõiduautosid. Samuti kohaldatakse
vana põhimõtet „saastaja maksab” selgelt diskrimineerival viisil.

Lugupeetud kolleegid! Lisaks sellele kasutatakse lõpuks ainult 15% infrastruktuuride
rahastamisallikana loodud Eurovignette’i abil kogutud rahast üleeuroopaliste võrgustike
jaoks ning tegemist ei ole nõude, vaid pelgalt soovitusega. Niisiis eraldavad
rahandusministrid raha infrastruktuuride laias valdkonnas nii, nagu nad peavad oma riigi
huvides sobivaks. Lõpptulemus on järjekordne tagasilöök maanteetranspordi sektoris, mis
asjade praegust seisu arvestades on ainuke siseturu toimimist võimaldav vahend.

Lugupeetud kolleegid! See on tegelik olukord, mis majanduskriisi taustal on veelgi karmim.
Kui Euroopa Liidu tooted tahetakse muuta maailmaturul konkurentsivõimeliseks, ei saa
me lubada endale eksperimente, mis aina suuremate lisakulude kehtestamise kaudu niigi
nõrgale Euroopa Liidu majandusele veelgi rohkem kahju võivad teha.

Toiduainete kriis, milles on hoolimatult süüdistatud Hispaania tootjaid, on toonud kaasa
ebaõiglased karistused ja tohutu kahju Eurovignette’i kaudu karistatavatele – veoettevõtjatele
ja varajast külvi kasutavatele põllumajandustootjatele.

Lugupeetud kolleegid! Kõikide nende põhjuste tõttu, hääletab Euroopa Rahvapartei
Hispaania delegatsioon direktiivi eelnõu vastu.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Lugupeetud juhataja! Kaubatranspordi alases direktiivis
kehtestatud üldpõhimõte, mille all pean silmas väliskulude arvessevõtmist, on väga
põhjapanev ja sümboolse tähtsusega. See on tänapäevane ja samal ajal paindlik raamistik
põhimõtte „saastaja maksab” kehtestamiseks ning vahend, millega leevendada
ummikuprobleemi suurematel riiklikel kiirteedel.

Just sellepärast on vaja üle saada paljude sõnavõtjate väljendatud muredest – millest mõned
on õigustatud – seoses erineva mõjuga, mida direktiivi kohaldamine avaldab ELi
piirkondades ja maanteetranspordi sektoris. Eeskätt tänu Saïd El Khadraoui’le on
kompromissteksti eesmärk saavutada järk-järgult kõnealuste maksude kehtestamine, et
sellega kaasneks ka Euroopa Liidu sõidukipargi järkjärguline uuendamine.
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Viis, kuidas saada üle vastuseisust ning luua tingimused Eurovignette’i õigusraamistiku
heakskiitmiseks ja tõhusaks toimimiseks, on tagada esiteks direktiivi range, läbipaistev ja
kiire kohaldamine kõikides liikmesriikides ning teiseks tagada, et kogu tulud suunataks
osamakseliste vahenditena transpordi infrastruktuuri, mitte ei kasutataks neid teada-tuntud
puudujääkide täitmiseks.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Nagu me kõik teame, on see direktiiv
kompromiss. Kahtlemata on aga tegemist ka hea kompromissiga, sest selles võetakse
vähemalt teatud määral arvesse mõlema poole huve – nii veoettevõtjate kui ka müra ja
heitgaaside tõttu kannatavate kodanike huve. Missugused on direktiivi kasulikud küljed?
Minu jaoks on neid kolm.

Esiteks nähakse ette teemaksudest saadava tulu sihtotstarbeline eraldamine investeeringuteks
paremasse infrastruktuuri, mis teenib riigi majanduse huve, pakub suuremat ohutust ja
paremaid teid. Teiseks nähakse ette maksukogumise standardimine, mis vähendab kulusid
ja hoiab ära liiklusummikud. Kolmas väga oluline põhjus on asjaolu, et direktiiviga antakse
liikmesriikidele võimalus ja vabadus võtta tulevikus oma teemaksudes arvesse selliseid
kulusid nagu müra ja saasteainete heitkogused. Niisiis on olemas kontrollimehhanismid.

Need, kes hoiduvad tipptundidel liiklemisest ja liiklusummikutest, maksavad vähem, ning
neil, kes sõidavad keskkonnahoidlike ja vaiksete kaubaveokitega, on väksemad kulud.
Loodetavasti tähendavad need stiimulid seda, et edaspidi välditakse liiklusummikuid ning
uuendatakse kaubaveokiparki. Kokkuvõttes me teame, et läbirääkimistel ei olnud võimalik
tulla vastu kõikidele soovidele, kuid need kasulikud aspektid, mis meil tänu Euroopa
Parlamendi tugevusele õnnestus läbirääkimistel saavutada, peaksid tooma kaasa soovitud
positiivse mõju.

Loodan ka, et direktiivi rakendamisega ei kaasne liiga palju bürokraatiat, sest see kahjustaks
kogu ettevõtmist.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Väliskuludel põhineva maksu
lisamine teemaksule võimaldab liikmesriikidel kehtestada tasu üleeuroopalise
transpordivõrgu või selle teatud osade kasutamise eest, samuti nende riiklike kiirteede
osade kasutamise ees, mis ei kuulu üleeuroopalisse transpordivõrku.

Me ei toeta tariifsete tõkete vabatahtlikku kehtestamist, mis suurendaks äärepoolsetest
liikmesriikidest pärit transpordiettevõtjate kulusid ning seeläbi ka transporditud toodete
hindu. Kuigi direktiiv ei tohiks anda võimalust diskrimineerida transpordiettevõtjaid
kodakondsuse alusel, lubatakse artiklis 7k liikmesriikidel, kes kehtestavad teemaksu ja/või
infrastruktuuri kasutusmaksu süsteemi, pakkuda nende maksude eest kohast hüvitust, mis
võib moonutada konkurentsi.

Minu arvates tuleb infrastruktuuri kasutajate maksustamisest ja väliskulude alusel saadavat
tulu kasutada selleks, et toetada üleeuroopalist transpordivõrku, tagada liiklusohutus ja
luua ohutud parkimisalad, mis on kohaldatavate sotsiaalõigusnormide järgimiseks ülimalt
vajalikud.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Me kõik jagame arvamust,
et kaubatransport on vaja muuta säästvamaks, kuid selleni võib jõuda üksnes infrastruktuuri
investeerimise ja olemasoleva sõidukipargi järkjärgulise uuendamise abil.

Tegelikkuses peituvad Eurovignette’i direktiivi ja põhimõtte „saastaja maksab” keskkonna
hoidmise püüdluse taga väga ebasoodsad konkurentsitingimused, mis mõnele riigile teistega
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võrreldes osaks saavad ning mis toovad tõsiseid tagajärgi kaasa mitte üksnes suuresti
väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest koosneva veondussektori jaoks, vaid ka riiklike
süsteemide jaoks. Kõik see juhtub, kui kohustuslikus korras ei jaotata ümber piisavaid
vahendeid transpordi infrastruktuuri ning veotööstuse tõhususe ja keskkonnahoidlikkuse
parandamiseks – just see peaks olema kõnealuse direktiivi oluline tulemus.

Läbirääkimised on toonud kaasa mõned väikesed kasulikud tulemused – pean silmas
koostalitlusvõimet ja minirendituru edendamist mägipiirkondades –, kuid üldiselt ei saa
tulemusega rahule jääda. Minu arvates oleks võimalik lepitusmenetlus parim viis, kuidas
lahendada ikka veel lahendamata teravad küsimused.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Lugupeetud juhataja! Esitatud direktiiv võib olla
viimane hoop, mis murrab Ühendkuningriigi veotööstuse selgroo. See sektor on viimase
kümnendi jooksul püsivalt allamäge liikunud. Tegevusloaga juhtide hulk on viimase kolme
aasta jooksul langenud 8% võrra. Välismaised veokid kontrollivad nüüd 80% väinaülesest
kaubandusest. Viimase aastakümne jooksul on 20% kodumaisest turust kaotatud
välismaistele transpordiettevõtjatele. Aina ulatuslikuma osa kodumaisest tööstusest võtab
üle suur hulk residentidest välismaist päritolu transpordiettevõtjaid, kes kasutavad välismaa
sõidukeid ja maksavad ainult oma koduriigis kehtivaid tagasihoidlikke sõidukimakse.

Võib tunduda, et ELi lemmiklapse konkurentsi tagajärjel kaotavad Ühendkuningriigi
transpordiettevõtjad lihtsalt oma turuosa. Konkurents ei ole aga õiglane. Ühendkuningriigi
teedefondi luba on palju kallim ja kütuseaktsiis ületab teiste riikide oma. Välismaised
transpordiettevõtjad töötavad Ühendkuningriigis kütusega, mille nad on toonud kaasa
1000-liitristes paakides. Kuigi soovitatud maksud hakkavad kehtima kõikidele sõidukitele,
võib Ühendkuningriigi tööstusele langev koorem osutuda saatuslikuks. Kõnealusele
direktiivile tuleb vastu seista.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Ei ole kahtlustki, et siseturg on
üks Euroopa Liidu peamisi saavutusi ning et tõhusad transpordistruktuurid on osa sellest.
Mina isiklikult elan piirkonnas, kust veetakse aastas läbi üle 50 miljoni tonni kaupa ning
ma usun, et lisaks õigusele, mis inimestel on tõhusale transpordile, on transporditeede
lähedal elavatel inimestel õigus olla transpordi mõju ja tagajärgede eest kaitstud. Seepärast
on kõnealune ettepanek kindlasti väike samm õiges suunas, kui selle rakendamise
tulemusena suunatakse investeeringud mürakaitse parandamisse, uute raskete kaubaveokite
soetamisse ning eeskätt uute raudteevõrkude ja uue veeremi loomisse.

Samuti on hea, et mägipiirkondades võib kehtestada kõrgema maksumäära. Sellegipoolest
pean iseäranis kahtlaseks, et me plaanime kõnealuses valdkonnas jätkata vabatahtliku
tegutsemise põhimõtte alusel, see tähendab, et nii nagu varemgi, ei pea liikmesriigid, kes
ei soovi Eurovignette’iga ühineda, lihtsalt seda rakendama. See ei vii Euroopa Liidus mitte
üksnes diskrimineerimiseni, vaid on ka ülimalt küsitav, kui kõne all on tagajärjed inimeste
jaoks.

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Kõnealuse ettepaneku üldine suund on hea,
sest elame ajastul, mil peame igas võimalikus valdkonnas võitlema kliimamuutuse ja muude
probleemidega; kõikide saastumise põhjustega tuleb tegeleda. Kahtlemata on teemaksudega
seoses mõistlik keskenduda rasketele kaubaveokitele.

Üks idee, mida peame ennekõike edasi arendama, on meie suutlikkus töötada välja
tehnoloogia, mille abil toota mootoreid, mis nõuavad aina vähem kütust ehk mis sõidavad
üha rohkem kilomeetreid väiksema kütusekulu eest. Kahtlemata on see üks suurt
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uurimistööd nõudev valdkond; saavutada võiks palju mitte üksnes raskete kaubaveokite,
vaid ka kõikide muude sõidukite vallas. See on miski, mida ei ole piisavalt esile toodud,
edendatud või uuritud.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Asjaolu, et maanteetranspordi
maksustamine ja Eurovignette on lõpuks vaatluse alla võetud, on iseenesest kõikide Euroopa
Liidu kodanike jaoks hea uudis. Sellegipoolest on meil veel palju teha, enne kui
maanteetranspordi sektor hakkab kandma tegelikku osa kuludest, mida ta meie ühiskonna
jaoks tekitab: infrastruktuuri kulumine, saaste, rahvatervis ja liiklusõnnetused. Inimesena,
kes elab linnas, kust igal aastal sõidavad läbi miljonid rasked kaubaveokid, võin kinnitada,
et inimeste kannatusi võetakse harva arvesse.

Lisaks on küsimusi, millega keegi siin Euroopa Parlamendis tegeleda ei taha: sõidukijuhtidele
makstavad väga väikesed töötasud, kohutavad töötingimused ja vastuvõetamatud sõiduajad,
mis seavad ohtu kõikide turvalisuse. Ei ole liialdus kõnelda maantee sunnitöölistest.

Niisiis on vaja kehtestada maksimaalsed maksumäärad, et soodustada lühikesi sõite,
haagistega ühendvedu, meretransporti ja siseveeliiklust, ning kogu Euroopa Liidu ja selle
naabruskonna eesmärgiks tuleb seada parimad võimalikud sotsiaalsed tingimused. Oluline
on aga arukas maksustamissüsteem, et maksjateks ei jääks transpordi alal tegutsevad
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, sõidukijuhid, rääkimata tarbijatest, vaid suured
lastisaatjad ja kliendid, näiteks ulatuslik jaekaubandussektor.

Siim Kallas,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tahaksin auväärt parlamendiliikmeid
siiralt kommentaaride eest tänada ning soovin teha mõned märkused.

Esiteks ei ole Eurovignette Euroopa Liidu maks. See tuleb väga selgesõnaliselt välja öelda.
Selles mõttes on tegemist halva nimega. Tegemist on vastupidi direktiiviga, mis piirab ja
reguleerib riiklikke makse. Meil on 22 riiki, kus kehtivad erinevad teemaksud ja maksud
eri liiki sõidukite jaoks – rasketele veokitele ja sõiduautodele. Kõik eri riikidest pärit sõitjad
maksavad vastavasse teevõrku sisenedes neid teemakse.

Teiseks palun teid see kompromiss heaks kiita. See on märksa suurem ja keerulisem kui
pealtnäha paistab. Kompromissi taga on kaks põhimõttelist ja jätkuvat vaidlust.

Esimene vaidlus on seotud põhimõttega, kes peaksid maksma infrastruktuuri kasutamise
eest ja mille eest nad täpselt maksma peaksid. Niisiis liiguvad asjad õiges suunas. Põhimõtte,
mille kohaselt kasutaja ja saastaja maksab, püsimajäämine on vältimatu. See on suund,
kuhu asjad liiguvad.

Teine vaidlus on palju pikemaaegsem ja teravam. See on konflikt suure transiidiliiklusega
riikide vahel, kes tahavad loomulikult, et nende infrastruktuuri probleeme käsitletaks
paindlikumalt, ning kes silmnähtavalt soovivad jagada infrastruktuuri kasutamise koormat
maksumaksjate ja kõikide kasutajate vahel. Rõhutan, et kõikide kasutajate vahel – mingit
diskrimineerimist ei tohi siin olla.

Loomulikult on rühm riike, kes on ägedalt selle vastu. See tuli ka siinse arutelu ajal hästi
ilmsiks. Pean teile meelde tuletama, et 15. oktoobril leppis nõukogu poliitilise kompromissi
osas kokku. Blokeerivat vähemust lihtsalt nappis ja nüüd läheb vaidlus siin edasi.

Saïd El Khadraoui on teinud ära tohutu suure töö, et saavutada hea kompromiss ja esitada
hea ettepanek, millega kompromissini jõuda. Palun teil siiralt seda kompromissi toetada.
Näib, et see sisaldab palju üksikasju, mis ei ole eri osapoolte ja eri inimeste jaoks rahuldavad,
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kuid tegemist on tõeliselt suure sammuga. See küsimus on olnud õhus juba aastaid. Nüüd
astume sammu edasi.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kõigepealt
tahaksin tänada teid väärtusliku arutelu eest, mis sisaldas mitmeid väiteid ja vastuväiteid.
Nagu volinik ütles, näitab see ka seda, et jõutud on kompromissile. Pärast suuri raskusi,
probleeme ja vaeva olen sellegipoolest veendunud, et tegemist on Euroopa Liidu
edusammuga, nagu ka Jörg Leichtfried juba mainis. Tänan teid ka tunnustuse eest, mida
te eesistujariigi Ungari suhtes väljendasite.

Nagu kõikide kompromisside puhul, on siingi tehtud tõsist tööd tasakaalu saavutamiseks.
Me pidime viima tasakaalu keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkuse. Ma ei nõustu
märkusega, mille kohaselt nõukogu ei pööranud keskkonnakaitsele mingit tähelepanu.
Kui see ei oleks tähtis olnud, poleks direktiivi olemas. Samuti pidime looma tasakaalu –
ning ma tahaksin seda toonitada ka Luis De Grandes Pascualile – kesksete ja äärealade
vahel. On tõsi, et nõukogus leidsid aset ägedad vaidlused parimate viiside üle, millega
tagada, et äärepoolsetel aladel asuvad liikmesriigid ei tunneks end eemale tõrjutuna, ning
lõpuks saavutati nõukogus kvalifitseeritud häälteenamus. Ma loodan – ning arutelu on
seda samuti näidanud –, et sama juhtub ka Euroopa Parlamendis.

Võib ju öelda, et tegemist on ainult piisaga meres, kuid ma usun – ja mul on hea meel, et
paljud on seda arutelu ajal tunnistanud –, et me oleme astunud ülimalt olulise esimese
sammu kulude arvessevõtmise ja tulude sektorisse tagasi investeerimise poole, isegi kui
tegemist ei ole kõige täiuslikuma kompromissiga, nagu kompromisside puhul kombeks,
ning ma olen kindel, et me saame järgmistel aastatel edasisi samme astuda.

Tahaksin tuua välja kolm konkreetset teemat, mis tekitas mitmeid küsimusi. Esimene on
tulude kasutamine ning ma tahaksin pöörduda tagasi Dirk Sterckxi märkuse juurde.
Kokkulepe sisaldab üksikasjalikku soovitust liikmesriikidele just tulude kasutamise kohta
ning selles nähakse muu hulgas ette, et 15% tekkinud tulust – ja ma rõhutan seda eriti
Gesine Meissnerile – tuleks kasutada üleeuroopaliste transpordiprojektide rahastamiseks.
Tahaksin ka lisada, et see on asjakohase kompromissi tulemus ning – nagu ka Dirk Sterckx
ütles – see on hea ja asjakohane kompromiss, kuigi vahest on tegemist ainult esimese
sammuga õiges suunas.

Dirk Sterckx esitas ka teise konkreetse küsimuse liiklusummikute kulude näitamise kohta.
Euroopa Parlamendiga saavutatud kokkulepe hõlmab ka seda probleemi, sest see võimaldab
liikmesriikidel määrata teekasutusmaksud diferentseeritud viisil koha ja aja alusel. Nagu
te kõik teate, on liikmesriikidel võimalus kehtestada tippkoormuse ajal kõrgemad
infrastruktuurimaksud. See infrastruktuurimaksude suurem diferentseeritus pakub meile
alternatiivset võimalust liiklusummikutega võitlemiseks ja isegi kui me arvestame
väliskulude arvutamisel ainult õhu- ja mürasaastega, võib direktiivis kehtestatud
diferentseerimismehhanism ikkagi aidata tõhusalt vähendada tüüpiliste Euroopa teede
liiklusummikuid.

Lõpetuseks tahaksin käsitleda teie kolmandat küsimust ning vastata konkreetselt
Eva Lichtenbergeri küsimusele väliskulude kohta. Nõukogu võttis selle aasta 14. veebruaril
oma esimese lugemise seisukoha juba vastu ning seejärel lisasime Euroopa Parlamendi
taotlusel direktiivi sätte, millega anname kodanikele poliitilise märguande raskete
kaubaveokite keskkonnaga seotud omaduste kohta. Sel põhjusel oleme lisanud võimaluse,
et peale mägises piirkonnas kehtestatud lisamaksu võib Euro 0, I, II ja III sõidukite korral
rakendada väliskulumaksu. Kuna Euro III klassi sõidukid saastavad vähem kui muud Euro

07-06-2011Euroopa Parlamendi aruteludET44



heitgaasiklasside kõige saastavamad sõidukid, kohaldatakse nende suhtes mitmekordse
maksustamise süsteemi alles hiljem; teiste klasside suhtes kohaldatakse seda juba direktiivi
jõustumiskuupäevast alates. Lisaks pakub Euroopa Parlamendiga saavutatud kokkulepe
stiimuleid Euro V ja VI klassi kuuluvatele kõige vähem saastavamatele sõidukitele, et
soodustada sõidukipargi uuendamist.

Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Meie tänane arutelu on teinud väga selgeks, et
Eurovignette’i direktiiviga oleme astunud transpordisektori jaoks ülimalt tähtsa sammu.
Raskeid kaubaveokeid käsitlev konkreetne soovitus ei ole tähtis ainult oma sisu poolest,
vaid kannab ka sümboolset tähendust. See on esimene – ning mul on hea meel, et olete
seda oma märkustes kinnitanud –, millega kohaldatakse põhimõtet „saastaja maksab” ning
mis käivitab pikaajalise arutelu ja rakendusprotsessi, millega kaasneb kõikide
transpordiliikide väliskulude arvessevõtmine.

Lugupeetud juhataja! Eesistujariik Ungari on väga rahul, et me suutsime Euroopa
Parlamendiga kokkuleppele jõuda, ning ma olen kindel, et meede, mille üle praegu
arutletakse ning mis ootab parlamendis vastuvõtmist, võib tuua transpordisektoris kaasa
suurema majandusliku tõhususe ja väiksema negatiivse keskkonnamõju ning selle
tulemusena võidavad direktiivi vastuvõtmisest Euroopa Liidu kodanikud.

Saïd El Khadraoui,    raportöör. – (NL) Lugupeetud juhataja! Tänan teid kõiki toetusavalduste
ja märkuste eest ning tänan muuseas ka neid, kes raportile vastu olid. Transpordisektor on
meie majanduse jaoks oluline. Samas tekitab see ka kulusid – infrastruktuurikulusid, kuid
ka muid kulusid, nagu peenosakesed õhus, müra, liiklusummikud jm.

Selle läbivaadatud direktiiviga loome lõpuks Euroopa Liidu raamistiku, mis annab
liikmesriikidele võimaluse panna kulude eest osaliselt maksma need, kes kulud tegelikud
tekitasid. Samal ajal annab see meetod liikmesriikidele võimaluse luua vahendeid, mida
taasinvesteerida transpordisüsteemi eesmärgiga muuta see säästlikumaks ning neid
väliskulusid tegelikult vähendada. Sel viisil saame muuta oma ühiskonna
elamiskõlbulikumaks, suurendada kõnealuse valdkonna tõhusust ja aidata samuti kaasa
võrdsete tingimuste tekkele eri transpordiliikide vahel ning pakkuda nii suuremaid võimalusi
ka raudteetranspordile ja siseveeliiklusele.

Ma rõhutasin enne oma sissejuhatavas sõnavõtus, kui keeruline oli kompromissile jõuda.
Komisjoni valge raamatu eesmärk on muuseas saavutada 2020. aastaks kohustuslik
väliskulude arvessevõtmine. See tõotab järgmiseks paariks aastaks tuliseid arutelusid.

Ma loodan, et vahepeal pakub täiskogu esmajoones piisavat tuge, mis võimaldab meil edasi
liikuda ja näidata, et ka Euroopa Liit võib võtta vastu otsuseid, mis teevad meie kodanikele
head. Teiseks loodan, et paljud liikmesriigid hakkavad nüüd tõepoolest uusi võimalusi ära
kasutama ning suudavad meelitada ka teisi liikmesriike oma heade tulemuste abil ühinema.
See võimaldab meil rajada laiaulatuslikuma tugipinna, millelt ka edasi minna. Vahepeal
pakub see direktiiv komisjonile väga palju kodutööd, millega edasi tegeleda. Järgmiste
aastate jooksul tuleb lähemalt uurida ka muude väliskulude arvessevõtmise, selle
kohustuslikuks muutmise ning teiste sõidukiliikide kaasamise ideed. See on aga järgmiste
aastate töö. Kõigepealt peame tegema esimesed sammud.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub täna kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    kirjalikult. – (PL) Minu arvates on väga oluline
viia täna teisel lugemisel lõpule töö raskete kaubaveokite maksustamist käsitleva direktiivi
ehk Eurovignette’i direktiiviga. Põhiline ja kõige olulisem küsimus on säte, millega
kehtestatakse põhimõte „saastaja maksab”. Selle sätte kohaselt peavad maantee
infrastruktuuri kasutamise eest maksma teemaksu rasked kaubaveokid, mis saastavad
rohkem ning tekitavad rohkem müra kui sõidukid, mille mootorid on kooskõlas Euro V
või Euro VI klassi standarditega. Lisaks on ette nähtud võimalus muuta teemaksud teatud
ulatuses sõltuvaks liiklusest (liiklusummikutest) tippkoormusega ajal – maksimaalselt aga
viiel tunnil päevas. Minu arvates soodustab see lahendus edukalt mõne teelõigu vältimist
liikluse tippkoormuse ajal. Lisaks on liikmesriikidel võimalus määratleda, kuidas kasutatakse
kogutud teemaksust tekkinud tulu, kuid vähemalt 15% sellest tuleb kasutada üleeuroopalise
transpordivõrgu projektide rahastamiseks, et suurendada transpordi säästlikkust.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE)  , kirjalikult. – (ET) Lugupeetud juhataja, lugupeetud
kolleegid. On hea meel tõdeda, et Eurovignette’i direktiiv on jõudnud teise lugemise lõpuni.
Käesoleva raporti puhul tuuakse sisse põhimõte „saastaja maksab”, mis tähendab seda, et
maanteetranspordi maksustamise reeglite muutmine lubab lisada veoautode õhu- ja
mürasaaste reaalkulud raskeveokitelt kiirteede kasutamise eest kogutavatele maksudele ja
tasudele. Lisaks näeb direktiiv ette, et selliselt kogutud vahendeid kasutatakse tõhusate ja
keskkonnasõbralike transpordisüsteemide rahastamiseks. Samuti tuleb kogutud tasudest
investeerida 15% üleeuroopalistesse transpordivõrkudesse ning seda mitte ainult
maanteetransporti, vaid ka raudtee- ja laevaliiklusesse.

Kuigi direktiiv hakkab kehtima kõigile üle 3,5-tonniste veokitele, leian, et see säte läheb
liiga kaugele, kuna sellised veokid tegutsevad peamiselt regionaalselt ning seda ei peaks
üleeuroopaliselt reguleerima. Samas on liikmesriigil õigus kehtestada erand alla
12-tonnistele veokitele, mida loodetavasti ka Eesti teeb.

Eestist rääkides leian, et antud direktiiv teeb lõpu olukorrale, kus meie veoautod maksavad
teistes maades, ent teiste riikide veokid meie teedel sõitmise eest ei maksa. Loodan, et
valitsus lõpetab sellise ebavõrdse kohtlemise ning kehtestab kõigile võrdsed tingimused.
Direktiiv näeb ette ka masinapargi uuendamise motiveerimise, ehk mida uuem ja vähem
saastavam veok, seda vähem peab maksu maksma. See eeldab veofirmadelt suuri
investeeringuid, mis tegelikult end suhteliselt kiiresti ära tasuvad – seda nii madalama
teemaksu kui ka madalama kütusekulu osas. Aitäh!

Dominique Vlasto (PPE),    kirjalikult. – (FR) Eurovignette’i direktiivi läbivaatamine on
ülioluline selleks, et arvestada tõhusamalt maanteetranspordi põhjustatud saastekulusid.
See on nüüdsest võimalik tänu liikmesriikide võimalusele võtta rasketele kaubaveokitele
ette nähtud teemaksude kehtestamisel arvesse õhu- ja mürasaastet ning teatud teede
liiklusummikuid.

Sellistes piirkondades nagu minu kodukoht, kus rahvusvahelised kaubaveokid ummistavad
Alpi teed, on tegemist kauaoodatud meetmega.

Direktiivi läbivaatamine on ka esimene samm õiglase konkurentsi taastamise suunas
Euroopa Liidu maanteetranspordi ettevõtjate vahel, sest mõned liikmesriigid, näiteks
Prantsusmaa ja Saksamaa, juba kohaldavad põhimõtet „saastaja maksab” ning soovivad,
et EL muudaks selle üldkehtivaks normiks.

Nüüd on oluline, et Eurovignette’ist saadav tulu suunataks ka tegelikult infrastruktuuri
parandamiseks, saaste vähendamiseks ja keskkonnakaitseks ette nähtud projektidesse.
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Seepärast valmistab mulle heameelt liikmesriikide kohustus suunata osa saadud tulust
üleeuroopalisse transpordivõrku – suurde projekti, mille eesmärk on tagada Euroopa Liidu
territoriaalne ühtekuuluvus ja parandada juurdepääsu sellistele piirkondadele nagu Alpid,
kus infrastruktuur ei ole piisav, et kindlustada üleminek maanteetranspordilt muudele
transpordiliikidele.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult. – (PL) Olen veendunud, et Euroopa Liit vajab ühtseid
suuniseid, mis annavad liikmesriikidele võimaluse maksustada maanteetranspordi tekitatud
väliskulud. Peame aga meeles pidama, et eelkõige kriisiajal ei saa transpordiettevõtted
lubada omale sõidukipargi kiiret ümbervahetamist ega osta sõidukeid, mis vastavad Euro V
ja Euro VI klassi standarditele. Seepärast ei saa me karistada transpordiettevõtjaid
välistegurite eest, mille üle neil puudub mõjuvõim. Minu arvates peame püüdma saavutada
maksimaalselt pika perioodi, mille jooksul stiimulid kehtivad ökoloogiliselt kõige
keskkonnahoidlikumatele sõidukitele. Transpordiettevõtetel, kes investeerivad
vähesaastavasse tehnoloogiasse, peab olema õigus asjakohasele ajavahemikule, mille vältel
nende investeeringud on tagatud ning mil nad peaksid maksma kõige väiksemaid makse
või olla maksudest vabastatud.

Lõpetuseks, toonitame Euroopa Parlamendis väga sageli, et inimesed on kõige tähtsamad.
Seepärast pidagem meeles, et kogu Euroopa Liidus ei tähenda transpordisektor üksnes
ülemäärast müra- või süsinikdioksiidisaastet, vaid eeskätt tähendab see sadu tuhandeid
töökohti ja paljude liikmesriikide SKP olulist osa.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: JERZY BUZEK
president

8. Hääletused

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on hääletamine.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

8.1. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. G. Wessberg – SV) (A7-0190/2011
– Inés Ayala Sender) (hääletus)

8.2. Ágnes Hankissi puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0196/2011 – Diana Wallis)
(hääletus)

8.3. Teatavate tekstiiltoodete päritolutõend (A7-0156/2011 – Jan Zahradil) (hääletus)

– Enne hääletust:

Jan Zahradil,    raportöör. – Lugupeetud juhataja! Ütlen lühidalt, et mul oli suur au olla
raportöör, kui meil oli võimalus ühe õigusakti vastuvõtmise asemel see kehtetuks tunnistada.
Tegemist on ülearuse õigusaktiga. Minu arvates on see täielikus kooskõlas meie pikaajalise
eesmärgiga, milleks on parem seadusandlus ja reguleerimine. Niisiis saan vaid soovitada
teil kõigil toetada selle õigusakti kehtetuks tunnistamist. Tahaksin teid selle eest ette tänada.
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8.4. Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös (A7-0186/2011 – Debora Serracchiani) (hääletus)

8.5. Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide
vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala
laiendamine (A7-0077/2011 – Sophie Auconie) (hääletus)

– Enne hääletust:

Sophie Auconie,    raportöör. – (FR) Austatud juhataja ja kolleegid! Kutsun teid raportöörina
ja fraktsioonide nimel, kes on sellega nõus, lükkama hääletust sularaha vedu käsitleva kahe
raporti üle edasi. Viitan raportile, millest räägime praegu, ja raportile A7-0076/2011, mille
üle hakatakse hääletama viienda punktina pärast praegust.

Edasilükkamine on põhjendatud menetluslike põhjustega ning selle eesmärk on tagada
võimalikult hea koostöö komisjoni ja nõukoguga. Niisiis innustan teid kõiki hääletama
käesoleva raporti ja viie punkti pärast käsitletava raporti hääletuse edasilükkamise poolt.

Juhataja.   – Annan nüüd sõna kaheks avalduseks. Palun sõna võtta inimesel, kes soovib
ettepanekut toetada. Proua Bowles, sõna on teil.

Sharon Bowles,    majandus- ja rahanduskomisjoni esimees. – Lugupeetud juhataja! Tahan
täpsustada, et majandus- ja rahanduskomisjon palus edasilükkamist, sest tehtud on
menetlusviga. Põhjendus, milles lepiti kokku kirjalikus kolmepoolses menetluses ja mille
puhul ei saa seega mingeid kahtlusi olla, eemaldati alaliste esindajate komitee tekstist.
Samuti öeldi meile, et komisjoni õigustalitused ei nõustu tekstiga, mis ei ole täielikult
kooskõlas ühise arusaamaga, kuigi ühine arusaam ei ole õiguslikult siduv.

Me ei saa kuidagi nõustuda ühepoolse muudatuse kui pretsedendiga ja seepärast keeldume
hääletamast enne, kui see küsimus on lahendatud. Me ei saa lubada, et
institutsioonidevahelised kokkulepped, ühised arusaamad või muud seisukohad piiravad
aluslepingus Euroopa Parlamendile antud õigusi. Niisiis ei tohi selle tekstiga edasi liikuda.
Enne jätkamist peame saame ka selge kinnituse, et selline probleem ei kordu.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Austatud juhataja! Ma ei ole iseenesest selle
ettepaneku vastu, aga kuna kinnitasime esmaspäeva pärastlõunal terve nädala tööplaani,
ei saa ma aru, miks ei esitatud ettepanekut edasilükkamise kohta eile, vaid see esitatakse
alles praegu vahetult enne hääletust.

(Parlamendis lepiti kokku, et hääletus kahe raporti üle lükatakse edasi.)

8.6. Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused
(A7-0084/2011 – Silvia-Adriana Ţicău) (hääletus)

8.7. Rahvusvahelised lennunduslepingud Lissaboni lepingu raames (A7-0079/2011
– Brian Simpson) (hääletus)

8.8. Raskete kaubaveokite maksustamine (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui)
(hääletus)

8.9. Euroopa keskkonnamajanduslik arvepidamine (A7-0330/2010 – Jo Leinen)
(hääletus)
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8.10. ELi teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes
raamprogramm (A7-0160/2011 – Jean-Pierre Audy) (hääletus)

– Enne lõike 47 hääletust:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Teavitasin sekretariaati sellest,
et soovin esitada suulise muudatusettepaneku, millega kaasneks lõike 27 kustutamine,
sest see sisaldab ebaõiget teavet tähtsa teadusprojekti INDECT kohta. Tahan Euroopa
Parlamendile teada anda, et see projekt on läbinud eetikakontrolli. Kontroll toimus
15. märtsil 2011 Brüsselis ja selles osalesid Austria, Prantsusmaa, Madalmaade, Saksamaa
ja Ühendkuningriigi spetsialistid. Projekti raames tehtava töö kohta läbiviidud eetikakontrolli
tulemus oli hea ja see on kinnitatud. Projekti eetiliste tahkude puhul probleeme ei leitud.
Raporti eetilisi aspekte on Euroopa Komisjon algusest peale järjepidevalt jälginud. Tahan
seda rõhutada ja paluda Euroopa Parlamendil hoolitseda selle eest, et meie raport ei sisaldaks
teavet, mida faktid ei toeta. Tegemist on ülitähtsa teadusprojektiga, mida viib läbi Krakówis
asuv AGH teadus- ja tehnikaülikool ning mitu Euroopa teadusasutust ja kõrgkooli.

(Suuline muudatusettepanek lükati tagasi.)

Hääletus katkestati kell 12.15 evakuatsiooniõppuse tõttu.

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Raport: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Väljapakutud kandidaadil on eelkõige poliitilisi
kogemusi ning samuti kogemusi auditeerimise ja finantsalal, kuigi viimased ei ole ehk nii
ulatuslikud, kui võiks loota. Hääletan kandidaadi poolt, kuid usun, et rohkem tuleks mõelda
sellele, millist liiki kutseoskused kontrollikoja liikmetel peaks olema.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. (FR) Toetasin Hans Gustaf Wessbergi nimetamist
kontrollikoja liikmeks, sest tal on üle 30 aasta ametialast kogemust riigiasutuste ja ka
eraettevõtete kõrgetel juhtivatel kohtadel Rootsis. Suurema osa oma karjäärist on ta
pühendanud eraettevõtete tingimuste parandamisele Rootsis, töötades tööstuse huve
avalikus elus esindavate organisatsioonide juhatajana. Samuti on tal poliitiku ja
riigiteenistujana suur kogemus avalikus teenistuses. Ta on töötanud peadirektori ametikohal
Rootsi äriregistris, mis on sõltumatu riigiasutus, ning mitu korda riigisekretärina. Sel
põhjusel olen veendunud, et tal on selleks ametikohaks vajalikud omadused.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Elulookirjeldus, mille H. G. Wessberg esitas
kontrollikoja liikme ametikohale kandideerimiseks, sisaldab oskusi ja kogemusi, mis on
kahtlemata kooskõlas ametikohaks vajalike tehniliste ja teaduslike normidega.
Härra Wessbergi pühendumine erasektori äristruktuurile muudab kandidaadi eriti sobivaks,
sest tagab tasakaalu ELi õiguse ning nii Euroopa turu kui ka rahva konkreetsete nõudmiste
vahel. Seega andsin poolthääle ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus.
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Nessa Childers (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle poolt, et Rootsi kandidaat
H. G. Wessberg ühineks Euroopa Kontrollikojaga ja vahetaks välja Lars Heikensteni. Kui
eelarvekontrollikomisjon härra Wessbergi 24. mail 2011. aastal küsitles, kiitsid
parlamendiliikmed tema minevikus saavutatud tulemusi nii era- kui ka avalikus sektoris.
Kui H. G. Wessberg ametisse määratakse, töötab ta kontrollikoja liikmena kuni Rootsi
mandaadi lõpuni, s.o 2012. aasta märtsini, ning siis võidakse ta tagasi valida veel üheks
mandaadiks, mis kestab kuus aastat. Soovin talle tema uues ametis palju edu.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Soovin H. G. Wessbergile edu selles tähtsas ametis,
millesse teda valitud on. Olen veendunud, et ta täidab talle määratud ülesandeid täieliku
pühendumise ja asjatundlikkusega.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Nagu oodata oli, möödus
kontrollikoja liikme Rootsi kandidaadi ärakuulamine probleemideta. Hilisema hääletuse
käigus ilmnes, et lõpptulemus kaldus napilt kandidaadi kasuks. Tal on kogemusi nii
ministrina kui ka erasektori töötajana. Ta on töötanud ka kaitsevaldkonnas, tegelenud
vastutusrikaste rahanduse ja eelarve valdkondadega ning toetas Rootsi liikmesust ELis.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin selle poolt, et Rootsi kandidaat
H. G. Wessberg ühineks Euroopa Kontrollikojaga. Härra Wessberg vahetab välja
Lars Heikensteni, kes lahkus selleks, et asuda tööle sihtasutuse Nobel Foundation
tegevdirektorina. Härra Wessberg hakkab oma kohustusi täitma pärast seda, kui Euroopa
Liidu Nõukogu ta ametlikult ametisse nimetab. See on kavandatud reedeks,
10. juuniks 2011.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Kontrollikoda on asutus, mis kontrollib Euroopa
Liidu tulusid ja kulusid, et teha kindlaks nende õiguspärasus. Samuti kontrollib ta
finantsjuhtimise usaldusväärsust. Asutus tegutseb täiesti sõltumatult. Selles vaimus tuleb
selliste isikute nimetamisel, kellest kontrollikoda koosneb, järgida kriteeriumeid oskuste
ja sõltumatuse kohta. Rootsist pärit H. G. Wessberg esitas oma elulookirjelduse, täitis
kirjaliku küsimustiku ja teda on küsitlenud eelarvekontrollikomisjon. Ta on esitanud
piisavalt head põhjendused, mis õigustavad tema nimetamist kontrollikoja liikmeks ja
mille alusel täidab ta oma kohustusi oskuslikult ja sõltumatult.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0103/2011); võttes arvesse, et
eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 24. mai 2011. aasta koosolekul ära nõukogu esitatud
kontrollikoja liikme kandidaadi; võttes arvesse kodukorra artiklit 108; võttes arvesse
eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0190/2011),

arvestades, et H. G. Wessberg vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1
sätestatud tingimustele,

toetab nõukogu ettepanekut nimetada H. G. Wessberg kontrollikoja liikmeks; teeb
presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil
kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide
kontrolliasutustele.

Hääletasin raporti vastu, sest minu arvates on ametioskuste mõttes võimalik leida pakutud
ametikohale sobivam isik.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile
H. G. Wessbergi nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks. Minu otsus põhineb kogu teabel,
mis on esitatud tema valiku kohta, sealhulgas tema vastustel raportile lisatud küsimustikule
kontrollikoja liikme kandidaatidele, sest nende alusel vastab ta Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 286 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele ning nõudele, et kontrollikoja liikmed
peavad olema täiesti sõltumatud. Niisiis on mul hea meel H. G. Wessbergi nimetamise üle
sellesse ametisse.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin raporti poolt, sest leian, et
H. G. Wessbergi kogemused asutuste finantsjuhtimise vallas on kontrollikojale kasulikud.
Kandidaat vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 sätestatud
tingimustele ning tema elulookirjeldus osutab mitmele kõrgetasemelisele ametikohale
riigiasutuste ja eraettevõtete finantsjuhtimise ja eelarvekontrolli valdkonnas. Kandidaadi
vastused küsimustikule näitavad tema kindlameelsust ja tugevat motiveeritust.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Mul oli hea meel toetada Rootsi kandidaadi
nimetamist kontrollikoja liikmeks.

Raport: Diana Wallis (A7-0196/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Arvestades, et süüdistused pärinevad
aastast 2004, mis tähendab, et need esitati enne, kui Ágnes Hankiss sai Euroopa Parlamendi
liikmeks, hääletan tema parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise poolt.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Toetan raportööri soovitust võtta kõnealuse
juhtumi puhul kolleegilt puutumatus. Tema vastu algatatud pooleliolev kohtuasi pärineb
2004. aasta alguses toimunud juhtumist ja sel ajal ei olnud ta veel Euroopa Parlamendi
liige. Niisiis ei saa ilmselgelt kohaldada kodukorra sätteid parlamendiliikme puutumatuse
ja privileegide kohta ning temalt puutumatuse võtmine vastab Euroopa Parlamendi
institutsioonilisi ja õigusküsimusi reguleerivatele eeskirjadele.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Budapestis asuv Buda piirkonnakohus
Budai Központi Kerületi Bíróság taotleb, et Euroopa Parlament võtaks oma liikmelt
Ágnes Hankissilt puutumatuse seoses uuesti algatatud kriminaalmenetlusega. Hageja
süüdistab Ágnes Hankissit väidetavas avalikus laimamises ja eelkõige surnud inimese ehk
siis kaebuse esitaja isa mälestuse solvamises. Esitatud faktide põhjal ja kooskõlas
õiguskomisjoni kodukorraga leian, et käesoleva juhtumi puhul on õige soovitada
puutumatuse äravõtmist.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjalikult. – (FR) Proua Wallis väidab, et Euroopa Parlament
kohaldab parlamendiliikmetelt puutumatuse võtmisel alati ühesuguseid põhimõtteid. See
on küüniline vale. Mind isiklikult puudutanud juhtumi puhul otsustas Euroopa Kohus
2010. aastal, et Euroopa Parlament on rikkunud minu kui parlamendiliikme õigusi. Ta
rikkus neid taas eelmisel kuul täpselt samadel alustel!

Öelda, et parlamendiliikmelt tuleks võtta puutumatus sellepärast, et märkused, mille eest
teda kritiseeriti, ei ole seotud tema tegevusega parlamendiliikmena, on õiguslikust
vaatepunktist täielik jama. Kui asi oleks olnud selles, ei oleks tema vastutuselevõtmine
olnud võimalik. See on kehtiva artikli 8 aluspõhimõte. Artiklit 9 kohaldatakse tegevuse
suhtes, mis ei ole seotud Euroopa Parlamendiga! Praegu säilitab Euroopa Parlament
puutumatuse või võtab selle ära omal äranägemisel: ta võtab selle ühel juhul ära poliitiliste
veendumuste tõttu, kuid säilitab selle teisel juhul võimaliku maksupettuse korral, käsitledes

51Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



seda näiteks kui fumus persecutionis’t. Et olen rohkem kiindunud sõnavabadusse kui Euroopa
Parlamendi pseudodemokraatidesse, keeldun süstemaatiliselt võtmast ära puutumatust
oma ükskõik millisesse fraktsiooni kuuluvatelt kolleegidelt arvamuste väljendamise eest,
hoolimata sellest, kui palju need minu arvamustest erinevad.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Vastutav komisjon soovitab (ühehäälselt) võtta
ära parlamendiliikme puutumatus, sest Budapestis asuv Buda piirkonnakohus Budai
Központi Kerületi Bíróság taotleb, et Euroopa Parlament võtaks oma liikmelt
Ágnes Hankissilt puutumatuse seoses uuesti algatatud kriminaalmenetlusega, mida nõudis
Ungari Vabariigi Ülemkohus oma 12. novembri 2009. aasta otsuses. Hageja süüdistab
Ágnes Hankissit väidetavas avalikus laimamises (Ungari kriminaalkoodeksi artikkel 179)
ja eelkõige Ungari kriminaalkoodeksi artikli 181 tähenduses surnud inimese ehk siis kaebuse
esitaja isa mälestuse solvamises 23. jaanuaril 2004. aastal saates „Péntek 8 mondatvadász”
tehtud avalduses. Ülemkohus märkis 12. novembril 2009. aastal, et karistusseaduse
põhisätteid oli tõepoolsest rikutud, ja nõudis Buda piirkonnakohtult Budai Központi
Kerületi Bíróság uue menetluse alustamist. Kohus peab alustama uue menetluse lähtuvalt
ülemkohtu otsuses tehtud tähelepanekutest. Buda piirkonnakohus Budai Központi Kerületi
Bíróság algatas uue menetluse 31. märtsil 2010. aastal. Samal päeval menetlus katkestati
põhjusel, et Ágnes Hankissil on Euroopa Parlamendi liikmena parlamendiliikme
puutumatus. Kohus tegi vastavalt 6. juulil 2010. aastal taotluse puutumatuse äravõtmiseks.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin laimamises süüdistatava Ágnes Hankissi
parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise poolt. Proua Hankissilt võeti puutumatus
sellepärast, et kõnealused sündmused toimusid 2004. aastal, enne tema valimist Euroopa
Parlamendi liikmeks (2009. aasta juulis), ja sellepärast, et see juhtum ei ole seotud tema
poliitilise tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Parlamendiliikme puutumatust ei
saa kasutada seadusrikkumiste katmiseks. Ágnes Hankissi võib vastutusele võtta ilma, et
kahtluse alla seataks tema tegevus parlamendiliikmena. Hääletasin temalt puutumatuse
võtmise poolt.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Et Ágnes Hankissit süüdistatakse väidetavas
laimamises Ungari kriminaalkoodeksi artikli 181 alusel 23. jaanuaril 2004 ühe saate ajal
tehtud avalduse tõttu, hääletasin poolt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Parlamendi president teatas
6. septembri 2010. aasta istungil vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2, et ta sai 6. juulil
2010. aastal Buda piirkonnakohtult Budai Központi Kerületi Bíróság kirja, milles taotletakse
Ágnes Hankissilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist. Vastavalt samale artiklile
edastas president taotluse õiguskomisjonile. Õiguskomisjoni raportis, mille poolt hääletati
ühehäälselt, leiti, et kõnealune juhtum ei puuduta Ágnes Hankissi poliitilist tegevust Euroopa
Parlamendi liikmena. See on hoopis seotud avaldusega, mille ta tegi 2004. aastal, kaua
aega enne tema valimist Euroopa Parlamendi liikmeks. Raportöör ei ole käesoleva juhtumi
puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja
täpseks kahtluseks, et juhtumi eesmärk on tekitada poliitilist kahju parlamendiliikmele.
Seega toetan õiguskomisjoni ettepanekut ja andsin poolthääle parlamendiliikme
puutumatuse äravõtmisele Ágnes Hankissilt.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) 6. juulil 2010 saatis Buda piirkonnakohus Budai
Központi Kerületi Bíróság taotluse võtta Ágnes Hankissilt puutumatus seoses uuesti
algatatud kriminaalmenetlusega, mida nõuti 2009. aastal Ungari Vabariigi Ülemkohtu

07-06-2011Euroopa Parlamendi aruteludET52



otsuses. 23. jaanuaril 2004 pärast ühe saate ajal tehtud avaldust süüdistati Ágnes Hankissi
avalikus laimamises ja eelkõige surnud inimese mälestuse solvamises.

Budapesti linnakohus mõistis Ágnes Hankissi 25. märtsil 2009. aastal edasikaebuse
arutamisel õigeks, kuid 12. novembril 2009. aastal nõudis Ungari Vabariigi Ülemkohus,
et Buda piirkonnakohus Budai Központi Kerületi Bíróság algataks uuesti menetluse. Uus
menetlus algatati 31. märtsil 2010. aastal ning katkestati samal päeval Ágnes Hankissi
parlamendiliikme puutumatuse tõttu. Neil põhjustel ja et kõnealune juhtum ei puuduta
Ágnes Hankissi poliitilist tegevust Euroopa Parlamendi liikmena, sest on seotud avaldusega,
mille ta tegi kaua aega enne, kui teda valiti Euroopa Parlamendi liikmeks, hääletan tema
parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Poolt. Juhtum on seotud väidetava
laimamisega, mis ei puuduta Ágnes Hankissi poliitilist tegevust Euroopa Parlamendi
liikmena, vaid on hoopis seotud avaldusega, mille ta tegi 2004. aastal, enne , kui teda valiti
Euroopa Parlamendi liikmeks. Raportöör ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid
fumus persecutionis’e kohta.

Raport: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan raporti poolt, sest see hõlmab
komisjoni sihte lihtsustada kehtivaid õigusakte eesmärgiga luua ettevõtjatele parem ja
selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas tolliformaalsuste lihtsustamist, mida
täidavad tekstiiltoodete importijad.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Määrus (EÜ) nr 1541/98 ja määrus (EMÜ)
nr 3030/93, mis võeti algselt vastu selleks, et rakendada tekstiilisektoris kaubanduspoliitika
meetmeid, on nüüdseks vananenud õigusaktid, mis piiravad vaba turgu ja ei kohandu eriti
hästi uue õiguskeskkonna muutustega.

Veel hiljuti olid jõus koguselised piirangud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
liikmesriikidest pärinevatele imporditavatele toodetele ja Hiina Rahvavabariigist pärit
tekstiiltooteid käsitlevad erikaitsesätted. Need piirangud kaotati Maailma
Kaubandusorganisatsiooni lepingu kehtivuse lõppemisega 2005. aastal ning Hiinat
käsitlevad sätted 2008. aastal. Seega on ainuke tõhus meetod turuhäirete vältimiseks ja
tekstiiltoodete impordi jätkuvaks kontrollimiseks kohaldada imporditud toodete suhtes
endiselt kontrollimenetlusi, mille puhul nõutakse päritoluriigi näitamist. See märge sisaldub
tegelikult ettepanekus võtta vastu määrus „made in” märgistuse kohta, mille Euroopa
Parlament võttis vastu 21. oktoobril 2010. aastal ning mille alusel võetakse kasutusele
kontrollimehhanismid ja mille eesmärk on lihtsustada kehtivaid õigusakte eesmärgiga luua
nii ettevõtjatele kui ka tarbijate kaitsmiseks parem ja selgem õiguskeskkond.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Andsin poolthääle dokumendile, millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri
XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi
ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ)
nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade
kohta. 2005. aastal tunnistas Maailma Kaubandusorganisatsioon kehtetuks piirangud oma
liikmesriikidest pärinevatele imporditavatele toodetele ning Euroopa Liit peaks samuti
lihtsustama kehtivaid õigusakte, eesmärgiga luua ettevõtjatele parem ja selgem
õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas tolliformaalsuste lihtsustamist, mida täidavad
teatavate ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete importijad. Minu arvates
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tagavad nimetatud muudatusettepanekud impordieeskirjade ühtsuse ja ühtlustavad
tekstiiltoodete importi käsitlevaid eeskirju teiste tööstuskaupade importi hõlmavate
eeskirjadega, mis peaks suurendama selle valdkonna õiguskeskkonna üldist terviklikkust.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetasin Zahradili raportit, sest leian, et nõukogu
määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi kohta on oma eesmärgi
täitnud. 1998. aasta nõukogu määruses kehtestati tekstiiltoodete impordi kontrollivahendid,
mis võimaldasid rakendada Maailma Kaubandusorganisatsiooni lepingut. Maailma
Kaubandusorganisatsiooni lepingu kehtivuse lõppemisega 2005. aastal ja erikaitsesätete
kehtivuse kaotamisega 2008. aastal täitis nõukogu määrus oma eesmärgi ning selles
kehtestatud impordipiiranguid saab kohaldada ka muude vahendite abil.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Kuigi nende määruste kehtetuks tunnistamine
võib õigusaktide lihtsustamise vaatepunktist tunduda kiiduväärt ja rõõmustava sammuna,
tähendaks see teisalt seda, et meie tekstiilitööstus jääb ilma praegu veel kehtivatest
meetmetest, mis kaitsevad seda sellistest riikidest nagu Hiina pärineva kõlvatu konkurentsi
eest.

Raportööri argumendid seoses sellega, et tulevased õigusaktid „made in” märgistuse kohta
ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni uued lepingud on peagi heaks lahenduseks meie
tööstuse kaitsmisega seotud probleemile, ei tundu vettpidavad: ootame endiselt nõukogu
vastust päritolumärgistuse kohta, kuid tundub, et tal ei ole mingit kavatsust kinnitada
määrus, mille Euroopa Parlament võttis eelmise aasta sügisel vastu ülekaaluka
häälteenamusega. Kahtlemata oleks enne vanade õigusaktide kehtetuks tunnistamist targem
oodata, kuni on välja töötatud selge õigusraamistik, mis reguleerib teatavate tekstiiltoodete
tulevast importi Kaug-Idast. Seepärast hääletasin ma raporti vastu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest selle
põhieesmärk on tunnistada kehtetuks praegu jõusolev ELi määrus, milles sätestatakse
lisanõuded ELi imporditud tekstiiltoodete päritolu tõendamise kohta. Seeläbi lihtsustatakse
kehtivaid õigusakte ning luuakse ettevõtjatele parem ja selgem õiguskeskkond.
2008. aastani, mil Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) tunnistas kehtetuks piirangud
Hiinast pärit tekstiiltoodetele impordile, vajas EL tõepoolest õigusakti, mille eesmärk oli
reguleerida kauplemist kolmandate riikidega ning kaitsta ELi siseturgu ja selle tootjaid.
Siiski ei ole nii keerulised haldusmenetlused enam proportsionaalsed eriti seepärast, et
ühes teises ELi määruses kehtestatakse kohustus näidata tollidokumentides toote
päritoluriiki, enne kui see lastakse ELi turul vabasse ringlusse. Samuti tugevdatakse praegu
ELis tarbijakaitset, suurendades tarbijatele esitatava teabe hulka.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Pooldan teatavate tekstiiltoodete
päritolutõendit käsitleva nõukogu määruse kehtetuks tunnistamist, sest usun, et ettevõtjatele
selgema õiguskeskkonna loomiseks on vaja teha jõupingutusi kehtivate õigusaktide
lihtsustamiseks. Siiski tahan lisada, et pean tähtsaks ka alternatiivsete kontrollimehhanismide
säilitamist selliste toodete importimisel ELi, et vältida turuhäireid, mida põhjustab suurenev
import.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Toetan põhimõtteliselt bürokraatia vähendamist
ja halduskorralduse lihtsustamist. Mis puutub anakronismide lahendamisse, siis seda
pooldan ma niikuinii. Siinkohal ongi tegemist just sellega. Tegelikult on tarbetu
halduskoormus – nagu teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi puhul juhtudel, kui puuduvad
koguselised piirangud nende toodete importimisele Euroopasse või kui on vaja esitada
impordiluba – vaid takistuseks rahvusvahelise kaubanduse sujuvale toimimisele, mis on
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meie kavatsus. Arvestades eeltoodut ja kuigi see ei ole otseselt seotud selle meetmega,
soovin samuti rõhutada, kui tähtis on säilitada Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
kehtivate eeskirjade puhul praegune olukord ning seda eriti seoses tekstiil- ja rõivatoodete
maailmaturuga ja veelgi konkreetsemalt muutustega tekstiil- ja rõivatoodete ELi importimise
eeskirjades paljudes liikmesriikides valitseva tõsise majanduslanguse ajal.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest minu arvates aitab
komisjoni ettepanek vähendada ettevõtete ülemäärast halduskoormust ja lisakulusid,
muutes teatavate tekstiiltoodete importimise eeskirjad ühtsemaks.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1541/98 kehtetuks
tunnistamise eesmärk on kaotada importijate koormus, mis kaasneb teatavate toodete
päritolutõendite esitamisega. Et neid tooteid saab vabalt importida, on nende päritolu
tõendamine ilmselgelt tarbetu, kuid selle hõlbustava meetme puhul on ikka veel mõningaid
kahtlusi. Ma ei saa jätta rõhutamata vajadust tagada Euroopas müüdavate toodete kvaliteet
ja neid tooteid kasutavate inimeste ohutus. Peale väljaspool Euroopa Liitu pärinevate
tekstiiltoodete päritolu teadmisele on hädavajalik tagada, et Euroopa normid oleksid
täidetud ning et Euroopa Liitu ei saabuks ja siin ei müüdaks tooraineid ega töödeldud
tooteid, mis ei vasta miinimumtingimustele. Samuti usun, et tekstiiltoodete valmistamisel
kasutatavate tooteliikide kindlakstegemisest on veelgi tähtsam hinnata, kas need vastavad
konkurentsieeskirjadele ning kas töötajate väärikust ja õigusi on austatud, sest
rikkumisjuhtumite arv on kasvamas. Sellel on vastuvõetamatud tagajärjed nii töötajate
endi kui ka Euroopa tekstiilisektori elujõulisuse jaoks eelkõige Portugalis, kes on sunnitud
konkureerima tootjatega, kes neid eeskirju ja õigusi süstemaatiliselt rikuvad.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportis käsitletakse ettepanekut võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi
aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93
teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta. Muutused,
mis on nüüd õiguskeskkonda sisse viidud, võimaldavad parandada kaubanduspoliitika
meetmeid eriti pärast Hiina Rahvavabariigist pärit impordi suurenemist, sest kasutusele
võetakse kontrollivahendid, mida kohaldatakse kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete
impordi suhtes. Hääletasin raporti poolt, sest tarbijatele edastatava teabe hulga
märkimisväärse suurendamise kaudu antakse kõikidele liikmesriikide kodanikele võimalus
teha teadlikke ja vastutustundlikke valikuid ning otsustada ELis valmistatud toodete kasuks.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raporti alusel vastuvõetava komisjoni
ettepaneku eesmärk on lihtsustada tolliformaalsusi, mida täidavad teatavate Euroopa Liidus
vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete importijad. Selle saavutamiseks tehakse ettepanek
tunnistada kehtetuks õigusakt teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi
aktsepteerimistingimuste ning kolmandatest riikidest pärinevate tekstiiltoodete kohta.
Hõlmatud toodete loetelu on ulatuslik ja sellesse kuuluvad: siid; lambavill; puuvill; teised
taimsed toortekstiilkiud; keemilised filamentkiud; vilt ja lausriie; vaibad ja muud
tekstiilpõrandakatted; eririie, pits, seinavaibad, tikandid; silmkoeline või heegeldatud riie;
rõivad ja rõivamanused ning paljud muud tooted. Rahvusvahelise tekstiilikaubanduse
liberaliseerimise tagajärjed on liigagi hästi teada sellistes riikides nagu Portugal, kus kaotati
imporditavate toodete koguselised piirangud ja erikaitsesätted.

Varasemate meetmetega kooskõlas oleva ettepaneku eesmärk on muuta elu veelgi
lihtsamaks suurtel Euroopa importijatel, kes saavad sellest õigusaktist kõige rohkem kasu,
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sest see annab neile juurdepääsu toorainele ja odavatele lõpptoodetele, tuues seeläbi ohvriks
riikliku tööstuse ja tuhanded töökohad. Edasi on lükatud ammune taotlus, et näidata tuleb
päritoluriiki ja teha kättesaadavaks teave erinevate kaupade päritolu kohta, vaatamata
sellele, et Euroopa Parlament on selle kohta esitanud mitmeid resolutsioone – viimasel
korral 2010. aastal.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raporti alusel võetakse vastu komisjoni
ettepanek lihtsustada tolliformaalsusi, mida täidavad teatavate Euroopa Liidus vabasse
ringlusse lubatud tekstiiltoodete importijad.)

Niisiis tehakse selles ettepanek tunnistada kehtetuks õigusakt teatavate tekstiiltoodete
päritolutõendi aktsepteerimistingimuste ning kolmandatest riikidest pärinevate
tekstiiltoodete kohta. Hõlmatud toodete loetelu on ulatuslik ja sellesse kuuluvad: siid;
lambavill; puuvill; teised taimsed toortekstiilkiud; keemilised filamentkiud; vilt ja lausriie;
vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted; eririie, pits, seinavaibad, tikandid; silmkoeline või
heegeldatud riie ning rõivad ja rõivamanused.

Rahvusvahelise tekstiilikaubanduse liberaliseerimise tagajärjed on liigagi hästi teada sellistes
riikides nagu Portugal, kus kaotati imporditavate toodete koguselised piirangud ja
erikaitsesätted.

Varasemate meetmetega kooskõlas oleva ettepaneku eesmärk on muuta elu veelgi
lihtsamaks suurtel Euroopa importijatel, kes saavad sellest õigusaktist kõige rohkem kasu,
sest see annab neile juurdepääsu toorainele ja odavatele lõpptoodetele, tuues seeläbi ohvriks
riikliku tööstuse ja tuhanded töökohad.

Edasi on lükatud ammune taotlus, et näidata tuleb päritoluriiki ja teha kättesaadavaks teave
erinevate kaupade päritolu kohta, vaatamata sellele, et Euroopa Parlament on selle kohta
esitanud mitmeid resolutsioone – viimasel korral 2010. aastal. See on meie arvates
kahetsusväärne.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Komisjoni eesmärk on muu hulgas
toetada impordieeskirjade ühtsust, ühtlustades tekstiiltoodete importi käsitlevaid eeskirju
teiste tööstuskaupade importi hõlmavate eeskirjadega. See peaks suurendama selle
valdkonna õiguskeskkonna üldist terviklikkust. Õigusakt, mis kehtetuks tunnistatakse,
käsitleb teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi aktsepteerimistingimusi ning kolmandatest
riikidest pärinevaid tekstiiltooteid. Minu arvates peaks eesmärk olema selliste
kaubanduspoliitika meetmete rakendamine, mis aitaksid vältida turuhäireid, mida põhjustab
järsult suurenenud import kolmandatest riikidest, näiteks Hiina Rahvavabariigist.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Toetasin dokumenti, sest komisjoni ettepanek
tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 ning muuta nõukogu määrust
(EMÜ) nr 3030/93 tulenes Euroopa Liidu poliitilisest kohustusest lihtsustada kehtivaid
õigusakte, eesmärgiga luua ettevõtjatele parem ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige
silmas tolliformaalsuste lihtsustamist, mida täidavad teatavate ühenduses vabasse ringlusse
lubatud tekstiiltoodete importijad, kes kuuluvad koondnomenklatuuri XI jao alla. Lisaks
on komisjoni eesmärk ka suurendada impordieeskirjade ühtsust, ühtlustades tekstiiltoodete
importi käsitlevaid eeskirju teiste tööstuskaupade importi hõlmavate eeskirjadega, mis
peaks suurendama selle valdkonna õiguskeskkonna üldist terviklikkust. Komisjoni arvamus
on, et EL saab ülimalt piiratud kaubanduspoliitika meetmeid tekstiilisektoris kohaldada
ilma ülemäärase koormuseta, mida avaldab päritolutõendite esitamine kõigi imporditavate
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toodete kohta. Samuti aitab see kaasa turuhäirete vältimisele, mille põhjustaks nimetatud
tekstiiltoodete suurenenud import ELi turule, kui lubatud kvootidest kinni ei peeta.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Andsin poolthääle raportile, mis tulenes Euroopa
Liidu poliitilisest kohustusest lihtsustada kehtivaid õigusakte, eesmärgiga luua ettevõtjatele
parem ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas tolliformaalsuste lihtsustamist,
mida täidavad teatavate ELis vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete importijad.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toetasime jõuliselt kõnealust raportit, pidades
silmas Euroopa Liidu poliitilist kohustust lihtsustada kehtivaid õigusakte. Meie eesmärk
on luua ettevõtjatele parem ja selgem õiguskeskkond. Euroopa kaubanduspoliitika meetmeid
tekstiilisektoris saab kohaldada ilma ülemäärase koormuseta, mida avaldab päritolutõendite
esitamine kõigi imporditavate toodete kohta. Selleks et jätkuvalt kontrollida endiselt
koguseliselt piiratavate tekstiiltoodete importi riikidest, mis ei ole Maailma
Kaubandusorganisatsiooni liikmed, toetub EL nüüd impordilubadele. Samal ajal
kohaldatakse statistilise järelkontrolli süsteemi, et jälgida nende toodete mõju ELi turule,
mis kuuluvad koondnomenklatuuri XI jaos esitatud tooteliikide hulka ning mille suhtes
ei kohaldata koguselisi impordipiiranguid, olles ELis vabasse ringlusse lubatud. Tahame
rõhutada, et lisaks eespool nimetatud impordi kontrollimehhanismidele on 2010. aastast
kohustuslik märkida teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriik, et
tarbijaid nende päritolust paremini teavitada. Nüüd peaksime püüdma suurendada
impordieeskirjade ühtsust, ühtlustades tekstiiltoodete importi käsitlevaid eeskirju teiste
tööstuskaupade importi hõlmavate eeskirjadega, mis peaks suurendama selle valdkonna
õiguskeskkonna üldist terviklikkust.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletuse tulemused osutavad, et „made in” märgistuse
näitamine on turu läbipaistvuseks ja tarbijatele nende kasutatavate toodete päritolu
selgitamiseks hädavajalik. ELi majanduse tugevdamiseks on tarvis parandada ELi tööstuse
konkurentsivõimet maailmamajanduses. Meil saab aus konkurents valitseda vaid siis, kui
maailmamajandus tegutseb tootjate, eksportijate ja importijate jaoks kehtestatud selgete
eeskirjade alusel ning kui samal ajal võetakse arvesse ühiseid sotsiaal- ja keskkonnanorme.
Ettepaneku eesmärk on kodifitseerida olemasolevaid õigusakte märgete või märgistuste
kohta, mille abil tehakse kindlaks partii, millesse toiduaine kuulub. Siiski on kahetsusväärne,
et ikka veel ei ole võimalik jälgida toote liikumist alates selle allikast.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Et raportis käsitletakse komisjoni ettepanekut,
mille alusel soovitakse lihtsustada kehtivaid õigusakte, eesmärgiga luua ettevõtjatele parem
ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas tolliformaalsuste lihtsustamist, mida
täidavad tekstiiltoodete importijad, hääletasin selle poolt.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin raporti vastu, sest selle aluseks on
põhjendamata eeldused ja ebamäärased oletused tuleviku kohta.

Ühelt poolt väidetakse selles, et päritolutõend on kasutu, sest raporti kohaselt saab Euroopa
Liit kaitsta end statistilise järelkontrolli süsteemi abil. Samas ei räägita raportis näiteks
sellest, et ajakohastatud ühenduse tolliseadustik ei ole veel kaugeltki täielikult toimiv ja
selles on nii mõnigi ilmselge lünk, eriti seoses süsteemi muutmisega täielikult arvutipõhiseks
, mis on väga vajalik.

Samal ajal märgitakse raportis selge sõnaga, et „made-in” märgistust käsitleva Muscardini
raporti rakendamise eesmärk on kaitsta päritolumärgistust. Meie, muuseas, toetasime seda
innukalt. Mul on hea meel, et raportöör on nii kindel, kuid praegu ei ole päritolumärgistust
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käsitlevat määrust veel olemas ja me õigupoolest ei tea, kas, millal või kuidas see vastu
võetakse.

Sellepärast on raport minu arvates oma olemuselt ohtlik hüpe tundmatusse, millega
kaasnevad tekstiilitööstuse jaoks – nagu alati – tõsised tagajärjed, millesse Euroopa Liit
suhtub jätkuvalt oma üldise ükskõiksuse taustal valesti.

Cristiana Muscardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Kolleeg Zahradili ettepaneku vastuvõtmine
on tekitanud uuesti arutelu kolmandatest riikidest imporditud toodete päritolu näitamise
tähtsuse üle. Päritolumärgistus on meede, mille eesmärk on rakendada kaubanduspoliitikat,
mille abil välditakse välisriikide impordi suurenemisest põhjustatud turuhäireid. Samuti
on selle eesmärk lahendada keeruline õiguskeskkond, mis muudab väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete arenemise praegu raskeks.

Niisiis pooldan määrust, mis suurendab Euroopa tekstiiltoodete importi käsitlevate
eeskirjade ühtsust, ühtlustades neid teiste tööstuskaupade importi hõlmavate eeskirjadega.
Siiski peame silmas pidama tõsiasja, et isegi kui me kasutame eel- ja järelkontrolli
mehhanisme kolmandatest riikidest pärit impordi mõju hindamiseks Euroopa turule, ei
ole Euroopa Liit veel suutnud võtta kasutusele kontrollimehhanismi, mis põhineb tarbijatele
mõeldud ausal ja tähtsal teabel, nagu sisaldab näiteks päritolumärgistus. Loodetavasti jõuab
ka nõukogu kiiresti soosivale järeldusele otsustavate sammude kohta, mida Euroopa
Parlament on astunud toodete jälgitavuse ja piisava teabe tagamiseks. Nende meetmete
abil saavad inimesed nõuetekohast ja usaldusväärset teavet turul pakutavate kaupade kohta
ning nad hakkavad tänu sellele hindama Euroopa tootmise ainulaadsust.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla
kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise
tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ)
nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade
kohta. Toetasin seda mõningate kahtlustega, kuid siiski toetasin, sest üldiselt on see kasulik
ettepanek ja kooskõlas Euroopa Liidu poliitilise kohustusega lihtsustada kehtivaid õigusakte,
eesmärgiga luua ettevõtjatele parem ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas
tolliformaalsuste lihtsustamist, mida täidavad teatavate ühenduses vabasse ringlusse lubatud
tekstiiltoodete importijad. Samuti on selle eesmärk suurendada impordieeskirjade ühtsust,
ühtlustades tekstiiltoodete importi käsitlevaid eeskirju teiste tööstuskaupade importi
hõlmavate eeskirjadega, mis peaks suurendama selle valdkonna õiguskeskkonna üldist
terviklikkust.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Komisjoni ettepanek tunnistada kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate tekstiiltoodete päritolutõendi kohta ja muuta
nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest
importimise ühiseeskirjade kohta koostati sooviga lihtsustada kehtivaid õigusakte,
eesmärgiga luua ettevõtjatele parem ja selgem õiguskeskkond, pidades eelkõige silmas
tolliformaalsuste lihtsustamist, mida täidavad teatavate ühenduses vabasse ringlusse lubatud
tekstiiltoodete importijad.

Nõuded päritolutõendi esitamiseks tekstiiltoodete kohta kehtestati selleks, et tagada
nõuetekohaste impordipiirangute rakendamine, mille eesmärk on vältida turuhäireid, mida
põhjustab import Hiina Rahvavabariigist. Nende meetmete mõju ja hulk, mida Euroopa
Liit kohaldab selliste toodete importimise suhtes, on viimastel aastatel järk-järgult
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vähenenud. Tegelikult on Hiina Rahvavabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi
kohta kehtestatud erikaitsesätteid ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriikidest
pärineva impordi suhtes kohaldatud koguselised piirangud kaotatud. Eelkirjeldatud
põhjustel hääletasin raporti poolt.

Phil Prendergast (S&D),    kirjalikult. – Olen sel teemal ennegi rääkinud ja hääletan raporti
poolt, sest usun, et ELi kodanikel on õigus teada, millest on tehtud nende ostetud riided.
Määrus võimaldab tarbijatel hoiduda kas tervislikel, eetilistel või muudel kaalutlustel
ostmast tooteid, mis sisaldavad loomset päritolu mittetekstiilseid osi. Selle määruse alusel
märgistatakse näiteks kraele paigaldatud posamendid selgelt ja eraldi ülejäänud riideesemest
ning see võimaldab teha kliendil teadliku valiku ostetud riiete kohta. Eelkõige võidavad
sellest ettepanekust allergikud, sest karusnahk võib ohustada nende tervist ja ilma
nõuetekohase märgistuseta võivad nad osta toote, mis sisaldab sellist tekstiilmaterjali ilma,
et nad sellest aru saaks.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Määruse (EÜ) nr 1541/98 eesmärk oli kehtestada
nõuded päritolutõendi esitamiseks teatavate tekstiiltoodete kohta, mis pärinevad
kolmandatest riikidest ning millele kehtisid koguselised impordipiirangud. Vahepeal aset
leidnud muutuste tulemusel ning eriti 2005. aasta tekstiil- ja rõivatooteid käsitleva Maailma
Kaubandusorganisatsiooni lepingu tõttu tundub, et toodete esimese päritolutõendi
kaotamine on õigustatud ning seepärast hääletasin määruse kehtetuks tunnistamise poolt.
Üldiselt on selle eesmärk leevendada ostjate huve ohverdamata koormust, mis avaldub
toodetele ELi sisenemisel. Niisiis on seetõttu tähtis säilitada selliste toodete ELi importimisel
alternatiivsed kontrollimehhanismid.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Soovin avaldada kolleeg Zahradile kiitust
suurepärase töö eest. ELi ülimalt piiratud kaubanduspoliitika meetmeid saab tekstiilisektoris
kohaldada ilma ülemäärase koormuseta, mida avaldab päritolutõendite esitamine kõigi
imporditavate toodete kohta. Siiski tuleb säilitada kontrollivahendid tekstiiltoodete
impordile. Selleks et jätkuvalt kontrollida endiselt koguseliselt piiratavate tekstiiltoodete
importi Valgevenest ja Põhja-Koreast, mis ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni
liikmed, toetub EL tegelikult nüüd impordilubadele. See aitab kaasa turuhäirete vältimisele,
mille põhjustaks nimetatud tekstiiltoodete suurenenud import ELi turule, kui lubatud
kvootidest kinni ei peeta.

Lisaks sellele kohaldatakse statistilise järelkontrolli süsteemi, et jälgida nende toodete mõju
ELi turule, mis kuuluvad selliste tooteliikide hulka, mille suhtes ei kohaldata koguselisi
impordipiiranguid, olles ELis vabasse ringlusse lubatud. Soovin samuti rõhutada, et Euroopa
Parlament võttis 2010. aastal esimesel lugemisel vastu Cristiana Muscardini koostatud
raporti teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimise kohta
(„made in” märgistus), mis samuti hõlmab tekstiil- ja rõivatooteid.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Poolt. Komisjon teeb parema õigusloome
põhimõtte alusel ettepaneku tunnistada kehtetuks 1998. aasta nõukogu määrus, mille
alusel peavad importijad esitama ELi tolliprotseduuride täitmiseks tekstiil- ja rõivatoodete
kohta päritolutõendi. Määrus oli kasulik seni, kuni tekstiil- ja rõivatoodete koguselised
piirangud kehtisid Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe
alusel. See leping lõppes 2005. aastal. 2008. aastaks olid kehtivuse kaotanud ka ELi ja Hiina
vaheline tekstiil- ja rõivatoodete leping ning kõik muud tekstiil- ja rõivatoodete importimisel
kasutatud kontrollisüsteemid. Tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes Valgevenest ja
Põhja-Koreast, mis ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed, kohaldatakse endiselt
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koguselisi piiranguid. Nende toodete impordi kontrollimiseks jääb jätkuvalt kehtima
impordilubade süsteem, mis aga ei tekita mingeid probleeme seoses ELi turu toimimisega.

Seda süsteemi peetakse piisavaks. Kokkuvõttes toetab Euroopa Parlament uut „made in”
märgistuse süsteemi, mis on praegu pärast selle vastuvõtmist esimesel lugemisel 2010. aastal
n-ö uinuva kaunitari rollis. Selline süsteem tagaks palju paremad kontrollivõimalused – ja
ka tarbijate parema teavitamise – kui vanad päritolutõendit käsitlevad määrused.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin raporti poolt, sest nõustun selle
põhisõnumiga: lihtsustada ja ühtlustada ELi õigusakte tekstiiltoodete impordi kohta, et
hõlbustada kaubandust kolmandate riikidega. Usun tegelikult, et EL saab piiratud
kaubanduspoliitika meetmeid tekstiilisektoris kohaldada täielikult ilma ülemäärase
koormuseta, mida avaldab päritolutõendite esitamine kõigi imporditavate toodete kohta.
Peale selle tagavad impordiload, statistilise järelkontrolli süsteemid ja nõuded ühtsete
haldusdokumentide kohta juba niigi, et import on Euroopa Liidus tõhusalt kontrollitud.
Tervikliku pildi saamiseks ootan aga kannatamatult hetke, mil Muscardini raport täielikult
jõustub, sest see võimaldab Euroopa tarbijatel saada põhjalikumat teavet kolmandatest
riikidest pärit toodete, sealhulgas tekstiiltoodete päritolu kohta.

Oreste Rossi (EFD),    kirjalikult. – (IT) Õigusakt, mis praegusel juhul kehtetuks
tunnistatakse, käsitleb kolmandatest riikidest pärinevate teatavate tekstiiltoodete
päritolutõendi aktsepteerimistingimusi, mille alusel kehtestati koguseliste piirangute
kohaldamise teel erinõuded. Raportöör jagab seega komisjon arvamust, et EL saab
kaubanduspoliitika meetmeid tekstiilisektoris kohaldada ilma ülemäärase koormuseta,
mida avaldab päritolutõendite esitamine kõigi imporditavate toodete kohta. Mis meisse
puutub, siis on nii tarbijate kui ka ettevõtjate huvides tagada, et koormusega, mida
avaldatakse kolmandatest riikidest pärinevate kaupade importijatele, kontrollitakse ja
piiratakse sellist kaupa.

Eelkõige valmistab meile muret see, et kavatseme tunnistada kehtetuks tollikontrolliks
vajalikud määrused ilma, et oleks tehtud mingeid edusamme „made in” märgistust käsitleva
määrusega, mis on praegu komisjonis soiku jäänud, sest nõukogu takistab seda. Samuti
tahan rõhutada, et nõukogu on kasutanud vetoõigust päritolumärgistuste puhul, mis on
seotud sihtotstarbelise tekstiiltooteid puudutava meetmega, ja püüab teha sama kohustusliku
päritolumärgistuse näitamise puhul toiduainete etikettidel.

Hääletasime raporti vastu.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Komisjoni ettepaneku alusel lihtsustatakse kehtivaid
õigusakte teatavate tekstiiltoodete päritolu tõestamise kohta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) 1998. aastal kehtestas EL importijatele nõude
esitada päritolutõend toodete kohta, mis kuuluvad koondnomenklatuuri XI jao alla, mis
on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 lisas I ja mis on valmistatud kolmandates
riikides. Siinkohal tuleks märkida, et 2005. aastal kaotati koguselised piirangud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidest pärinevatele imporditavatele tekstiil-
ja rõivatoodetele ning sätted Hiina Rahvavabariigist pärinevate sama liiki toodete kohta
kaotasid kehtivuse 2008. aasta lõpus.

Seda silmas pidades hääletan raporti poolt, sest usun, et see tähistab kiiduväärt sammu
selgema ja lihtsama õiguskeskkonna kujundamises Euroopa ettevõtjatele, kes impordivad
sellistest kolmandatest riikidest pärit tekstiiltooteid ja jalanõusid, mille puhul kohaldatakse
jätkuvalt koguselisi piiranguid, sest nad ei ole WTO liikmed. Samuti leian, et tolliasutused

07-06-2011Euroopa Parlamendi aruteludET60



annavad tõhusa panuse sellist liiki toodete impordi tulemuslikku jälgimisse, sest nad
kontrollivad põhjalikult nende mõju ELi majanduskliimale ja seeläbi iga liikmesriigi
majandusele.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Andsin poolthääle raportile, milles
käsitletakse teatavate tekstiiltoodete päritolutõendit. Selle valdkonna õigusaktide
läbivaatamise eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada õigusraamistikku, sealhulgas
haldusformaalsusi, lisades samal ajal samuti vajalikke vahendeid, et tulla toime turuhäiretega,
mida põhjustab suurenenud import kolmandatest riikidest. Lõpuks võetakse uue korra
puhul arvesse Euroopa Parlamendi seniseid üleskutseid tarbijate parema teavitamise kohta.

Soovitus: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. –(PT) Toetan Horvaatia osalemist Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sest see on avatud kolmandatele
riikidele. Siinkohal tuleks eelkõige pidada silmas seda, et Horvaatia on transiittee, mille
kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana tootjariigist tarbijariiki. Niisiis usun,
et Horvaatia vahetu osalemine on hädavajalik.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Taotledes luba osaleda Euroopa Narkootikumide
ja Narkomaania Seirekeskuse töös on Horvaatia Vabariik näidanud, et jagab liidu ja selle
liikmesriikide huvi keskuse eesmärkide ja töö vastu. Keskuse ülesanne on koguda teavet
narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali. Sel põhjusel kiitsin heaks oma
kolleegi Debora Serracchiani raporti Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu,
mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin dokumendi poolt. Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus täidab ülitähtsat osa teabe kogumisel
narkootikumide ja narkomaania kohta ning Euroopa tasandil objektiivse, usaldusväärse
ja võrreldava teabematerjali koostamisel. Kogutud teabe põhjal analüüsitakse nõudlust
narkootikumide järele ja võimalusi selle vähendamiseks ning narkoturgu üldiselt. Horvaatia
Vabariik taotles 2005. aastal luba osaleda Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse töös. Horvaatia Vabariik on transiittee, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke
uimasteid salakaubana tootjariigist tarbijariiki. Suurte kokaiinikoguste konfiskeerimine
Horvaatias on peamiselt seotud meretranspordiga. Toetasin lepingut ja Horvaatia Vabariigi
osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sest see võimaldab
saada Euroopa tasandil faktilist ja objektiivset teavet narkootikumide ja narkomaania ning
nende tagajärgede kohta Horvaatias ning samal ajal saab Horvaatia Vabariik teavet parimate
tavade kohta selleks, et mõista riigi narkoprobleemide olemust ja nendega paremini tegeleda.

Regina Bastos (PPE),    kirjalikult. – (PT) Narkootikumid on nüüdisaegse ühiskonna üks
suurimaid nuhtlusi. See on sotsiaalselt ja kultuuriliselt keeruline ja ulatuslik probleem, mis
muutub pidevalt ja omandab uusi vorme, sest kasutusele võetakse uusi aineid ja tekivad
uued tarbijarühmad. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus asutati
1993. aastal ning selle peamine ülesanne on koguda teavet narkootikumide ja narkomaania
kohta, et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja
võrreldavat teabematerjali. See teave on ülitähtis, sest selle põhjal analüüsitakse nõudlust
narkootikumide järele ja võimalusi selle vähendamiseks ning ka üldisemalt narkoturuga
seotud nähtusi.
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Horvaatia on transiittee, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana
tootjariigist tarbijariiki. Seepärast on Euroopa jaoks väga oluline saada Horvaatialt teavet
narkootikumide ja narkomaania ning nende tagajärgede kohta. Samuti on otsustava
tähtsusega see, et Horvaatial on võimalik saada teavet parimate tavade kohta. Sel põhjusel
hääletan ma soovituse poolt.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetan nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja
Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta, sest surmajuhtumite
arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud kõigi narkootikumide puhul peale heroiini ja
üldiselt on võitluses narkootikumide kuritarvitamise vastu tehtud edusamme. Horvaatia
Vabariigil on võimalik saada teavet parimate tavade kohta selleks, et mõista oma riigi
narkoprobleemide olemust ja nendega paremini tegeleda.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Andsin poolthääle kolleeg Serracchiani raportile
Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi
osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta,
sest usun, et see kujutab endast mõlema osalise jaoks ülimalt kasulikku tehingut. Ühelt
poolt tagaks Horvaatia osalemine seirekeskuse töös otsustavat faktilist teavet, mis toetab
meie kohustust võidelda ebaseadusliku narkokaubandusega, arvestades, et Horvaatia on
üks peamisi transiitteid, mille kaudu veetakse uimasteid salakaubana Euroopa Liitu, ning
teisalt saaks Horvaatia kasutada Euroopa parimaid tavasid selleks, et probleemiga tegeleda
ja võidelda.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest olen nõus, et
Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös on väga
tähtis võitluses ebaseaduslike narkootikumide kasutamise ja narkokaubanduse vastu nii
Horvaatia kui ka kogu ELi jaoks. ELi välispiiridel asuva rannikuriigina kasutatakse Horvaatiat
rahvusvahelise narkokaubanduse transiidiriigina ning seepärast on eriti oluline, et EL
annaks selle riigi asutustele igakülgset abi, mis on vajalik sellise nähtuse vastu võitlemiseks,
mis ohustab eriti suurel määral inimeste tervist ja ühiskonna stabiilsust. Lepingu alusel
osaleb Horvaatia keskuse tööprogrammis, täidab ELi õigusaktides kindlaks määratud
kohustusi ja jagab keskusega andmeid vastavalt liidu andmekaitsenõuetele.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Horvaatia Vabariik on tähtis transiittee,
mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana tootjariigist tarbijariiki. Seda
tõendab peamiselt meretranspordiga seotud suurte kokaiinikoguste konfiskeerimine
Horvaatias. Seirekeskuse andmetel ei ole Horvaatias läbi viidud üldist rahvastiku-uuringut
ebaseaduslike narkootikumide kasutamise kohta. Viimased andmed narkootikumidega
seotud surmajuhtumite kohta pärinevad 2008. aastast, kui registreeriti 87 juhtumit.
Konfiskeeritud narkootikumide kogus on stabiilselt kasvanud. Politseinike koolitamine ja
vajaliku varustuse andmine jätkub. Siiski tuleb veel oluliselt parandada narkootikumidega
seotud kuritegude uurimist ja nende eest vastutusele võtmist.

Horvaatia on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse tee. Horvaatia Vabariigi
osalemisest Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös saab neis oludes
kogu Euroopa Liidu jaoks kiiduväärt edusamm. See tähendab, et Horvaatia osalemisel
keskuse tööprogrammis lülitatakse riik Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa
Teabevõrku (REITOX) ja ta jagab keskusega andmeid.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Kõigepealt tahaksin avaldada kiitust
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusele tähtsa töö eest, mida see asutus
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on teinud narkootikumide ja seotud nähtuste vähendamiseks Euroopas. Nõustun Horvaatia
osalemisega Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, pidades silmas
tõsiasja, et sellest riigist on strateegilise asukohta tõttu saanud osa transiitteest, mille kaudu
veetakse salakaubana ebaseaduslikke uimasteid. Usun, et Euroopa programmi vastuvõtmine
parandab tervishoidu ja sotsiaalset rahu nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskus täidab ülitähtsat osa teabe kogumisel narkootikumide ja narkomaania kohta,
aidates koguda Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali,
mille põhjal analüüsitakse nõudlust narkootikumide järele ja võimalusi selle vähendamiseks
ning ka üldisemalt narkoturuga seotud nähtusi. Keskuse töös võivad osaleda kõik
kolmandad riigid, kes jagavad liidu ja selle liikmesriikide huvi keskuse eesmärkide ja töö
vastu. Horvaatia esitas vastavasisulise taotluse 2005. aastal ja läbirääkimised viidi edukalt
lõpule 2009. aastal. Lepingu heakskiitmine on tähtis, sest Horvaatia on üks peamisi
transiitteid, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana ELi. Niisiis on väga
oluline, et riik hakkaks keskuse töös võimalikult kiiresti osalema ja seda eriti põhjusel, et
Horvaatia peaks ELiga ühinema kas 2012. aasta lõpus või 2013. aasta alguses. Horvaatia
lülitatakse Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX) ja riik jagab
keskusega andmeid vastavalt liidu ja liikmesriikide õiguses sätestatud andmekaitsenõuetele.

Mário David (PPE),    kirjalikult. – (PT) Narkomaania, eriti narkoturu nähtus on üleilmne
oht ja tõsine raskus, mille vastu on sõlmpunktide pideva ümberpaigutamise ja muutuste
tõttu keeruline võidelda. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töö on
selles vallas väga tähtis, sest see võimaldab eri liikmesriikidel arendada rahvusvahelisi
teadmisi ja teadmistebaasi. Teave on ülioluline selleks, et analüüsida ja töötada välja
strateegiaid, mille eesmärk on vähendada narkoturge ja narkomaaniat ning võidelda nende
vastu. Horvaatia on 2005. aastast avaldanud soovi teha ELiga selles pakilises küsimuses
koostööd ning nüüd on saabunud selleks õige aeg, sest riik kaasatakse Lissabonis asuva
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töösse. Raportis esitatud ettepanek
Horvaatia kohustuste täitmise kohta seoses keskuse ja ELiga on väga kiiduväärt. Hääletan
raporti poolt, sest usun, et Horvaatia ja ELi vaheline koostöö aitab tõhusamalt võidelda
narkootikumide ja narkomaania nähtuse vastu ning luua suurema solidaarsuse ELi ja
Horvaatia vahel, kes on kandidaatriik ja saab – vähemalt ma loodan seda – peagi
täieõiguslikuks liikmesriigiks.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse peamine ülesanne on koguda teavet narkootikumide ja narkomaania kohta,
et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat
teabematerjali. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus on tegelikult avatud
ka kõikidele kolmandatele riikidele, kes jagavad ELi sellealaseid huve. Horvaatia on taotlenud
luba osaleda keskuse töös alates 2005. aastast. Nüüd lülitatakse riik ka Narkootikumide
ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX).

Minu arvates näitab raport ka seda, et liikmesriikide ja ELi ametite vahel on vaja paremat
teabevahetust, ning eelkõige seda, et Horvaatia võimalikku ühinemist tuleks ette valmistada
rahulikumalt kui „suurt” laienemist, mis leidis aset ajavahemikul 2004–2007, kui ELiga
liitusid Kesk- ja Ida-Euroopa riigid.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile Horvaatia osalemise
kohta Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sest usun, et see on
kiiduväärt samm, kui arvestada, et Horvaatia ühineb eeldatavasti peagi ELiga. Eelkõige
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tegin seda aga põhjusel, et ebaseaduslike narkootikumide kasutamine ja narkokaubandus
on ülemaailmne nähtus, millel on tõsised sotsiaal-majanduslikud ja tervisega seotud
tagajärjed.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
ülesanne on koguda teavet narkootikumide ja narkomaania kohta, et analüüsida
elanikkonna uimastitarbimisharjumuste muutusi ning uurida võimalusi selliste põhimõtete
ja meetmete edendamiseks, mille eesmärk on vähendada narkootikumide kasutamist.
Pidades silmas tõsiasja, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus on avatud
kolmandatele riikidele ja et Horvaatia on taotlenud luba osaleda selle töös 2005. aastast,
ning arvestades, et riik on transiittee, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid
salakaubana tootjariigist tarbijariiki ning et selles riigis konfiskeeritakse suuri
narkootikumide ja eriti kokaiinikoguseid, leian, et Horvaatia osalemine keskuse töös on
tähtis samm. Niisiis annan poolthääle otsusele sõlmida ELi nimel ELi ja Horvaatia Vabariigi
vaheline vastavasisuline leping.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Debora Serracchiani koostatud soovituses,
mis põhineb ettepanekul võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi
vahelise lepingu sõlmimise kohta, käsitletakse huvi, mida Horvaatia on näidanud riigi
lülitamiseks Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX). Arvestades,
et Horvaatia on üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse transiidiriik ja et riigis on
laiaulatuslikult konfiskeeritud ebaseaduslikke hallutsinogeenseid aineid, sealhulgas kanepit,
heroiini, kokaiini, ecstasyd ja amfetamiini, et Horvaatia valitsus on vastu võtnud riikliku
noortele suunatud narkoennetusprogrammi, ning et riik soovib ühineda ELiga ja selle
lõimumine toimub eeldatavasti 2013. aastal, toetan ELi ja Horvaatia Vabariigi vahelise
lepingu sõlmimist, et viimane saaks teha koostööd Lissabonis asuva Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Ebaseaduslike narkootikumide tootmise,
kaubanduse ja kasutamisega seotud üleilmsete olude muutused valmistavad muret. Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2009. aasta aruande põhjal on olukord
halvenenud selliste narkootikumide puhul nagu kokaiin, heroiin ja uued sünteetilised
narkootikumid ning nende kasutamise tase on järjekindlalt olnud kõrge ja on tõusuteel.
See kasv tuleneb lugematutest teguritest ja on paljudes riikides seotud kapitalismi kriisi ja
selle sotsiaalsete mõjude süvenemisega. Raportis tehakse ettepanek toetada Euroopa Liidu
ja Horvaatia Vabariigi vahelist lepingut Horvaatia osalemise kohta Euroopa Narkootikumide
ja Narkomaania Seirekeskuse töös.

Hoolimata sellest, et riik on ühinemas ELiga, ja selle protsessi arengust ja lõpptulemusest,
tehakse ettepanek, et riik osaleks Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös, sest ta teeb pingutusi narkootikumidega seotud kuritegude uurimise ja nende eest
vastutusele võtmise vallas. Siiski soovitatakse, et neid pingutusi tuleks oluliselt suurendada,
pidades silmas, et Horvaatia on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse
transiittee. On tähtis, et Horvaatia liitumine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskusega – mida me toetame – aitaks tõhustada võitlust narkokaubanduse vastu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raporti vastuvõtmisega toetab Euroopa
Parlament Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelist lepingut Horvaatia osalemise kohta
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös.

Kuigi Horvaatia peaks raportööri sõnul Euroopa Liiduga ühinema kas 2012. aasta teisel
poolel või 2013. aasta alguses, võib nõustuda tema osalemisega Euroopa Narkootikumide
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ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sest riik teeb pingutusi narkootikumidega seotud
kuritegude uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel. Siiski tuleb neid pingutusi oluliselt
suurendada, pidades silmas, et Horvaatia on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva
narkokaubanduse transiittee.

Teame, et ebaseaduslike narkootikumide tootmise, kaubanduse ja kasutamisega seotud
üleilmsete olude muutused valmistavad muret. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse 2009. aasta aruandes esitatud andmete põhjal on olukord halvenenud eelkõige
selliste narkootikumide puhul nagu kokaiin, heroiin ja uued sünteetilised narkootikumid
ning nende kasutamise tase on järjekindlalt olnud kõrge ja on tõusuteel.

Loodetavasti aitab käesolev otsus tõhustada võitlust narkokaubanduse vastu.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Horvaatia Vabariik on transiittee,
mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana tootjariigist tarbijariiki.
Laiaulatuslik suurte kokaiinikoguste konfiskeerimine Horvaatias on peamiselt seotud
meretranspordiga. Ebaseaduslike narkootikumide kasutamine ja narkokaubandus on
ülemaailmne nähtus, mis ohustab inimeste tervist ja ühiskonna stabiilsust. Niisiis on mul
hea meel Horvaatia osalemise üle Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös peamiselt sellepärast, et nii saab selles vallas teadmisi omandada ning hoida ära
narkootikumide ja muude narkootiliste ainete kasutamist.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Et Horvaatiast saab Euroopa Liidu tulevastes
suhetes endise Jugoslaavia riikidega tähtis partner ja et riik on peamine transiidiala uimastite
salakaubaveos, on meil hea meel kandidaatriigi osalemise üle Euroopa Narkootikumide
ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Meie jaoks on ülitähtis, et saaksime kohtuda ja töötada
Horvaatia ekspertidega nimetatud valdkonnas, et võidelda selle kahetsusväärse probleemiga.
Sel põhjusel olen ettepaneku poolt.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Olin dokumendi variraportöör ning
hääletasin kindlameelselt resolutsiooni ja lepingu poolt, mille alusel saab Horvaatia osaleda
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ning Narkootikumide ja
Narkomaania Euroopa Teabevõrgus (REITOX). Seega toetan täielikult Horvaatia osalemist,
et ta saaks aktiivselt osaleda võitluses probleemi vastu, mille ulatus ja laastavad tagajärjed
on Euroopas ohtlikult kasvamas. Keskuse koostatud statistika kohaselt on kanepit proovinud
juba 75 miljonit eurooplast. Kokaiini on vähemalt korra kasutanud juba 14 miljonit
eurooplast. Samuti tuleks rõhutada, et Horvaatia on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva
narkokaubanduse transiittee. Seega võimaldab leping saada faktilist ja objektiivset teavet
narkootikumide ja narkomaania ning nende tagajärgede kohta Horvaatias ning samal ajal
mõistab Horvaatia teabevahetuse ja parimate tavade abil selle nähtuse olemust ja saab
sellega paremini tegeleda.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Kiitsin raporti heaks, sest teatavasti on Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse peamine ülesanne koguda teavet
narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali. Kogutud teabe põhjal analüüsitakse
nõudlust narkootikumide järele ja võimalusi selle vähendamiseks ning ka üldisemalt
narkoturuga seotud nähtusi. On sätestatud, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskus on avatud kõikidele kolmandatele riikidele, kes jagavad liidu ja selle
liikmesriikide huvi keskuse eesmärkide ja töö vastu. Horvaatia Vabariik taotles 2005. aastal
luba osaleda Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Horvaatia
Vabariik osaleb keskuse tööprogrammis, täidab kohustusi, mis on kindlaks määratud
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määrusega, ta lülitatakse Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX)
ja ta jagab keskusega andmeid vastavalt liidu ja liikmesriikide õiguses sätestatud
andmekaitsenõuetele. Horvaatia Vabariik toetab liitu rahaliselt, et katta oma osalemise
kulud, ja osaleb keskuse haldusnõukogu töös hääleõiguseta ajani, mil riik saab Euroopa
Liidu liikmeks. Keskus kohtleb Horvaatia Vabariiki kui liikmesriiki nii Narkootikumide ja
Narkomaania Euroopa Teabevõrku lülitamises kui ka personalieeskirjade kohaldamisel.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Narkomaania on sotsiaalne probleem nii
arenenud kui ka vähe arenenud riikides. Just nagu teisedki riigid peab Horvaatia võitlema
narkomaaniaga ja tal on selles valdkonnas väga ranged õigusaktid. Ennetustööd tehakse
põhiliselt koolides, sest see ühiskonnarühm on narkomaania suhtes kõige haavatavam.
Horvaatia kui ELi kandidaatriik on kohustatud kohandama oma õigussüsteemi liidu
liikmesriikides kehtiva süsteemiga. Minu arvates on Horvaatia osalemine Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ülitähtis eelkõige põhjusel, et Horvaatia
on transiittee. Horvaatia kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana tootjariigist
tarbijariiki. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös osalemine aitab
kehtestada Horvaatias Euroopa Liidu väga olulist narkootikumivastast poliitikat.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Toetasin täna oma poolthäälega soovitust
Horvaatia Vabariigi osalemise kohta Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös. Horvaatia Vabariik osaleb õigupoolest keskuse Euroopa tööprogrammis
narkootikumide ja narkomaania kohta. Keskuse peamine ülesanne on koguda teavet
narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali. See teema on ilmselgelt ülitähtis
nii selle tähelepanuväärse mõju poolest tervisekaitse valdkonnale kui ka võitluse poolest
narkoturuga seotud kuritegevuse vastu. Horvaatia asub tegelikult ühe transiidiks kasutatava
meretee ääres, mida tarvitatakse sageli organiseeritud kuritegevuse käigus, et tuua
ebaseaduslikke uimasteid tootjariigist tarbijariiki. See tõsiasi on meie jaoks veelgi
murettekitavam, kui mõtleme sellele, et Horvaatia on järgmine kandidaatriik, kellest saab
Euroopa Liidu liikmesriik. Niisiis loodan, et Horvaatia osalemine tööprogrammis osutub
ülimalt kasulikuks.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Vaadeldav nõukogu otsuse eelnõu
Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi
osalemist Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös, sõlmimise kohta
on tähtis, sest Horvaatia on üks põhilisi narkootikumide sisseveokohti Euroopas.

Et Horvaatiat, aga ka Euroopa Liitu ohustav narkokaubanduse probleem tõhusalt lahendada,
tuleb Horvaatia kindlasti lülitada Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku
(REITOX) ning riik peab aktiivselt ja vahetult osalema andmevahetuses Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega. Andmevahetus võimaldab luua
andmebaasi, mille põhjal saab analüüsida nõudlust narkootikumide järele ja kaasnevat
narkokaubanduse alast tegevust. See on hädavajalik objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava
teabematerjali avalikustamiseks Euroopa tasandil.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Mul on hea meel lepingu ja Horvaatia Vabariigi
osalemise üle Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Ebaseaduslike
narkootikumide kasutamine ja narkokaubandus on ülemaailmne nähtus, mis ohustab
inimeste tervist ja ühiskonna stabiilsust. Statistika kohaselt on umbes kolmandik Euroopa
noori proovinud mõnda ebaseaduslikku narkootikumi ja tunnis sureb vähemalt üks ELi
kodanik narkootikumi üledoosi tõttu. Euroopa tasandil on oluline saada faktilist ja
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objektiivset teavet narkootikumide ja narkomaania ning nende tagajärgede kohta Horvaatias
ning samal ajal saab Horvaatia Vabariik teavet parimate tavade kohta selleks, et mõista
riigi narkoprobleemide olemust ja nendega paremini tegeleda.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjalikult. – (CS) Uimastite probleem, mille üle praegu arutleme,
on suurel määral ka ajalooline probleem. Ebaseaduslik narkokaubandus ei tunne praegu
ega ole varemgi tundnud riigipiire. Minu arvates on kvaliteetse rahvusvahelise koostöö
arendamine võitluses ebaseadusliku narkokaubanduse vastu nii Euroopa kui ka eelkõige
üleilmsel tasandil üks meetod, mille abil saab edendada sellise äri vastase võitluse
tõhustamist.

Arstina tahaksin samuti öelda seda, et narkootikumide kuritarvitamine võib põhjustada
inimeste tervisele väga ränki ja pöördumatuid tagajärgi. Niisiis toetan tõhusat rahvusvahelist
koostööd võitluses narkootikumide või nende eelkäijatega seotud ebaseadusliku kaubanduse
vastu ning samal ajal tahaksin mainida vajadust ennetustöö järele.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Ebaseaduslike narkootikumide kasutamine
ja narkokaubandus on ülemaailmne nähtus, mis ohustab inimeste tervist ja ühiskonna
stabiilsust. Horvaatia Vabariik on transiittee, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid
salakaubana tootjariigist tarbijariiki. Peale selle on viimase kümne aasta jooksul
narkootikumidega seotud surmajuhtumite arv järk-järgult suurenenud. Kuigi politseinike
koolitamine ja vajaliku varustuse andmine jätkub, tuleb siiski veel oluliselt parandada
narkootikumidega seotud kuritegude uurimist ja nende eest vastutusele võtmist. Horvaatia
on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse transiittee. Pooldame kindlasti
riiklikku noortele suunatud narkoennetusprogrammi, mille riigi valitsus on vastu võtnud
olemasolevate programmide täiendamiseks. Niisiis kiidame heaks Horvaatia Vabariigi
osalemise Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Et tegemist on
kandidaatriigiga, kes ühineb peagi Euroopa Liiduga, on eriti tähtis, et ta esitaks
liikmesriikidele põhjalikku ja objektiivset teavet narkokaubanduse ja narkomaania ning
nende majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede kohta.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Uimastiprobleem valmistab endiselt muret kogu
ELis. Mida rohkem riigid sellevastast võitlust toetavad, seda suurem on võimalus saavutada
edu. Niisiis on Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös teretulnud. Siiski peab Horvaatia tõhustama võitlust narkokaubanduse vastu oma
territooriumil, sest ta on jätkuvalt üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse transiittee.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse peamine ülesanne on koguda teavet narkootikumide ja narkomaania kohta,
et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat
teabematerjali.

Horvaatia Vabariik osaleb seega keskuse tööprogrammis, riik lülitatakse Narkootikumide
ja Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX) ja ta jagab keskusega andmeid. Horvaatia
Vabariik on tootjariikidest saabuvate uimastite transiittee ning jätkuvalt üks peamine ELi
suunduva narkokaubanduse transiittee.

Sellegipoolest võttis ta 2010. aastal vastu programmi narkootikumide kuritarvitamise
vastase võitluse tegevuskava rakendamise kohta ning riikliku noortele suunatud
narkoennetusprogrammi. Peale selle jätkub politseinike koolitamine ja vajaliku varustuse
andmine.
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Horvaatia osalemine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös ja teabe
vahetamine võimaldab tal mõista probleemi ja sellega paremini tegeleda. Samuti on riigi
osalemine paljutõotav märk seoses selle eelseisva ühinemisega Euroopa Liiduga.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Teatavasti töötab keskus ühenduse ja liikmesriikide
tasandil põhimõtteliselt koos poliitikakujundajatega, mis soodustab sellise strateegia
väljatöötamist, mille abil saab võidelda narkootikumide vastu ja esitada teavet üldsusele.
Praegu pööratakse põhitähelepanu ELi uimastivastase võitluse 2009.–2012. aasta
tegevuskava rakendamisele. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa koostööd võitluses
narkomaania lubamatute tagajärgede vastu. Mulle meeldiks näha, et keskus töötaks peale
narkomaania tagajärgede ka selle põhjuste kallal, lahendades seeläbi probleemi juba varajases
etapis. Hääletasin poolt.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Minu arvates peame nii Euroopa Liidus kui ka
väljaspool seda astuma samme, et vähendada narkootikumide kasutamist ja nõudlust
nende järele ning selleks tuleks võtta rangeid ennetavaid meetmeid eesmärgiga võidelda
narkoturuga seotud nähtuste vastu. Sellest tulenevalt on väga tähtis saada täpseid andmeid
ja teavet narkootikumide ja narkomaania kohta, sest tegemist on ülemaailmse nähtusega,
mis ohustab meie kõigi tervist, ohutust ja sotsiaalset heaolu. Toetan Horvaatia osalemist
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Horvaatia eesmärk on saada
Euroopa Liidu täisliikmeks. Siinkohal tuleks märkida, et Horvaatia on transiittee, mille
kaudu veetakse suurtes kogustes uimasteid salakaubana teistesse riikidesse. Mul on hea
meel, et Horvaatia teeb tähelepanuväärseid jõupingutusi uimastiäri, ebaseaduslike
narkootikumide kasutamise ja narkokaubanduse vastases võitluses. Siiski on Horvaatia
jätkuvalt üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse transiittee. Niisiis on ülioluline
saada kiiresti faktilist ja objektiivset teavet narkootikumide ja narkomaania ning nende
tagajärgede kohta. Lisaks loob see Horvaatia jaoks täiuslikud tingimused teabe saamiseks
teiste ELi liikmesriikide parimate tavade kohta, et tegeleda narkootikumide ja narkomaaniaga
seotud probleemidega.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Tunnen heameelt Horvaatia osalemise
üle Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Keskuse peamine ülesanne
on koguda teavet narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avalikustada
Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali. Kogutud teabe
põhjal analüüsitakse nõudlust narkootikumide järele ja võimalusi selle vähendamiseks
ning ka üldisemalt narkoturuga seotud nähtusi. Horvaatia, nagu ka teatud teised Euroopa
riigid, on õigupoolest transiittee, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke uimasteid salakaubana
tootjariigist tarbijariiki. Laiaulatuslik suurte kokaiinikoguste konfiskeerimine Horvaatias
on peamiselt seotud meretranspordiga. Raporti heakskiitmisel hakkab Horvaatia osalema
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse tööprogrammis ja jagama keskusega
andmeid vastavalt liidu ja liikmesriikide õiguses sätestatud andmekaitsenõuetele. Lepingus
on sätestatud maksed Euroopa Liidule, millega Horvaatia katab oma osalemise kulud.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) EMCDDA on Euroopa Narkootikumide ja
Narkomaania Seirekeskus, mis asutati 1993. aastal ja mille peamine ülesanne on koguda
teavet narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avalikustada Euroopa tasandil
objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teabematerjali. Keskuse kogutud teabe põhjal
analüüsitakse nõudlust ELi sisenevate narkootikumide järele ja kõiki narkoturuga seotud
nähtusi, et oleks võimalik töötada välja parimad meetodid nende probleemidega
võitlemiseks. Keskus on avatud ka kõikidele kolmandatele riikidele, kes jagavad liidu ja
selle liikmesriikide huvi keskuse eesmärkide ja töö vastu. Horvaatia esitas 2005. aastal
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taotluse keskuse töös osalemiseks. 2006. aastal andis nõukogu komisjonile loa alustada
Horvaatia Vabariigiga läbirääkimisi. Need viidi edukalt lõpule 2009. aasta juulis, kui leping
parafeeriti.

Seejärel vaadati leping 2009. aasta detsembris läbi, et võtta arvesse Lissaboni lepingu
jõustumist. Siinkohal tuleks rõhutada, et Horvaatia on juba lülitatud Narkootikumide ja
Narkomaania Euroopa Teabevõrku (REITOX). Eeltoodud põhjustel ja eesmärgiga parandada
veelgi koostööd kolmandate riikidega andsin ma soovitusele poolthääle.

Fiorello Provera (EFD),    kirjalikult. – (IT) Horvaatia taotles 2005. aastal luba osaleda
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse töös. Et riik on üks peamine ELi
suunduva narkokaubanduse tee, pean tähtsaks faktilise ja objektiivse teabe saamist nende
probleemide kohta Horvaatias. Seega on raportööri seisukoht minu arvates täiesti
vastuvõetav ja ma toetan kõnealust soovitust.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Horvaatia Vabariik taotles luba osaleda 1993. aastal
asutatud ning Lissabonis asuva Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse
töös. Riik on tõepoolest väga huvitatud võitlemisest narkokaubanduse vastu: peale riigis
esinevate sisepoliitiliste probleemide on tegemist transiitteega, mille kaudu veetakse neid
tooteid salakaubana ELi. Võitluses narkomaania ja narkokaubanduse vastu on Horvaatia
juba rakendanud meetmeid, et tegeleda probleemiga riiklikul tasandil nii narkootikumide
kasutamise ennetamisel kui ka narkootikumidega seotud kuritegude uurimise toetamisel.
Niisiis on Horvaatia liitumine Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega
mõlema poole huvides. Kuid seni, kuni Horvaatia ei ole liikmesriik, tuleb määrata kindlaks
tema staatus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse juures ehk
osalemisõigused ja kohustused.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Toetasime Euroopa Narkootikumide
ja Narkomaania Seirekeskuse mandaati 2006. aastal. Mis puutub konkreetselt Horvaatiaga
seotud olukorda, siis on tegemist transiitteega, mille kaudu veetakse ebaseaduslikke
uimasteid salakaubana tootjariigist tarbijariiki. Laiaulatuslik suurte kokaiinikoguste
konfiskeerimine Horvaatias on peamiselt seotud meretranspordiga. Viimase kümne aasta
jooksul on surmajuhtumite arv Horvaatias järk-järgult suurenenud. Suurem osa
surmajuhtumeist (77,1%) oli seotud opiaatidega. Aastal 2008 registreeriti kokku
7168 narkootikumidega seotud õigusrikkumist. Aastal 2009 viibis riiklikes narkoravilates
ravil kokku 7934 inimest. Konfiskeerimiste arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud
kõigi narkootikumide puhul peale heroiini ja üldiselt on võitluses narkootikumide
kuritarvitamise vastu tehtud edusamme. Horvaatia narkovastased õigusaktid on üldjoontes
sarnased ELi liikmesriikide õigusaktidega.

Siiski rõhutab raportöör oma seisukohas, et alates 2010. aastast peavad kõik raviasutused
edastama uimastite vastu võitlemise büroole teavet ravil olnud patsientide kohta. Oleks
hea saada rohkem teavet selle kohustuse kohaldamisala kohta. Sellegipoolest puudutab
see küsimus riiklikke õigusakte, mitte lepingut.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin soovituse poolt, sest pean Euroopa
kodanike tervise ja ühiskonna stabiilsuse kaitset eelisküsimuseks, mida tuleks ebaseaduslike
narkootikumide kasutamise ja narkokaubanduse vastases võitluses meeles pidada. Horvaatia
on üks peamine ELi suunduva narkokaubanduse tee. Tema osalemine Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse tööprogrammis tagab Euroopa Liidule
faktilise teabe narkokaubanduse ja narkootikumide kasutamise kohta Horvaatias ning
aitab Horvaatial mõista oma narkoprobleemide ulatust ja kasutada nendega tegelemiseks
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parimaid tavasid. Peale selle on keskuse asutamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1920/2006
artikliga 21 sätestatud riigi osalemise kohta kindel õiguslik alus, mille põhjal on keskuse
uksed avatud ka kolmandatele riikidele, kes jagavad tema eesmärke ja huve.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Mul on hea meel raporti üle, mille alusel ühineb
Horvaatia võitlusega narkootikumide vastu ELis.

Michèle Striffler (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania
Seirekeskuse eesmärk on koguda teavet narkoprobleemide kohta (narkootikumide müük,
turg, kasutamine) ning levitada seda liikmesriikides, et viimased saaksid probleeme
analüüsida ja nendega paremini tegeleda. Seega toetan täielikult Horvaatia osalemist keskuse
töös, et ta saaks aktiivselt osaleda võitluses probleemi vastu, mille ulatus ja laastavad
tagajärjed on Euroopas ohtlikult kasvamas.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi
vaheline leping on ELi ja Horvaatia jaoks tõhus vahend, mille abil saab vähendada ja
takistada narkokaubandust ja narkootikumide kasutamist uimasteid ja nende kuritarvitamist
puudutavate andmete ja kogemuste jagamise teel, pidades silmas, et tunnis sureb
narkootikumi üledoosi tõttu üks ELi kodanik. Arvestada tuleb tõsiasjaga, et Horvaatia
ühineb Euroopa Liiduga 2012. või 2013. aastal ning et riigi geograafilise asukoha tõttu
kujutab see endast narkodiilerite jaoks head ümberlaadimiskohta.

Raport: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Elena Băsescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Hääletasin proua Auconie raporti poolt. Mul on
hea meel ettepaneku üle laiendada euro sularaha piiriülese maanteeveo kohaldamisala.
Sellise liikmesriigi territoorium, kes hakkab ühisraha kasutusele võtma, tuleb lisada
sularahaveosüsteemi. Euroalas peaks olema võimalik sõlmida lepingut parimat hinda
pakkuva sularahavedajaga, isegi kui see asub teises liikmesriigis. See hõlbustab juurdepääsu
kõige tõhusamatele sularaha kogumise ja tarnimise ning sularahateenuste osutamise
kanalitele. Tulevikus on sellele vääringule ülemineku eelsel perioodil vaja üha rohkem euro
sularaha vedajaid. Peale selle on paljud euroala liikmesriigid allkirjastanud või soovivad
allkirjastada lepingud pangatähtede ja müntide valmistamiseks välismaal.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetan raportit nõukogu määruse eelnõu kohta, milles
käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (euro sularaha professionaalse
piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist. Teen
seda sellepärast, et on hea idee lisada euroala liikmesriikide vahelist euro sularaha piiriülest
maanteevedu käsitleva määruse ettepaneku kohaldamisalasse ka sellise liikmesriigi
territoorium, kes hakkab eurot kasutusele võtma, kuna harilikult on eurole ülemineku
eelsel perioodil vaja teha rohkem piiriüleseid euro sularaha vedusid.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Nõustun euroala liikmesriikide vahelist
euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu käsitleva määruse ettepaneku
kohaldamisala laiendamisega sellise liikmesriigi territooriumile, kes hakkab eurot kasutusele
võtma.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Ettepaneku eesmärk on laiendada euroala
liikmesriikide vahelist euro sularaha piiriülest maanteevedu käsitleva määruse ettepaneku
(põhiettepaneku) kohaldamisala sellise liikmesriigi territooriumile, kes hakkab eurot
kasutusele võtma, kuna harilikult on eurole ülemineku eelsel perioodil vaja teha rohkem
piiriüleseid euro sularaha vedusid. Kiidan heaks kohaldamisala laiendamise (kuigi tuleks
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märkida, et käesoleva ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikkel 352, mis tähendab, et parlamendil on volitused üksnes nõusoleku andmiseks).

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin soovituse poolt, sest minu arvates tuleks
määruse kohaldamisala laiendada sellise liikmesriigi territooriumile, kes hakkab eurot
kasutusele võtma. Otsus soodustab sujuvamat üleminekut eurole, reageerides ühtlasi
asjakohaselt sellele, et eurole ülemineku eelsel perioodil on vaja teha rohkem piiriüleseid
euro sularaha vedusid.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Olen raportööriga pärast tema esialgset raportit ühel
meelel euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu käsitleva määruse
kohaldamisala laiendamises sellise liikmesriigi territooriumile, kes hakkab eurot kasutusele
võtma.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Õigusakti eesmärk on lihtsustada
õiguslikke piiranguid, et euro pangatähed ja mündid ringleks liikmesriikide vahel vabamalt
ja et tagada euroalas suurem professionaalsus ja julgeolek. Määruse kohaldamisala
laiendamine on õige, sest eurole ülemineku eelsel perioodil on euroala liikmesriikides vaja
teha rohkem euro sularaha vedusid.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Andsin poolthääle raportile, mille eesmärk on laiendada
euroala liikmesriikide vahelist euro sularaha piiriülest maanteevedu käsitleva määruse
ettepaneku (põhiettepaneku) kohaldamisala sellise liikmesriigi territooriumile, kes hakkab
eurot kasutusele võtma, kuna harilikult on eurole ülemineku eelsel perioodil vaja teha
rohkem piiriüleseid euro sularaha vedusid.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Minu arvates on kohane laiendada euroala
liikmesriikide vahelist euro sularaha piiriülest maanteevedu käsitleva määruse kohaldamisala
ja rakendada selle sätteid sellise liikmesriigi territooriumil, kes hakkab eurot kasutusele
võtma. Tuleb märkida, et vääringu muutmiseks valmistuvates riikides tekib märkimisväärne
vajadus euro sularaha veoteenuste järele. Seepärast peame parandama veoteenuste kvaliteeti,
luues sularahavedajate jaoks soodsad tingimused, et nad saaks teenuseid osutada kiiresti
ja tõhusalt. Peale selle on ülitähtis, et sularaha jõuaks ohutult lõppsaajani, pidades silmas
veetavate kaupade liiki ja väärtust.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euro pangatähed ja mündid on tõelised
üleeuroopalised maksevahendid, sest euroala koosneb praegu 16 liikmesriigist. Et riiklikud
õigusaktid ei pruugi riigiti kooskõlas olla, on professionaalsetel sularahavedajatel tavaliselt
väga keeruline euro sularaha euroala liikmesriikide vahel vedada, mis tähendab, et sellist
vedu pakutakse praegu ülivähe. Selle tagajärjel on nõudlus euro sularaha piiriülese
maanteeveo järele märkimisväärselt suurenenud.

Uue määruse ettepaneku eesmärk on laiendada euroala liikmesriikide vahelist euro sularaha
piiriülest maanteevedu käsitleva määruse kohaldamisala sellise liikmesriigi territooriumile,
kes hakkab eurot kasutusele võtma. Põhiettepanek on laiendada euroala liikmesriikide
vahelist piiriülest vedu käsitleva määruse kohaldamisala, pidades meeles, et eurole kui uue
liikmesriigi tulevasele omavääringule on ülemineku eelsel perioodil vaja teha rohkem
sularahavedusid. Hääletasin kõnealuse määruse poolt neil põhjustel ja selleks, et see küsimus
oleks selgelt reguleeritud.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin soovituse poolt, sest minu arvates tuleks
liikmesriikide vahelist euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu käsitleva

71Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



määruse kohaldamisala laiendada sellise riigi territooriumile, kes hakkab ühisraha kasutusele
võtma. Tegelikult on sellistel riikidel oma territooriumil ühisraha kasutuselevõtmise eelsel
perioodil harilikult vaja rohkem euro sularaha, et nad saaksid hakata kiiresti ja täies ulatuses
ELis kaubandusega tegelema ning selles täiel määral osaleda.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Mul on hea meel raporti üle, mis sisaldab sätteid,
mille alusel lubatakse nõudlusega toimetulemiseks vedada rohkem euro sularaha riiki, kes
hakkab eurot kasutusele võtma. Toetasin raportit, sest tänu sellele paraneb euro sularaha
vedajate ohutus ja väljaõpe.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Andsin poolthääle nõukogu määruse eelnõule,
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (euro sularaha professionaalse
piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist.
Hääletasin selle poolt, sest pean määruse kohaldamisala laiendamist vajalikuks ja leian, et
see lahendab probleeme, mis on seotud veo eest vastutavate töötajate ohutusega.

Raport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan kõnealuse raporti poolt, sest
satelliitnavigatsioonisüsteemid peaksid tagama koostalitlusvõime eri süsteemidega.
Komisjon peaks omalt poolt tagama piisava rahastamise. Samuti tahaksin märkida, et
komisjoni tegevuskava 15 meetmest tuleks üheksat kohaldada vahetult.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle kolleeg Silvia-Adriana Ţicău
raportile globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta.
Õigupoolest toetan GNSSi funktsioonide kasutuselevõtmist eri transpordiliikide puhul
ning teadusuuringute nõuetekohast rakendamist ja rahastamist selles valdkonnas.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Komisjon avaldas
14. juunil 2010 oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva
tegevuskava, mis sisaldas 24 konkreetset soovituslikku meedet. Tegevuskava koostati
globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide üleüldist rakendamist ning konkreetsemalt
Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) väljaarendamist ja
töösserakendamist silmas pidades. EL on käivitanud EGNOSe (ja Galileo) projekti eesmärgiga
pakkuda signaale üksnes tsiviilkasutuseks ning selleks, et tagada Euroopa tööstusele igal
tasandil võimalus konkureerida sellel kasvaval strateegilisel turul. Euroopa praegune turuosa
25% ei vasta ootustele. EGNOS suudab pakkuda rohkem võimalusi (EGNOS on kümme
korda täpsem kui GPS) pärast seda, kui Galileo 2013. aastal käivitub. Komisjonil on parim
positsioon selleks, et koordineerida tegevuskava rakendamist, vältides dubleerimist
liikmesriikide tasandil ning tagades kõigi GNSSi rakendustega hõlmatud ELi
poliitikavaldkondade üldise arengu. Arvestades tohutuid majanduslikke kasutegureid,
mida EGNOS võib täieliku väljaarendamise ja kasutuselevõtu korral avaldada Euroopa
majandusele laiemalt, peaks komisjon kehtestama selles vallas selged eelisküsimused, mille
hulka kuulub EGNOSe toimimine kogu ELis ja piisavate investeeringute tagamine
valdkonnaga seotud uurimis- ja tehnoloogilisse arendustegevusse.

Adam Bielan (ECR),    kirjalikult. – (PL) Satelliitnavigatsioonisüsteemide viimaste aastate
hoogsa arengu on põhjustanud nii tehniline progress kui ka turuvajadused. Neid süsteeme
kasutatakse tänapäeval igal pool ja iga transpordiliigi puhul. Sektori järjepidev kasv
tähendab, et Euroopa süsteemide väärtus tõuseb ennustuste kohaselt 2025. aastaks
230 miljardile eurole. ELi EGNOSe ja Galileo projekt parandab konkurentsivõimet selle
teenustesektori igas valdkonnas, sest need on märgatavalt paremad ja täpsemad süsteemid
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kui GPS, kuid samas ühilduvad sellega. Kahjuks ei ole Euroopa Liidu ida- ja lõunaosas
asuvad riigid ikka veel EGNOSe süsteemiga kaetud. Selle laiendamine on seega süsteemi
edasiseks arenguks hädavajalik. Veel üks punkt, mida ei ole selgitatud, on see, kuidas
rahastatakse Galileo süsteemi hoolduskulusid. Need on hinnanguliselt 800 miljonit eurot
aastas. Eeltoodut arvesse võttes jäin ma raporti hääletusel erapooletuks.

Slavi Binev (NI),    kirjalikult. – (BG) Toetan raportit globaalsete navigatsioonisatelliitide
süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis
–, sest navigatsioonisüsteemide turg on ülisuur. Ettepanek aitab vältida dubleerimist
liikmesriikide tasandil ning tagada kõigi ELi poliitikavaldkondade üldise arengu selles
sektoris. Üldiselt annab Euroopa navigatsioonisüsteem (10 korda täpsem kui GPS) olulise
panuse ohutuse ja keskkonnaga seotud eesmärkide täitmisse maanteetranspordis ning
sujuvamasse liiklusvoogu tänu selle rakendatavusele maanteemaksude valdkonnas.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Olen asunud ettevaatlikule seisukohale ja otsustasin
kolleeg Ţicău raporti puhul erapooletuks jääda. Olgugi et globaalse
satelliitnavigatsioonisüsteemi rakendusi käsitlevat tegevuskava peetakse strateegiliseks,
sest see pakub signaale tsiviilkasutuseks ning tagab Euroopa kõikidele tööstustasanditele
võimaluse konkureerida selle kasvava turuosa pärast, on palju olulisi punkte, millele ei ole
tähelepanu pööratud. Nende seas on võimalikud andmekaitsega kaasnevad ohud ja eelkõige
ebakindlus seoses sellega, kuidas kaetakse umbes 800 miljoni euro suurused Galileo aastased
hoolduskulud. Rahandusliku jätkusuutlikkusega seotud selguse puudumisse projekti puhul,
mis on Euroopa majanduse jaoks nii tähtis ja eesmärkidelt nii kaugeleulatuv, tuleb suhtuda
ettevaatlikult ja objektiivselt.

Philippe Boulland (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta
resolutsiooni eesmärk on innustada Euroopa Komisjoni jätkama meetmete võtmist, mis
on mõeldud globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi arengu edendamiseks. Euroopa GNSSi
(globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem) ja Galileo projekt konkureerivad otseselt Ameerika
Ühendriikide GPSiga. Need projektid muudavad igapäevaelu edaspidi lihtsamaks. Need
annavad lisandväärtust nii Euroopa tööstusele kui ka transpordivaldkonnale ja sellepärast
toetan neid täielikult. Neil on palju kõrvalmõjusid: tsiviillennunduses muudetakse
lennujuhtimissüsteemid ohutumaks ning maanteeliikluse puhul aitab süsteem koguda
teemakse ja parandab ohutust hädaabikõnede satelliitseire ja maanteetranspordi jälgimise
teel. Tänu sellise Euroopa teenuse loomisele paraneb olukord kõikides valdkondades.
Hääletasin resolutsiooni poolt, et avaldada survet Euroopa ja riiklikele asutustele ning
vältida viivitust, mis jätab Euroopa iga päev ilma lõpututest võimalustest.

Jan Březina (PPE),    kirjalikult. – (CS) Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS)
rakendusi käsitlevas tegevuskavas esitatakse ülevaade meetmetest, mis on vajalikud selleks,
et viia GNSS „kriitilise massi” punktini, kust alates selle edu on tagatud. On tähtis, et kava
ei mattuks algatuste laviini alla ega piirduks vaid konsultatsioonidega ning et see viidaks
tõepoolest ellu 2013. aastaks. Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS)
peab katma kogu Euroopa Liitu ning seda tuleb laiendada Põhja-, Ida- ja Kagu-Euroopasse.
Selleks, et EGNOS oleks transpordi seisukohast täielikult toimiv, peab see katma kogu
Euroopa Liidu ja isegi meie lähinaabrid. Tsiviillennunduse valdkonnas tuleb edendada
EGNOSel põhinevate maandumisprotseduuride arendamist ja kasutamist. See on tõeliselt
ühtse Euroopa taeva strateegiline eeldus. Samuti on märkimisväärseid võimalusi kasutada
EGNOSt ja GNSSi ohutuse ja keskkonnaga seotud valdkondades ning sujuvama liiklusvoo
soodustamisel maanteetranspordis tänu nende rakendatavusele maanteemaksude
kogumiseks.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Hääletan globaalsete
navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendusi käsitlevate meetmete poolt, sest
minu arvates aitab see kaasa transpordi ja logistika ning järelevalvesüsteemide paremale
haldamisele. Võttes arvesse selle sektori kõrget väärtust maailmaturul, mis kasvab
lähiaastatel veelgi, sooviksin samuti rõhutada, kui tähtis on luua tingimused Euroopa
tööstuse konkurentsivõime tagamiseks.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjalikult. – (FR) Praeguste prognooside kohaselt teenib
Euroopa majandus globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi arvelt järgmise 20 aasta jooksul
55–63 miljardit eurot. Rakendused, mis põhinevad praegu enamjaolt USA GPS-süsteemil,
moodustavad umbes 6% ELi kogu SKPst.

Seda silmas pidades andsin poolthääle proua Ţicău algatusraportile, milles kutsutakse
komisjoni üles tagama Euroopa globaalsel satelliitnavigatsioonisüsteemil, EGNOSel ja
Galileol põhinevate rakenduste arendamiseks piisava rahastamise. Eriti tuleks innustada
VKEde juurdepääsu rahastamisele, et edendada selliste Euroopa süsteemide alusel
innovatsiooni.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletasin raporti poolt, sest usun, et kavandatava
globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava
kohaldamine aitab kaasa sellise transpordivõrgu loomisele, mis on tänu turvalisematele,
keskkonnasõbralikumatele ja ökonoomsematele transpordiliikidele tõhusam.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Globaalsed navigatsioonisüsteemid on
transpordisektoris igapäevased ning need muutuvad järjest tähtsamaks maailmas, mis
toimib üha rohkem osana võrgust ning kus kaubandus ja kiire suhtlemine on hädavajalik.
Selliste süsteemide ärilised eelised ja väärtus on ilmselged ning Euroopa huvi võimalikult
paljude ja kolmandatest riikidest sõltumatult toimivate lahenduste vastu on mõistetav.
Komisjoni esitatud tegevuskava muudab põhjendatuks ettepanekud ELi tulevase seisukoha
kohta nendesse küsimustesse ning annab võimaluse käsitleda seda teemat kindlamalt ja
järjepidevamalt. Nende süsteemide rahastamise puhul on vaja eriti ranget korda, et hoida
ära raiskamist. Samuti on tarvis üht leidlikku meetodit toetuse ja partnerite kogumiseks.
Loodetavasti on Euroopa Liit endiselt suuteline looma iseseisvad globaalsed
navigatsioonisüsteemid ning kasutama ära nende täielikku potentsiaali, et soodustada
majanduse tugevnemist, suuremat tööhõivet ja transpordi ohutust.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Silvia-Adriana Ţicău koostatud raportis
käsitletakse navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendusi ELis pärast seda, kui
komisjon avaldas 14. juunil 2010 oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS)
rakendusi käsitleva tegevuskava. Sektor on järsult kasvanud 2000. aastast, mil GPS-teenuseid
pakuti esmakordselt. Selle globaalne turuväärtus, mis moodustas 2008. aastal 124 miljardit
eurot, on 2025. aastaks kasvanud hinnanguliselt 230 miljardile eurole. EL ei saanud endale
lubada mahajäämist satelliitnavigatsioonitehnoloogia vallas ning arendas välja Euroopa
Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS), mis on programmi GALILEO eelkäija
ja peaks tööle hakkama 2013. aastal, olles kümme korda täpsem kui GPS. Lähemas tulevikus
on võimalik jõuda täpsuseni kuni 45 cm. Kiidan raportööri ja tunnen heameelt, et vastu
võetakse raport, mis sai minu poolthääle, sest see võimaldab suurendada ELi turuosa ja
parandada Euroopa konkurentsivõimet sel strateegilisel ja kasvaval turul.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Globaalsel satelliitnavigatsioonisüsteemil
(GNSS) võib olla tähtsaid ja ülikasulikke rakendusi kõikide transpordiliikide jaoks. See võib
muu hulgas muuta transpordiliigid turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja
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ökonoomsemaks. GNSSil võib samuti olla oluline osa nn intelligentsete
transpordisüsteemide kasutamise toetamisel ja edendamisel. Raportöör käsitleb mõnda
neist aspektidest. Nagu muu tehnoloogia puhul, ei saa GNSSi rakenduste praktilisi tulemusi
siiski lahutada majanduslikust ja sotsiaalsest raamistikust, kus neid kasutatakse, ning
sihtidest ja eesmärkidest, mida nad teenivad. Selline on olukord üldiselt ja eriti selles sektoris.
Seega ei ole üllatav, et ettepaneku kohaselt peaks see süsteem hõlbustama ka näiteks ühtse
Euroopa taeva loomist. Meie tahaksime sellest raporti aspektist distantseeruda. Oleme
nõus GNSSiga, mis toetab avalike teenuste arengut, ajakohastamist ja mitmekesistamist
eriti transpordi vallas. GNSSi analüüsimine ei saa ebaõnnestuda neis paljudes mõõtmetes,
kus seda saab kohaldada. Seda silmas pidades on meil kahtlusi seoses nende programmide
võimalike kasutuspiiridega, kui me mõtleme ELi ja Ameerika Ühendriikide eeldatava
konkurentsi peale selliste süsteemide funktsionaalsuse ja tõhususe üle.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Globaalsel satelliitnavigatsioonisüsteemil
(GNSS) võib olla tähtsaid ja ülikasulikke rakendusi kõikide transpordiliikide jaoks. See võib
muu hulgas muuta transpordiliigid turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja
ökonoomsemaks. Nendel süsteemidel võib samuti olla oluline osa nn intelligentsete
transpordisüsteemide kasutamise toetamisel ja edendamisel. Nagu muu tehnoloogia puhul,
ei saa nende rakenduste praktilisi tulemusi siiski lahutada majanduslikust ja sotsiaalsest
raamistikust, kus neid kasutatakse, ning sihtidest ja eesmärkidest, mida nad teenivad. Seega
ei ole üllatav, et ettepaneku kohaselt peaks see süsteem hõlbustama ka näiteks ühtse Euroopa
taeva loomist. Meie tahaksime sellest raporti aspektist distantseeruda.

Oleme nõus globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemiga, mis toetab avalike teenuste arengut,
ajakohastamist ja mitmekesistamist eriti transpordi vallas.

Siiski ei saa süsteemi analüüsimine ebaõnnestuda neis paljudes mõõtmetes, kus seda saab
kohaldada. Seda silmas pidades on meil kahtlusi seoses nende programmide võimalike
kasutuspiiridega, kui me mõtleme ELi ja Ameerika Ühendriikide eeldatava konkurentsi
peale selliste süsteemide funktsionaalsuse ja tõhususe üle.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Komisjon avaldas 2010. aasta juunis
globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava, mis
sisaldas 24 konkreetset soovitust. Tegevuskava koostati ajal, mil rakendati globaalsete
navigatsioonisatelliitide süsteeme ning konkreetsemalt Euroopa Geostatsionaarset
Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS). Satelliitnavigatsioonisüsteemid peaksid tagama
koostalitlusvõime eri süsteemidega ning neid peaks saama kasutada nii kauba- kui ka
reisijateveol. Minu arvates peaks komisjon astuma samme, mis on vajalikud selleks, et
koordineerida tegevuskava rakendamist ning tagada GNSSi rakendustega hõlmatud ELi
poliitikavaldkondade areng.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Nõustume küll proua Ţicău ettepaneku mõne
aspektiga, kuid oleme samas paljude suhtes ka ebakindlad. Nendeks on kindlakstegemine,
kuidas Galileo toimima hakkamisel kaetakse umbes 800 miljoni euro suurused aastased
hoolduskulud, võimalikud andmekaitsega kaasnevad ohud, mis on seotud globaalse
satelliitnavigatsioonisüsteemi rakenduste ja teenuste kasutamisega ning tungiv vajadus
leida täiendavaid rahalisi vahendeid tagamaks, et Euroopa Geostatsionaarse
Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) ja Galileoga seotud toimingud saavutavad peagi edu.
Neil põhjustel ei tuleks ettepanekut kõrvale heita, kuid ma ei saa seda täielikult toetada.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Raporti vastuvõtmine on tähtis edusamm,
sest see paneb aluse globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide üleüldisele
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rakendamisele ning konkreetsemalt EGNOSe väljaarendamisele, mis peaks hõlbustama
Galileo süsteemi rakendamist. Andsin sellele samuti poolthääle sellepärast, et see tagab
võimaluse võtta konkreetseid meetmeid, mis edendavad transpordi arengut Euroopas ning
mõjutavad oluliselt ohutuse ja keskkonna valdkondi, samuti parandavad liiklust
maanteetranspordis.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Kiitsin dokumendi heaks, sest komisjon avaldas
14. juunil 2010 oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva
tegevuskava, mis sisaldas 24 konkreetset soovituslikku meedet. Tegevuskava koostati
globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide üleüldist rakendamist ning konkreetsemalt
Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) väljaarendamist ja
töösserakendamist silmas pidades. EGNOS on programmi GALILEO eelkäija. GNSS on
oluline intelligentsete transpordisüsteemide (ITSide) arendamisel, sest ITSid võivad anda
tõhusamaid, puhtamaid ja ohutumaid transpordilahendusi ning paljude ITS-teenuste õige
kasutamine eeldab hästi toimivaid GNSS-süsteeme. EGNOS ja Galileo võivad anda olulise
panuse maanteeliikluse korraldamisse ning selles valdkonnas on tarvis
teadvustamiskampaaniat, et suurendada nende pakutavate võimaluste kasutamist seoses
teemaksude kogumise, automaatsete hädaabikõnede (eCall), veoautodele interneti teel
turvaliste parkimiskohtade reserveerimise ja reaalajas asukoha määramisega, et aidata
muuta maanteetransporti ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Euroopa Parlamendi resolutsiooni
ettepanek on tähtis, sest GNSSi (globaalset satelliitnavigatsioonisüsteemi) saab kasutada
kõikide transpordiliikide puhul (maismaa-, mere- ja õhutransport) ning see muudab liikluse
sujuvamaks, soodustab majanduskasvu ja vähendab saastust. Samal ajal moodustab GNSS
osa ELi 2020. aasta strateegia uuenduslikest põhieesmärkidest. Tagada tuleb praegusest
rohkem rahalisi vahendeid aastas, et globaalset navigatsioonisüsteemi saaks rakendada
kõikides ELi liikmesriikides sobival ja ühtsel viisil.

Resolutsiooni ettepanekus pakutakse muude soovituste seas välja rahaliste vahendite
eraldamist selliste uute GNSSi rakenduste uurimis- ja arendustegevuseks, mida saab kasutada
valdkondades nagu kliimamuutused, põllumajandus, tsiviilkaitse, loodusõnnetuste
hoiatussüsteemid jne. Viimase, kuid mitte vähem tähtsana tagab GNSSi süsteemi
väljaarendamine ELi tasandil ELile sõltumatuse väljaspool ELi kasutatavatest sarnastest
navigatsioonisüsteemidest.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Tervitan komisjoni GNSSi rakendusi käsitlevat
tegevuskava (KOM(2010)308), mille eesmärgiks on edendada järelrakenduste arendamist
sertifitseerimise, standardiseerimise ja tegevuse kooskõlastamise abil nii tööstuse kui ka
teiste riikidega, samuti teavitamise, teadlikkuse suurendamise, reguleerimismeetmete
rakendamise ja rahastamise suurendamise kaudu.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi
(GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava avaldamise ning Euroopa Geostatsionaarse
Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) väljaarendamise ja töösserakendamise teel on Euroopa
Liit püüdnud juhtida tähelepanu tsiviilkasutusele ning tagada Euroopa kõikidele
tööstustasanditele võimaluse konkureerida sellel kiiresti kasvaval strateegilisel turul. Oleme
nõus komisjoni koostatud sihtotstarbelise tegevuskavaga, mis sisaldab 15 valdkondlikku
meedet, millest 9 on vahetult ja olulisel määral seotud transpordiga ning eelkõige EGNOSe
edendamisega kolmandates riikides. Selleks, et see süsteem oleks transpordi seisukohast
täielikult toimiv, peab see ulatuma kaugemale Euroopa piiridest ja katma isegi meie
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lähinaabrid. Niisiis tuleb seda esmajärjekorras tuleb laiendada Põhja-, Ida- ja
Kagu-Euroopasse. Tsiviillennunduse valdkonnas kutsume liikmesriike üles seadma esikohale
EGNOSel põhinevad protseduurid ja teenused, et luua tõeliselt ühtne Euroopa taevas.
Samuti on kõigile selge EGNOSe ja GNSSi oluline panus ohutusse ja keskkonnakaitsesse.
Nende eesmärkide saavutamiseks on meil vaja piisavaid investeeringuid Euroopa uurimis-
ja arendustegevusse.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Nüüd on komisjonil aeg koordineerida tegevuskava
rakendamist, vältides dubleerimist liikmesriikide tasandil ning tagades globaalse
satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendustega hõlmatud ELi erinevate
tegevusvaldkondade üldise arengu. Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem
(EGNOS) peab katma kogu Euroopa Liitu ning esmajärjekorras tuleb seda laiendada Lõuna-,
Ida- ja Kagu-Euroopasse. Selleks, et Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem
(EGNOS) oleks transpordi seisukohast täielikult toimiv, peab see katma kogu Euroopa
Liidu ja isegi meie lähinaabrid. Tsiviillennunduse valdkonnas peavad liikmesriigid edendama
EGNOSel põhinevate maandumisprotseduuride arendamist ja kasutamist ning EGNOSel
põhinevad protseduurid ja teenused tuleb tsiviillennunduse jaoks sertifitseerida
esmajärjekorras. See on tõeliselt ühtse Euroopa taeva strateegiline eeldus. Samuti on kõigile
selge EGNOSe ja GNSSi oluline panus ohutuse ja keskkonnaga seotud eesmärkide täitmisse
ning sujuvamasse liiklusvoogu maanteetranspordis tänu nende rakendatavusele
maanteemaksude kogumiseks. Meil tuleb leida viisid selle süsteemi rahastamiseks.

Louis Michel (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS)
rakendused on iga transpordisektori tegevuses kesksed ja ülitähtsad tegurid ning nende
tulemuslik töö muudab transpordi turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja
ökonoomsemaks.

Euroopa Liit ei saa igaveseks jääda sõltuvaks süsteemidest, mis on välja töötatud teistes
riikides ja algselt hoopis teisel otstarbel. Võttes arvesse olulist lisandväärtust, mida GNSSi
ja Galileo projekt annavad Euroopa tööstuspoliitikale, on nende edu tagamine hädavajalik.
Sihtotstarbeline tegevuskava on parim viis selleks, et anda uut hoogu ja aidata
märkimisväärselt kaasa selliste eesmärkide täitmisele, mis on seotud ohutuse ja keskkonnaga
ning sujuvama liiklusega maanteetranspordis.

Peale selle peaksid satelliitnavigatsioonisüsteemid tagama koostalitlusvõime eri süsteemide,
sealhulgas tavapäraste süsteemidega. Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi
(EGNOSe) laiendamine peaks olema esmatähtis küsimus. Süsteemi tuleb laiendada kogu
Euroopa maailmajaole ja Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluses osalevatele riikidele
ning samuti Lähis-Idale ja Aafrikale. Komisjon peaks pakkuma välja meetmed, mis tagavad
piisava rahastamise muid transpordipoliitikale eraldatud vahendeid vähendamata.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Satelliitnavigatsioonisüsteemid peaksid tagama
koostalitlusvõime eri süsteemidega ning peaksid võimaldama ka ühendvedude kasutamist
nii kauba- kui ka reisijateveol. Seepärast hääletasin raporti poolt.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Andsin poolthääle resolutsioonile globaalsete
navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendusi käsitleva ELi poliitika kohta
lühikeses ja keskpikas perspektiivis eelkõige sellepärast, et GNSSi ja Galileo projektile tuleb
kogu ELi transpordisektoris pöörata suurt tähelepanu. Komisjonil tuleb selles vallas täita
erilist osa ning kehtestada reguleeriv mehhanism, mis kaotaks eri bürokraatlikud ja muud
takistused ning hõlbustaks nende projektide sujuvat ja tõhusat rakendamist. Peale selle on
ülimalt tähtis tagada projektide jaoks vajalik ja piisav rahastamine läbipaistvuse ja
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proportsionaalsuse kriteeriumide alusel, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata VKEdele.
Meil tuleb edendada EGNOSe ja Galileo kasutamist tsiviillennunduses ning aidata seeläbi
kaasa ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise uurimisprogrammi väljatöötamisele ja selle
rakendamise hõlbustamisele.  On ülioluline,  et  Euroopa
satelliit-raadionavigatsiooniprogrammid kohandataks mitmeliigilise transpordi teenustega
ja et neid kasutataks mitte ainult teatud riikides, vaid kogu Euroopas, sest nimetatud
programmide tulemuslik rakendamine parandaks kaubavedude tõhusust ning aitaks
lahendada paljusid transpordiohutuse ja keskkonnaga seotud probleeme.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin proua Ţicău raporti poolt, sest minu
arvates tuleks transpordisektoris rakendada sellist uut tehnoloogiat nagu
satelliitnavigatsioonisüsteem, mis levib üha kiiremini ja toob kasu kogu ühiskonnale.
Globaalses süsteemis, milles elame, peab EL kohandama oma meetmeid eri sektorite
vajadustega ja arendama välja globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi, mis ühildub täielikult
üldtuntud GPS-süsteemiga, et tagada kiire teave ilma eksimusteta. Õitsval turul, mille
hinnanguline käive kasvab järgmise 10 aasta jooksul rohkem kui 200 miljardile eurole,
on satelliitnavigatsioonisüsteemi jaoks vaja piisavat rahastamist, et toetada selle tegelikku
arengut.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Komisjon avaldas 14. juunil 2010
oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava, mis
sisaldas 24 konkreetset soovituslikku meedet. Pärast GPS-teenuste esmakordset pakkumist
Ameerika satelliitide abil 2000. aastal on sektoris tervikuna toimunud tohutu kasv. Sektori
globaalne turuväärtus moodustas 2008. aastal tõepoolest hinnanguliselt 124 miljardit
eurot ning 2025. aastaks ennustatakse kasvu 230 miljardile eurole. Sellest 20%
moodustavad intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) ning 5% ohutust, sh
transpordiohutust suurendavad rakendused. Projekti eesmärk on pakkuda signaale
tsiviilkasutuseks ning selleks, et tagada Euroopa kõikidele tööstustasanditele võimalus
konkureerida sellel kasvaval strateegilisel turul. Euroopa praegune turuosa 25% ei vasta
ootustele. Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) ühildub GPSiga,
kuid suudab pakkuda rohkem võimalusi pärast Galileo töölehakkamist 2013. aastal.
EGNOS on praegu kümme korda täpsem kui GPS. Need asjaolud avaldavad vahetut ja
olulist mõju transpordisektorile, sealhulgas kõrgetasemelistele juhiabisüsteemidele, ning
seega hääletan ma raporti poolt.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi sektor
on pärast süsteemide esmakordset kasutamist Ameerika Ühendriikides 2000. aastal tohutult
kasvanud. 2025. aastal on globaalne turuväärtus hinnanguliselt 230 miljardit eurot, millest
20% moodustavad intelligentsed transpordisüsteemid ning 5% ohutust suurendavad
rakendused.

Komisjon avaldas 2010. aasta juunis globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS)
rakendusi ja konkreetsemalt Euroopa EGNOSt käsitleva tegevuskava: tegevuskava sisaldas
ka 24 konkreetset soovituslikku meedet. Et EGNOSt edasi arendada, tuleb eelisküsimuseks
seada tegevuskavas väljapakutud meetmed. Samuti tuleb tingimata tagada piisavad
investeeringud ja rahastamine uurimis- ja arendustegevusse. Tõsiasi, et väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete jaoks ei jagu Euroopa rahalisi vahendeid, et nad saaksid osaleda selles
teadusprojektis seitsmenda ja kaheksanda raamprogrammi alusel, muudaks selle ettevõtete
jaoks vähem huvipakkuvaks. Et toetada EGNOSe edasiarendamist ja tagada, et süsteem ei
kannataks Euroopa vahendite puudumise tõttu, hääletasin ettepaneku poolt.
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Phil Prendergast (S&D),    kirjalikult. – Komisjoni globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi
rakendusi käsitlev tegevuskava näitab, et turul, mille väärtuseks ennustatakse 2025. aastaks
230 miljardit eurot, on suur nõudlus. Siiski ei suuda Euroopa selles valdkonnas globaalselt
konkureerida ning meie praegune turuosa 25% ei vasta ootustele. Peame tagama, et astume
vajalikke samme selle tööstusharu täieliku potentsiaali saavutamiseks Euroopa
Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem (EGNOS) on kümme korda täpsem kui GPS
ja ennustuste kohaselt on lähemas tulevikus võimalik jõuda täpsuseni kuni 45 cm. Süsteem
kujutab endast selget kasutegurit õhu- ja meretranspordi valdkonnas ning samuti saab
seda rakendada maanteetranspordis. Siiski peame olema tähelepanelikud, et mitte rikkuda
Euroopa kodanike õigusi, sest sellise tehnoloogiaga kaasnevad ilmsed eraelu puutumatusega
seotud probleemid. Üldiselt on mul EGNOSe ja GNSSi üle hea meel, sest need võivad anda
olulise panuse ohutuse ja keskkonnaga seotud eesmärkide täitmisse, ning minu arvates on
piisavad investeeringud sellekohasesse uurimis- ja arendustegevusse hädavajalikud. Kuid
et nendest projektidest kasu tõuseks, tuleb lõpetada alarahastamine.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Pärast globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi
(GNSS) rakendusi käsitlevat tegevuskava, mille komisjon avaldas 14. juunil 2010,
eesmärgiga arendada edasi Euroopa Geostatsionaarset Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS),
tuleks teha jõupingutusi, et laiendada navigatsioonisüsteemi kogu ELi. Süsteemi laiendamine
võib õigupoolest pakkuda suuri eeliseid majanduses ja julgeolekus. Selleks on aga vaja
mahukaid investeeringuid uuendustegevusse ja arengusse. See on ainuke viis, kuidas
süsteem saavutab esiteks oma täieliku ulatuse ja teiseks sellise küpsuse taseme, et võimaldab
lõpuks teenida finantstulu. Peale selle on tegemist valdkonnaga, kus on toimunud suur
edasiminek. Näiteks ennustatakse, et lähemas tulevikus on geograafiliste asukohtade
määramisel võimalik jõuda täpsuseni kuni 45 cm. Neil põhjustel hääletasin raporti poolt.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasime Euroopa Parlamendi tänasel
täiskogu istungil Strasbourgis raporti üle, milles käsitletakse globaalsete
navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendusi. 2010. aastal avaldas komisjon
oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava.
Tegevuskavas esitatakse ülevaade lahendustest, mis on vajalikud satelliitnavigatsiooni
edukuse tagamiseks. Tegevuskava üldine taust on globaalsete navigatsioonisatelliitide
süsteemide üleüldine rakendamine ning konkreetsemalt Euroopa Geostatsionaarse
Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) väljaarendamine ja töösserakendamine.

EGNOS on programmi GALILEO eelkäija. EL on käivitanud EGNOSe (ja Galileo) projekti
eesmärgiga pakkuda signaale üksnes tsiviilkasutuseks ning selleks, et tagada Euroopa
tööstusele igal tasandil võimalus konkureerida sellel kasvaval strateegilisel turul. Minu
arvates – sama rõhutab ka kolleeg Ţicău – on Galileo programmi jaoks vaja panna kõrvale
täiendavad rahalised vahendid ja sellest tulenevalt luua ehk ELi eelarves Galileo reservfond,
et katta lisakulusid teisi programme kahjustamata.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Mina hääletasin raporti poolt. Komisjon
avaldas 14. juunil 2010 oma globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi
käsitleva tegevuskava, mis sisaldas 24 konkreetset soovituslikku meedet. Tegevuskava
taust on globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide üleüldine rakendamine ning
konkreetsemalt Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS)
väljaarendamine ja töösserakendamine. EGNOS on programmi GALILEO eelkäija. Pärast
GPS-teenuste esmakordset pakkumist Ameerika satelliitide abil 2000. aastal on sektoris
tervikuna toimunud tohutu kasv. Sektori globaalne turuväärtus moodustas 2008. aastal
hinnanguliselt 124 miljardit eurot ning 2025. aastaks ennustatakse kasvu 230 miljardile
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eurole. Sellest 20% moodustavad intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) ning 5% ohutust,
sh transpordiohutust suurendavad rakendused.

EL on käivitanud EGNOSe (ja Galileo) projekti eesmärgiga pakkuda signaale tsiviilkasutuseks
ning selleks, et tagada Euroopa kõikidele tööstustasanditele võimalus konkureerida sellel
kasvaval strateegilisel turul. Euroopa praegune turuosa 25% ei vasta ootustele. EGNOS
ühildub GPSiga, kuid suudab pakkuda rohkem võimalusi pärast Galileo töölehakkamist
2013. aastal. EGNOS on kümme korda täpsem kui GPS.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Nagu raportöör, toetan ka mina komisjoni
tegevuskava, milles käsitletakse EGNOSe ja Galileo väljaarendamist ja mis põhineb üheksal
horisontaalmeetmel, mis on vahetult seotud transpordiga. EGNOSe võimalikult ulatuslik
töösserakendamine kogu Euroopas ja isegi meie lähinaabrite juures avaldab tohutult
kasulikku mõju Euroopa majandusele laiemalt ning ohutuse ja keskkonnaga seotud
eesmärkide täitmisele. Samuti edendab see sujuvamat liiklust maanteetranspordis. Kui
soovime neid eesmärke saavutada, on meil aga vaja piisavalt rahastada uurimis- ja
arendustegevust. Senini on seda tehtud liiga vähe. Euroopa Liit on tegelikult ainus
kaubandusblokk, kes ei eralda oma GNSSi programmile otseseid rahalisi vahendeid.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjalikult  .  – (ET) Globaalsete navigatsioonisatelliitide
süsteemide transpordirakenduste raport toetab ning rõhutab antud valdkonna komisjoni
aastate 2010–2013 tegevuskava rolli ja olulisust ning selle mõju transpordile. Tegevuskava
üheksa meedet on vahetult ja olulisel määral seotud transpordiga. Globaalsete
navigatsioonisatelliitide süsteemide kasutamine ja arendamine nähakse ette kõigis
transpordiliikides. Äärmiselt suurt rolli mängib see muidugi maantee- ja lennutranspordis.
Meetmetest tasub kindlasti välja tuua ühtse Euroopa taeva loomise hõlbustamine ja
intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste loomine.

Lisaks annab satelliitide kasutamine võimaluse väga paljude erinevate rakenduste välja
töötamiseks ning kasutamiseks. Loodan siiralt, et käesolevas raportis märgitud süsteemide,
rakenduste ja lahenduste väljatöötamine ja töösse rakendamine läheb planeeritult ning
juba lähiaastatel leiavad rakendust erinevad lahendused, mis lihtsustavad meie ettevõtete
ja kodanike elu ning suurendavad liiklusohutust nii merel, õhus kui ka maanteel.

Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – Mul on hea meel raporti üle, milles käsitletakse
Euroopa süsteemide väljaarendamist ja töösserakendamist, et kasutada Galileod ja muid
satelliitsüsteeme ning nende rakendusi transpordi valdkonnas.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS)
mõjutab praegu kõiki ELi poliitikavaldkondi ning nende väljaarendamine ja
töösserakendamine avaldab soodsat mõju Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisele
ning strateegilise ja konkurentsivõimelise Euroopa tööstuse loomisele.
Transpordirakendused moodustavad mahult 20% ja väärtuselt 44% kõigist GNSSi
rakendustest. See tööstusharu kujutab endast kasvavat ülemaailmset turgu, kus Euroopa
peaks asuma juhtpositsioonile ja saavutama sõltumatuse. GNSSi rakendused ja teenused
avaldavad transpordi valdkonnas erisugust mõju nii julgeolekule, tõhususele kui ka kõikide
transpordiliikide majandus- ja keskkonnakuludele. Minu arvates on tähtis märkida, et
õiglase arengu saavutamiseks peaks Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem
(EGNOS) katma kõiki liikmesriike ning võimaldama ühilduvust ja koostalitlusvõimet
kolmandate riikidega, et muuta see turg konkurentsivõimeliseks ja dünaamiliseks.
Lõpetuseks rõhutaksin raportööri ideed, et uus mitmeaastane finantsraamistik peaks tagama
GNSSi uurimis- ja arendustegevuse ning rakendamise piisava rahastamise. Tuleks luua
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mehhanismid, mis aitaks lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde)
juurdepääsu rahastamisele ning soodustaks GNSSi rakenduste väljatöötamist ja turustamist.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Hääletasin raporti poolt. Pärast seda, kui
Euroopa osa satelliitnavigatsioonisüsteemi kasvavast turust ei vastanud ootustele, esitas
komisjon eelmise aasta juunis globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi
käsitleva tegevuskava. Komisjon tegi mõistliku valiku sihtotstarbelise tegevuskava kasuks,
mille soovitused sisaldavad ühtse Euroopa taeva loomist – see on eelisvaldkond, mida
Euroopa Liit on juba mitu korda kinnitanud –, aga ka maanteetranspordis annab GNSS
kasuliku panuse meie ohutuse ja keskkonnakaitsega seotud eesmärkide saavutamisse.
Üldiselt peaks tegevuskava tagama, et Euroopa turg suudab samuti konkureerida sektoris,
mille globaalne turuväärtus peaks ennustuste kohaselt kasvama 2025. aastaks 230 miljardile
eurole.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult. – (PL) Olen veendunud, et meetmed EGNOSe ja Galileo
kasutamise edendamiseks tsiviillennunduses on ülitähtsad ühtse Euroopa taeva
lennujuhtimise uurimisprogrammi (SESAR) rakendamiseks. Nagu raportöör aga oma
dokumendis rõhutas, tekib Galileo süsteemi kasutuselevõtmisel endiselt uusi probleeme.
Nõustun komisjonile esitatud palvega tagada kiiresti EGNOSe sertifitseerimine
tsiviillennunduses kasutamiseks. Olen juba korduvalt toonitanud, et olen ühtse Euroopa
taeva idee ja ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise uurimisprogrammi innukas toetaja.

Euroopa õhuruumi kiire ja täielik kasutuselevõtmine on väga tähtis strateegiline samm
Euroopa Liidu tõelise lõimumise ja ühisturu tugevdamise suunas. Ilma Galileota ei ole meil
SESARit ja ilma SESARita ei saavuta me ühtset Euroopa taevast II. Meenutagem, et just see
valdkond on justkui kütuseladu – ühe paagi süttimine tähendab katastroofi ka kõigi
ülejäänud paakide jaoks.

Raport: Brian Simpson (A7-0079/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Hääletan kõnealuse raporti poolt, sest vaja
on raamistikku, mille alusel hinnata individuaalseid lennunduslepinguid, kuigi Euroopa
Parlament peab läbirääkimisi hoolikalt jälgima, selle asemel et jääda kõrvale ning otsustada
vaid selle üle, kas lõpptekst heaks kiita või tagasi lükata.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni
lepinguga laiendati tingimusi, mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks tarvis
parlamendi nõusolekut. Lennunduslepingud kuuluvad sellesse kategooriasse. Sel põhjusel
toetan kolleeg Brian Simpsoni raportit nende lepingute sisu hindamise kriteeriumide
rakendamise kohta. Samuti leian, et soodustada tuleb tasakaalustatud turulepääsu ja
investeerimisvõimalusi ning ausat konkurentsi eriti riigitoetuste ning sotsiaalsete ja
keskkonnastandardite puhul.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on
tarvis parlamendi nõusolekut lepingute puhul, mis hõlmavad valdkonda, mille suhtes
kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. Andsin poolthääle raportile, millega tahetakse
tuua välja mõned üldised põhimõtted seoses sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid
hinnata nii sisu kui ka meetmete osas, mida Euroopa Parlamendi transpordi- ja
turismikomisjon võib võtta eesmärgiga tagada enda põhjalik teavitatus kogu
läbirääkimisprotsessi vältel ning võimalus väljendada oma prioriteete enne, kui peab seisma
silmitsi eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga. Üldised lennunduslepingud
naaberriikide või tähtsate ülemaailmsete partneritega võivad tuua reisijatele,
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kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele olulist kasu nii turulepääsu kui ka õigusnormide
lähendamise abil, mis peaks soodustama ausat konkurentsi, muu hulgas riigitoetuste ning
sotsiaalsete ja keskkonnastandardite osas. Nõustun raportööriga selles, et Euroopa Parlament
peab protsessi algusest peale jälgima ja olema lähedalt seotud arutlusel olevate teemadega,
et olla kursis lennunduslepinguid käsitlevate läbirääkimiste olukorraga. Komisjon peaks
samuti teadma kriteeriume, mille alusel hindab parlament lepingut ning selle kõiki aspekte.

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (IT) Lissaboni lepingu jõustumisel laiendati tingimusi,
mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks tarvis parlamendi nõusolekut.
Lennunduslepingud kuuluvad sellesse kategooriasse. Lissaboni lepinguga kehtestatud uued
Euroopa Parlamendi volitused toovad endaga kaasa uusi kohustusi, mis peavad tagama
Euroopa Parlamendi ja vastutava komisjoni põhjaliku teavitatuse ettevalmistusest, mida
tehakse nende lepingute koostamiseks, mille sõlmimiseks parlamendilt hiljem nõusolekut
taotletakse. Seda muutust silmas pidades on mul hea meel parlamendi uue vastava kohustuse
üle jälgida läbirääkimiste käiku veelgi tähelepanelikumalt. Kasutan võimalust ja rõhutan
siinkohal, et selleks et Euroopa Parlamendil oleksid head eeldused kaaluda, kas anda
läbirääkimiste lõpulejõudmisel oma nõusolek või ei, peab ta protsessi jälgima pigem
algusest peale kui pärast läbirääkimiste lõpetamist.

Lõpetuseks kordan komisjonile edastatud palvet tagada Euroopa Parlamendile toimiv
teabevahetus ja esitada korrapäraselt aruandeid, milles analüüsitakse kehtivate lepingute
tugevaid ja nõrku külgi. Usun tegelikult, et see võimaldaks Euroopa Parlamendil tulevasi
lepinguid tulemuslikumalt hinnata.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjalikult. – (IT) Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek
rahvusvaheliste lennunduslepingute sõlmimise kohta sisaldab paljusid aluspõhimõtteid,
mida toetab partei Lega Nord. Nende hulka kuulub vajadus tagada võrdsed turulepääsu
õigused kõikide liikmesriikide lennuettevõtjatele, mis hoiab ära varjatud dumpingu, mida
rahastatakse otse riikide poliitikameetmetest, rikkudes ühenduse riigiabi eeskirju.
Ettepanekus väljendatakse samuti muret kodanike ohutuse pärast ning tõdetakse ohutust
käsitleva võrdlusraamistiku loomise põhjapanevat tähtsust. Veel üks põhimõte, mida
kaitseb partei Lega Nord ja mida ettepanekus toetatakse, puudutab läbipaistvust Euroopa
Liidu institutsioonide tegevuse ja ELi kodanike vahel, kelle huve Euroopa Parlament otseselt
esindab. Selleks rõhutatakse ettepanekus, et komisjon peab täitma oma kohustust hoida
Euroopa Parlamenti järjepidevalt kursis kolmandate riikide ettevõtjatega peetavate
läbirääkimiste käiguga. Eeltoodud põhjustel otsustasin hääletada ettepaneku poolt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt, sest nõustun
sellega, et ELi üldised lennunduslepingud naaberriikidega võivad tuua reisijatele,
kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele kasu paljudes aspektides, nagu ohutuse ja
keskkonnastandardite säilitamisel ning soodsa ettevõtluskeskkonna edendamisel. Raporti
eesmärk on lihtsustada ja selgitada lennutranspordilepingute sõlmimist ning selliseid
lepinguid puudutavate otsuste vastuvõtmist. Sealjuures teavitab Euroopa Parlament
komisjoni eelnevalt kriteeriumidest, millel põhineb tema otsus selle kohta, kas anda ELi
nimel konkreetse lepingu sõlmimise kohta nõusolek või mitte. Euroopa Parlament juhib
raportis komisjoni ja nõukogu tähelepanu ka lepingutele, mis võivad sõlmimise korral
tuua kasu ELile ja selle kodanikele, kuid mis on ELil mingil põhjusel veel sõlmimata selliste
riikidega nagu Venemaa, Hiina, Jaapan ja India.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni
lepinguga laiendati tingimusi, mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks tarvis
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parlamendi nõusolekut. Selles tulenevalt koostas transpordi- ja turismikomisjon loomuliku
sammuna algatusraporti, millega tahetakse tuua välja mõned üldised põhimõtted seoses
sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid hinnata. Naaberriikide või oluliste ülemaailmsete
partneritega sõlmitavad üldised lepingud võivad tuua olulist kasu, pakkudes reisijatele ja
kaubaveoettevõtjatele paremaid teenuseid – nii mitmekesisuse kui ka kulude osas –,
pakkudes lennuettevõtjatele samal ajal uusi võimalusi ja konkurentsieelist.

Lisaks võib õigusnormide lähendamise abil saavutada ausa konkurentsi soodustamisel
häid tulemusi, eelkõige riigitoetuste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kaudu. On kahju,
et nõukogu ei ole veel andnud komisjonile volitust avada läbirääkimised üleilmse
lennutranspordilepingu üle oluliste kaubanduspartneritega, näiteks Hiina Rahvavabariigi
ja Indiaga, vaatamata 2005. aastal tehtud ettepanekule. Kõnealuse piirkonna majanduskasv
suurendab selliste lepingute väärtust veelgi.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin algatusraporti poolt, sest
lennundussektori üha suurem osakaal toob endaga Euroopa majanduse jaoks kaasa palju
eelised, aga ka nii mõnegi puuduse. Minu arvates tuleks institutsioonile, mille liige ma olen,
– nimelt Euroopa Parlamendile – anda suuremad kontrollivolitused, et tal oleks täielik
ülevaade sellist liiki lepingutest, mis on või ei ole ära teeninud tema nõusolekut. Meie antud
hääl oleks läbirääkimiste tulemuste põhjaliku jälgimise tulemus ja see peaks soodustama
vastavust sotsiaalseid õigusi käsitlevatele rahvusvahelistele õigusaktidele, täielikku
sertifitseerimistavade ja -menetluste tunnustamist, ohutusandmete vahetamist ja
ühiskontrolle. Vaid siis, kui anname oma nõusoleku kaugeleulatuvatele lepingutele, milles
järgitakse ELi toetatavaid põhimõtteid, saame ELi tegevusele ja arengule tulemuslikult kaasa
aidata.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Minu arvates saab teatud
rahvusvahelistes lennunduslepingutes tõstatatud õigusnormide lähendamise võimalust
viia ellu seeläbi, et luuakse tingimused ausaks konkurentsiks. See toob kasu asjaomaste
riikide tööstusele ning kujutab endast samal ajal võimalust ühtlustada ja tugevdada
sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Reisijatele ja kaubaveoettevõtjatele pakutavad
teenused paraneksid samuti märkimisväärselt, muude meetmete, näiteks kahepoolsete
lepingute puhul, ei oleks see areng nii nähtav.

Carlos Coelho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Üldiste lennutranspordilepingute sõlmimine
naaberriikide või tähtsate ülemaailmsete partneritega on turulepääsu ja õigusnormide
lähendamise poolest eriti oluline, sest soodustab ausat konkurentsi, võrdseid sotsiaalseid
ja keskkonnastandardeid jne. See toob kasu kõikidele asjaosalistele: reisijatele,
kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele. Ka horisontaallepingute puhul on tähtis
ühtlustada kehtivad kahepoolsed lepingud ühenduse õigusnormidega, et tagada suurem
õiguskindlus, parandada läbipaistvust ning saada lisakasu lihtsustamise osas, kindlustades
samal ajal, et kõikidel liidu lennuettevõtjatel on ühesugused õigused. Pärast Lissaboni
lepingu jõustumist täidab Euroopa Parlament selles valdkonnas tähtsamat osa, sest selliste
rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel on tarvis tema nõusolekut. Seepärast toetan raportit,
millega tahetakse tuua välja mõned üldised põhimõtted ja ühtsed nõuded. Samuti
rõhutatakse selles, kui tähtis on hoida Euroopa Parlamenti asjadega kursis, et viimane saaks
jälgida protsessi algusest peale, sest see annab talle võimaluse tuua välja probleeme ja
prioriteete.

Rachida Dati (PPE),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin raporti poolt kahel peamisel põhjusel.
Esiteks soovitatakse selles Lissaboni lepingu põhjal Euroopa Parlamendile antud uute
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volituste alusel suurendada viimase osa rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel kolmandate
riikidega. Raportis tõstetakse selles vallas esile vajadust tugevdada dialoogi Euroopa
Komisjoniga läbirääkimiste eri etappides ning kehtivate lepingute jälgimisel. Teiseks
rõhutatakse selles vajadust sõlmida lennuohutuse lepinguid kolmandate riikidega, kellel
on märkimisväärne lennutööstus. See on väga oluline nõue, pidades silmas õiguspärast
vajadust tagada suurem lennuohutus kui kunagi varem.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjalikult. – (FR) Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on
Euroopa Parlamendil suuremad volitused sekkuda Euroopa Liidu ja kolmandate riikide
vaheliste rahvusvaheliste lepingute sõlmimisse. Täna vastuvõetud Brian Simpsoni raport
võimaldab seega paremini määratleda Euroopa Parlamendi rolli rahvusvahelistes
lennundusläbirääkimistes.

Mul on hea meel tõsiasja üle, et Euroopa Parlament nõuab Euroopa Liidu sõlmitud lepingute
puhul eelkõige seda, et need hõlmaks lennuohutus- ja lennundusjulgestusstandardite
vastastikkust tunnustamist ning paremaid reisijate õiguste tagatisi.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile rahvusvaheliste
lennunduslepingute kohta Lissaboni lepingu raames, sest selles rõhutatakse, kui tähtis on
teavitada Euroopa Parlamenti „viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel” Euroopa
Liidu ja kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste lepingute üle
peetavate läbirääkimiste protsessist.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingu alusel on Euroopa Parlamendile
antud rahvusvaheliste lepingute heakskiitmisel uued volitused. Eri julgestus- ja
kooskõlastusnõudeid arvestades on nendest eriti tähtsad rahvusvahelised
lennutranspordilepingud. Lepingu hindamiseks on vaja kriteeriume, mis põhinevad
läbirääkimiste tingimuste rangel kontrollil ja järelevalvel. Loodetavasti suudavad komisjon
ja Euroopa Parlament teha aktiivset koostööd, et parandada jätkuvalt sellist liiki lepingute
kvaliteeti ja rangust.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Brian Simpsoni koostatud raportis
käsitletakse rahvusvahelisi lennunduslepinguid Euroopa Liidu toimimise lepingu raames.
1. detsembrist 2009. aastast, mil Euroopa Liidu toimimise leping jõustus, on Euroopa
Parlamendi volitusi tugevdatud ning ta on võtnud kaasotsustamiskohustused paljudes
valdkondades, sealhulgas lennuteenuste puhul. Seda silmas pidades esitas transpordi- ja
turismikomisjon raporti, mis on väga kiiduväärt ja õigeaegne ning milles tuuakse välja
mõned üldised põhimõtted, millega ma nõustun täielikult. Niisiis on Euroopa Parlamendil
tänu komisjoni esitatud teabele ning eriti liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile võimalik
jälgida kogu protsessi algusest peale ning hinnata põhjalikult lepinguid, mille üle tal
palutakse hääletada, olgu need horisontaal-, üldised või ohutuslepingud.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingus sätestatud rahvusvahelised
lennunduslepingud on riigiülesed lepingud, mis peaks kattuma liikmesriikides kehtivate
kahepoolsete lepingutega. Oleme korranud oma vastuseisu sellele põhimõttele järjestikuste
lepingute puhul, mille kohta Euroopa Parlament on oma arvamust avaldanud. Samuti
oleme väljendanud kriitikat selliste lepingute üldise laadi kohta, mille eesmärk on eranditult
sektori liberaliseerimine ja erastamine. Raportöör, kes kuulub muide Sotsiaaldemokraatide
ja demokraatide fraktsiooni Euroopa Parlamendis, märgib, et „lennunduslepingud
naaberriikide või tähtsate ülemaailmsete partneritega võivad tuua reisijatele,
kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele olulist kasu”.
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Siiski on lubadused kasutegurite kohta tegeliku olukorra puhul selles ja muudes sektorites,
mida on palju liberaliseeritud, näiteks raudteetranspordi sektoris, vääraks osutunud. Kui
lennutranspordisektori monopolistlikust koondumisest – mis liberaliseerimisele ja „vabale
konkurentsile” paratamatult järgneb – tõepoolest keegi midagi võidab, siis ei ole nendeks
reisijad ega töötajad ega paljud nn riiklikud lennuettevõtjad, vaid pigem selles sektoris
tegutsevad Euroopa suurettevõtjad. Need on põhjused, miks hääletasime raporti vastu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Raportis käsitletakse rahvusvahelisi
lennunduslepinguid Lissaboni lepingu raames. Need on rahvusvahelised lepingud, mille
eesmärk on ühtlustada liikmesriikides kehtivaid kahepoolseid lepinguid ning nendega
ühtida.

Raportöör märgib, et „lennunduslepingud naaberriikide või tähtsate ülemaailmsete
partneritega võivad tuua reisijatele, kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele olulist kasu
[...] turulepääsu abil”.

Siiski on nende lepingute elluviimine ELi tasandil meile juba näidanud, et lubadused
kasutegurite kohta kõlavad ebaausalt nii töötajate kui ka reisijate jaoks.

Enamik selliste lepingute kaudne eesmärk on avada turg ja liberaliseerida sektor, mida
ajendab vaba konkurents, või eirata selle moonutusi, kasu, mida võivad sellest lõigata kõige
võimsamad ettevõtjad, ja vale keskkonnalahendust süsinikuheite vähendamiseks, ning
kaasata lennundus heitkogustega kauplemise süsteemi.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Pärast Lissaboni lepingu jõustumist
1. detsembril 2009 laiendati tingimusi, mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks
tarvis parlamendi nõusolekut. Lennunduslepingud kuuluvad sellesse kategooriasse. Varem
oli Euroopa Parlament osaline, kellega selliste lepingute sõlmimise korral üksnes
konsulteeriti. Lissaboni lepinguga kehtestatud uued Euroopa Parlamendi volitused toovad
aga endaga kaasa ka uusi kohustusi.

Minu arvates peab Euroopa Parlamendil olema võimalus jälgida läbirääkimiste kulgu enne,
kui ta on silmitsi valikuga kiita rahvusvaheliste individuaallepingute lõpptekst heaks või
see tagasi lükata. Peale selle peaks kolmandate riikidega sõlmitavate lennunduslepingute
asjakohased kriteeriumid sisaldama tasakaalustatud lähenemisviisi võimalust seoses turgude
ja investeerimisvõimalustega ning ausat majanduslikku konkurentsi riigitoetuste ning
sotsiaalsete ja keskkonnastandardite vallas.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjalikult. – (IT) Lissaboni lepinguga kehtestatud uued volitused
tähendavad, et ka meil on öelda oma sõna lennunduslepingute kohta lennundusvaldkonnas.
Raportis tõstetakse esile ausat konkurentsi ning sellest tulenevalt vajadust jälgida muu
hulgas riigitoetusi, pidades samal ajal silmas keskkonnaküsimusi ja tagades reisijate õiguste
kõrge taseme. Oleme kõikide nende meetmete poolt ja seega andsin raportile oma
poolthääle.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Nõustusin dokumendiga, sest 1. detsembril 2009
jõustunud Lissaboni lepinguga laiendati tingimusi, mille korral on rahvusvahelise lepingu
sõlmimiseks tarvis parlamendi nõusolekut. Lennunduslepingud kuuluvad sellesse
kategooriasse, sest need hõlmavad valdkonda, mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku
tavamenetlust. Seda muutust silmas pidades otsustas transpordi- ja turismikomisjon
koostada algatusraporti, millega tahetakse tuua välja mõned üldised põhimõtted seoses
sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid hinnata nii sisu kui ka meetmete osas, mida
parlamendikomisjon võib võtta eesmärgiga tagada enda põhjalik teavitatus kogu
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läbirääkimisprotsessi vältel ning võimalus väljendada oma prioriteete enne, kui peab seisma
silmitsi eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Andsin tänasel istungil poolthääle
kolleeg Simpsoni raportile rahvusvaheliste lennunduslepingute kohta Lissaboni lepingu
raames. Euroopa Parlament sai pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009
õiguse anda oma nõusolek lepingutele, mis hõlmavad valdkonda, mille suhtes kohaldatakse
seadusandlikku tavamenetlust. See on ELi väidetavat demokraatlikku puudujääki silmas
pidades tähelepanuväärne edusamm, kui mõtleme sellele, et varem oli Euroopa Parlament,
mis on Euroopa rahva demokraatlikult valitud organ, osaline, kellega selliste lepingute
sõlmimise korral üksnes konsulteeriti. Niisiis ootame, et komisjon reageeriks meie palvele
tagada toimiv teabevahetus ning edastada vastutavale parlamendikomisjonile põhjalik
teave kavatsuse kohta alustada läbirääkimisi rahvusvaheliste lennunduslepingute
sõlmimiseks ja muutmiseks, et kogu Euroopa Parlament saaks väljendada oma arvamust,
teades kõiki fakte täielikult.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjalikult. – (RO) Lissaboni lepinguga kehtestati uued
Euroopa Parlamendi volitused, mille alusel anti Euroopa Parlamendile suuremad
otsustusõigused ning kohustus tagada sujuv asjade käik, edastada teavet ja tagada kodanike
ohutus. Õigusnormide lähendamine Euroopa Parlamendi asjaomastes komisjonides,
ohutus- ja julgestusstandardite vastastikune tunnustamine ning kõrgeimate võimalike
standardite tagamine rahvusvaheliste lennutranspordilepingute puhul toob kasu nii
reisijatele ja kaubaveoettevõtjatele logistilises ja majanduslikus mõttes kui ka
lennuettevõtjatele.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Toetasin raportit, milles ollakse seisukohal, et üldised
lennunduslepingud naaberriikide või tähtsate ülemaailmsete partneritega võivad tuua
reisijatele, kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele olulist kasu nii turulepääsu kui ka
õigusnormide lähendamise abil, mis peaks soodustama ausat konkurentsi, muu hulgas
riigitoetuste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite osas, kui teatud standardid ja
tingimused on täidetud.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Lissaboni lepingu alusel on lennunduslepingute
puhul tarvis Euroopa Parlamendi nõusolekut, sest need hõlmavad valdkonda, mille suhtes
kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. Nõustume transpordi- ja turismikomisjoni
mõttega tuua välja mõned üldised põhimõtted seoses sellega, kuidas tuleks hinnata
lennunduslepingute sisu. Peale selle peaks parlamendikomisjon olema põhjalikult teavitatud
kogu läbirääkimisprotsessi vältel, et tal oleks võimalus väljendada oma prioriteete enne,
kui peab seisma silmitsi eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga. Seega peab Euroopa
Parlament jälgima protsessi algusest peale. Naaberriikide või oluliste ülemaailmsete
partneritega sõlmitavad üldised lepingud võivad tuua olulist kasu, pakkudes Euroopa
reisijatele ja kaubaveoettevõtjatele paremaid teenuseid – nii mitmekesisuse kui ka kulude
osas –, pakkudes lennuettevõtjatele samal ajal uusi kasumiteenimise võimalusi.
Õigusnormide lähendamise abil võib saavutada ausa konkurentsi soodustamisel häid
tulemusi. Lõpuks väidame, et tähtis on avada läbirääkimised oluliste kaubanduspartneritega
Aasias, muu hulgas Hiina Rahvavabariigi ja Indiaga, sest kogu kõnealuse piirkonna
majanduskasv muudab sellised lepingud areneva maailmakaubanduse vaatepunktist veelgi
tähendusrikkamaks.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingu heakskiitmine on suurendanud
selliste juhtumite arvu, mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks tarvis Euroopa
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Parlamendi nõusolekut. Lennuteenuseid käsitlevad lepingud kuuluvad sellesse kategooriasse,
sest need hõlmavad valdkonda, mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust.
Niisiis otsustas transpordi- ja turismikomisjon esitada algatusraporti, millega tahetakse
tuua välja mõned üldised põhimõtted seoses sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid
hinnata nii sisu kui ka meetmete osas, mida parlamendikomisjon võib võtta eesmärgiga
tagada enda põhjalik teavitatus kogu läbirääkimisprotsessi vältel ning võimalus väljendada
oma prioriteete enne, kui peab seisma silmitsi lõppotsusega ning vaid eitavat või jaatavat
vastust nõudva valikuga. Lissaboni lepinguga kehtestatud uued Euroopa Parlamendi
volitused toovad endaga kaasa uusi kohustusi, mis peavad tagama Euroopa Parlamendi ja
vastutava komisjoni põhjaliku teavitatuse ettevalmistusest, mida tehakse nende lepingute
koostamiseks, mille sõlmimiseks parlamendilt hiljem nõusolekut taotletakse. See viitab
vastavale kohustusele jälgida läbirääkimiste käiku veelgi tähelepanelikumalt. Seega tuleb
neid eeldusi silmas pidada, kui tulevikus peetakse läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute
üle.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Raportis käsitletakse raamistikku, mille alusel
hinnatakse individuaalseid lennunduslepinguid, võttes arvesse Lissaboni lepingu raames
jõustunud muudatusi, mida rakendatakse kõikide tulevaste läbirääkimiste, nende
lõpuleviimise ja heakskiitmise puhul Euroopa Parlamendi poolt (nõusoleku kaudu).
Kolmandate riikidega sõlmitavate lennunduslepingutega seotud asjakohased kriteeriumid
hõlmavad tasakaalustatud turulepääsu ja investeerimisvõimalusi ning ausat konkurentsi
riigitoetuste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite poolest. Hääletasin poolt.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Üldised lennunduslepingud naaberriikide või
tähtsate ülemaailmsete partneritega võivad tuua kaubaveoettevõtjatele ja lennuettevõtjatele,
aga ka reisijatele olulist kasu. Eelkõige tagavad sellised lepingud ühesugused õigused
kõikidele liidu lennuettevõtjatele. Peale selle kohaldatakse kõrgeid lennuohutus- ja
lennundusjulgestusstandardeid ning need on reisijatele, meeskondadele ja
lennundussektorile üldiselt äärmiselt olulised. Võttes arvesse nimetatud lepingute
kasutegureid, usun, et on kohane kehtestada üldised põhimõtted, mida tuleks
lennutranspordilepingute hindamisel kasutada. On tähtis, et iga lepinguga leevendatakse
või kaotatakse turulepääsu ja investeerimisvõimaluste piiranguid, säilitatakse ning
täiustatakse sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid, nähakse ette asjakohased andmekaitse
ja eraelu puutumatusega seotud kaitsemeetmed, käsitletakse julgestusstandardite vastastikust
tunnustamist ning tagatakse reisijate õiguste kõrge tase. Tähelepanu tuleks pöörata tõsiasjale,
et komisjon peab võtma kiireid meetmeid üle Siberi kulgevate lendude küsimuse
lahendamiseks ning alustama Jaapani ja Venemaaga läbirääkimisi rahvusvaheliste
lennutranspordilepingute üle.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) 1. detsembril 2009 jõustunud
Lissaboni lepinguga suurendati nende juhtumite arvu, mille korral on rahvusvahelise
lepingu sõlmimiseks tarvis parlamendi nõusolekut. Lennuteenuseid käsitlevad lepingud
kuuluvad sellesse kategooriasse, sest need hõlmavad valdkonda, mille suhtes kohaldatakse
seadusandlikku tavamenetlust. Varem oli Euroopa Parlament osaline, kellega selliste
lepingute sõlmimise korral üksnes konsulteeriti. Seda muutust silmas pidades otsustas
transpordi- ja turismikomisjon koostada algatusraporti, millega tahetakse tuua välja mõned
üldised põhimõtted seoses sellega, kuidas Euroopa Parlamendil tuleks hinnata
lennunduslepingute sisu, enne, kui viimane peab seisma silmitsi lõppotsusega ning vaid
eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga. Lissaboni lepinguga kehtestatud uued Euroopa
Parlamendi volitused toovad endaga kaasa uusi kohustusi, mis peavad tagama Euroopa
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Parlamendi ja vastutava komisjoni põhjaliku teavitatuse ettevalmistusest, mida tehakse
nende lepingute koostamiseks, mille sõlmimiseks parlamendilt hiljem nõusolekut
taotletakse. See viitab vastavale kohustusele jälgida läbirääkimiste käiku veelgi
tähelepanelikumalt. Minu poolthääle saanud raportis määratletud võimalusi võib vaadelda
kui valikute loetelu, mida võib kasutada vastavalt iga lepingu konkreetsetele asjaoludele.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Pärast Lissaboni lepingu jõustumist on Euroopa
Parlament tugevdanud oma rolli rahvusvaheliste lennunduslepingute sõlmimisel.
Transpordi- ja turismikomisjon otsustas koostada algatusraporti, millega tahetakse tuua
välja mõned üldised põhimõtted seoses sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid hinnata
nii sisu kui ka meetmete osas, mida parlamendikomisjon võib võtta eesmärgiga tagada
enda põhjalik teavitatus kogu läbirääkimisprotsessi vältel ning võimalus väljendada oma
prioriteete enne, kui peab seisma silmitsi eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga.

Need lepingud võib jagada kolme kategooriasse: horisontaallepingud, mis ühtlustavad
kehtivaid kahepoolseid lepinguid, üldised lepingud, millega püütakse tagada aus konkurents,
ja viimaks ohutuslepingud, mille eesmärk on tagada tsiviillennunduse ohutuse kõrge tase.
Lisaks pakutakse raportis välja kriteeriumide kogum, mille alusel hinnata lepingute sisu,
sealhulgas tasakaalustatud turulepääsu ja investeerimisvõimalusi ning ausat konkurentsi
seoses riigi- ning sotsiaalsete ja keskkonnatoetustega. Hääletasin poolt, et oleks tagatud
toimiv teabevahetus ning et lepingute tugevaid ja nõrku külgi analüüsitaks paremini.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Et Lissaboni lepingu alusel on suurendatud Euroopa
Parlamendi volitusi rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel, on asjaomase institutsiooni
staatuse ümbermääratlemise käigus vaja pakkuda tema tegevuseks välja uusi õigusraamistiku
vorme. Sellest raportis räägitaksegi. Et parlament sai ka volitused lennunduslepingute
vallas, on tähtis tagada, et tal oleks juurdepääs teabele kogu läbirääkimisprotsessi vältel.
Õigupoolest ei saa teda kaasata alles protsessi lõpus, mil tema tegevus piirdub üksnes
jaatava või eitava vastuse andmisega lõpplahendusele ilma, et tal oleks kaalutletud otsuse
tegemiseks mingi valik asjakohaseid näitajaid. Toetades vajadust, et Euroopa Parlament
peab osalema kogu protsessis, on samuti vaja kasvõi üldises plaanis juhtida tähelepanu
sellistele aspektidele nagu tingimused, mille alusel teavet edastatakse, või etapid, milles
peaks teave kättesaadav olema.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Hääletasin poolt. 1. detsembril 2009
jõustunud Lissaboni lepinguga laiendati tingimusi, mille korral on rahvusvahelise lepingu
sõlmimiseks tarvis parlamendi nõusolekut. Lennunduslepingud kuuluvad sellesse
kategooriasse, sest need hõlmavad valdkonda, mille suhtes kohaldatakse seadusandlikku
tavamenetlust. Varem oli Euroopa Parlament osaline, kellega selliste lepingute sõlmimise
korral üksnes konsulteeriti. Seda muutust silmas pidades otsustas transpordi- ja
turismikomisjon koostada algatusraporti, millega tahetakse tuua välja mõned üldised
põhimõtted seoses sellega, kuidas tuleks lennunduslepinguid hinnata nii sisu kui ka
meetmete osas, mida parlamendikomisjon võib võtta eesmärgiga tagada enda põhjalik
teavitatus kogu läbirääkimisprotsessi vältel ning võimalus väljendada oma prioriteete enne,
kui peab seisma silmitsi eitavat või jaatavat vastust nõudva valikuga.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Raportis tuuakse välja mõned üldised põhimõtted
Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise hea teabevahetuse kohta rahvusvaheliste
lennunduslepingute heakskiitmisel ning nende lepingute hindamiseks vajalike ühiste
meetodite väljatöötamisel. Tänu Lissaboni lepingule sai Euroopa Parlament lisavolitused
ja vastavad kohustused ning nüüd peab ta jälgima läbirääkimiste käiku ja
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lennunduslepingute sõlmimist veelgi tähelepanelikumalt. Võttes arvesse selliste lepingute
tähtsust eriti paremate teenuste tagamisel reisijatele ja uute võimaluste pakkumisel
ettevõtjatele, on hea mõte, et Euroopa Parlament teavitab komisjoni oma probleemidest
ja hindamiskriteeriumidest kohe alguses, ootamata ära läbirääkimiste lõppu.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjalikult  .  – (ET) Lissaboni lepinguga anti parlamendile
suuremad õigused ning üks neist on see, et rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks on tarvis
parlamendi nõusolekut. Transpordi- ja turismikomisjon peab suhteliselt tihti hindama ja
menetlema erinevaid lennunduslepinguid. Leian, et käesolev raport aitab ja lihtsustab
transpordi- ja turismikomisjoni tööd märkimisväärselt, kuna selles tuuakse välja üldised
põhimõtted, kuidas lennunduslepinguid tuleks nii sisu kui ka meetmete osas hinnata.

Täpsemalt aitab käesolev raport selgitada ning lihtsamalt menetleda erinevaid
lennunduslepinguid ning osutab, millistele kriteeriumidele tähelepanu juhtida ning milliseid
aspekte jälgida. Lisaks aitab käesolev raport käsitleda protsessi, kuidas neid
lennunduslepinguid menetleda ning millised etapid on erinevate institutsioonide vahel
vajalikud. Leian, et käesolev raport on vajalik ning seetõttu ka toetasin selle raporti
vastuvõtmist.

Brian Simpson (S&D),    kirjalikult. – Raportis sätestatakse raamistik, mis tuleb kehtestada
selleks, et Euroopa Parlament saaks täita Lissaboni lepingu raames kehtestatud kohustusi
seoses rahvusvaheliste lennunduslepingutega. Transpordi- ja turismikomisjon püüdis
tagada, et eraldiseisvate suveräänsete riikidega sõlmitud individuaallepingute käsitlemisel
kasutaks Euroopa Parlament samu meetmeid ja suuniseid, millega töötasid raportöörid,
et pakkuda meile välja järjekindel meetod ja anda meile võimalus kaaluda tähtsaid aspekte,
sealhulgas asjakohaseid ohutus- ja sotsiaalseid tingimusi. Hääletan raporti poolt ja
loodetavasti toetab minu raportit ka Euroopa Parlament, sest siis saaks kavandatud
raamistiku käiku lasta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Lissaboni lepingu jõustumise tulemusel on
institutsionaliseeritud uued valdkonnad, mille korral on rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks
tarvis Euroopa Parlamendi nõusolekut. Lennutranspordilepingud kuuluvad sellesse
kategooriasse, sest nende suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. See eeldab
Euroopa Parlamendi korrapärast teavitamist, et tagada kogu läbirääkimisprotsessi vältel
kooskõlastatud hindamine ning et parlament saaks samal ajal väljendada oma arvamusi
ja prioriteete.

Raport sisaldab suuniseid selle kohta, kuidas tuleks lennunduslepinguid analüüsida nii sisu
kui ka võetavate meetmete osas. Esineb kolme kategooriasse kuuluvaid lepinguid –
horisontaal-, üldised ja ohutuslepingud –, mis hõlmavad erinevaid eesmärke.

Hääletan kokkuleppe poolt, sest pean hädavajalikuks, et Euroopa Komisjoni vastuvõetud
ja raportis rõhutatud seisukoht väljendaks tõsiasja, et Euroopa Parlament peaks korrapäraselt
jälgima kogu protsessi teabe jagamise teel ja komisjon peaks esitama vähemalt iga kolme
aasta järel aruande, milles analüüsitakse kehtivate lepingute tugevaid ja nõrku külgi.
Lepingud tuleks vastu võtta tulemusliku institutsioonidevahelise kokkuleppe teel, mis
võimaldab Euroopa institutsioonidel neis aktiivselt osaleda.

Niki Tzavela (EFD),    kirjalikult. – (EL) Andsin poolthääle Brian Simpsoni raportile
rahvusvaheliste lennunduslepingute kohta Lissaboni lepingu raames, pidades silmas, et
Euroopa Parlamendil on nüüd rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste puhul
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suurem vastutus. Peale selle aitavad kolmandate riikidega sõlmitud lennutranspordilepingud
arendada rahvusvahelist lennutransporti ja kaitsta õiguskindlust.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Euroopa Parlamendile Lissaboni lepingu
alusel antud uute volituste tulemusel esitatakse parlamendile rahvusvahelisi
lennunduslepinguid hindamiseks ja heakskiitmiseks tulevikus sagedamini. Seega pakub
raportöör välja, et hindamise lihtsustamiseks ja tõhustamiseks tuleks koostada mõned
üldised põhimõtted. Kuigi raportöör tunnistab põhimõtteliselt selliste lepingute
kasutegureid, ei loobu ta mitmetahulisest meetodist ning kutsub korduvalt üles edasiviivale
dialoogile komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel.

Artur Zasada (PPE),    kirjalikult. – (PL) Mul on hea meel tänase hääletustulemuse üle, eriti
arvestades tõsiasjaga, et ma olin raportöör dokumendi puhul, milles käsitleti väga tähtsat
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist lennutranspordilepingut. Euroopa Liidu
ja Ameerika Ühendriikide lennuturud moodustavad kokku umbes 60% üleilmsest
lennuliiklusest. Turu tulevane avamine ELi ja USA lennuettevõtjatele mittediskrimineerival
viisil tagab paremad teenused reisijatele ja lennuettevõtjatele, toob märkimisväärset
majanduslikku kasu ja loob töökohti. Kahjuks ei olnud Euroopa Parlament ELi ja USA
vahelise lepingu üle peetud läbirääkimistesse kaasatud ning ei saanud seega mõjutada
dokumendi sisu. Selline olukord on vastuvõetamatu. Niisiis nõustun rahvusvahelisi
lennunduslepinguid käsitleva ja täna vastuvõetud Simpsoni raporti põhiteemaga. Euroopa
Parlament peaks olema läbirääkimistesse kaasatud kohe algusest või vähemalt tuleks
institutsiooni läbirääkimiste käiguga kursis hoida.

Soovitus teisele lugemisele: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Toetan raportit tänu nõukogu sisse toodud
uutele aspektidele, eelkõige seoses sihtotstarbelise eraldamise, suurema läbipaistvuse ja
sõidukipargi uuendamise stiimulite, sõidukite võimsuse ja infrastruktuuri tõhusama
diferentseerimise võimalusega. Eurovignette III võimaldab liikmesriikidel – kui nad seda
soovivad – maksustada teekasutajate väliskulusid (seoses saaste, õhu ja müraga) ehk võtta
põhimõte, et saastaja maksab, kasutusele ka maanteetranspordis. Valge raamatu ootuses
nõutakse praegu kavandatud õigusakti alusel liikmesriikidelt ja komisjonilt järgmiste
sammude astumist säästvama ja koostalitlusvõimelisema transpordisüsteemi poole, millega
kaasneb ühtlustatud maksustamissüsteem, mille puhul võetakse rohkem arvesse
väliskulusid.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Tänu direktiivi eelnõule raskete kaubaveokite
maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (Eurovignette’i direktiiv)
on liikmesriikidel nüüd võimalik kehtestada maksud maanteetranspordist põhjustatud
õhu- ja mürasaaste eest. Meetmega, mille puhul kohaldatakse põhimõtet, et saastaja maksab,
soovitakse edendada meie teedel sõitvate veokite järkjärgulist uuendamist. Samuti võiks
see tagada uue rahastamisallika puhtamate transpordiliikide, näiteks raudtee- ja
veetranspordi kasutamiseks. Niisiis hääletasin Saïd El Khadraoui raporti poolt. Siiski kutsun
liikmesriike üles näitama Eurovignette rakendamisel üles mõõdutunnet: see ei tohi ohustada
transpordiettevõtjate ega transporti kasutavate ettevõtjate ärilist ega rahalist seisundit.

Liam Aylward (ALDE),    kirjalikult. – (GA) Enamikku ELi turul müüdavatest Iiri kaupadest
transporditakse teedevõrgu kaudu ja seepärast hääletasin raportis soovitatud meetmete
vastu, sest need põhjustaks ülearuseid kulusid Iiri vedajatele, eksportijatele ja tootjatele.
Eurovignette’i direktiiviga kaasnevad niigi maksud, kuid liikmesriigid ei ole kohustatud

07-06-2011Euroopa Parlamendi aruteludET90



neid kehtestama. Eurovignette kehtib praegu Euroopa kiirteedel 15 000 km ulatuses,
sealhulgas pooltel ELi tasulistel kiirteedel. Pooldan õhu- ja mürasaaste küsimuse lahendamist
ja inimeste innustamist kasutama puhtamaid sõidukeid, kuid kui seda direktiivi laiendatakse
ning sellesse lisatakse maksud müra- ja õhusaaste eest, kannataksid selle tagajärjel suurel
määral Iiri vedajad, kes ekspordivad Iiri tooteid Euroopasse.

Paljusid Iiri kaupu eksporditakse rahvusvaheliselt ja raportis kavandatud lisakulud võivad
tekitada tohutut kahju Iiri ekspordi- ja transpordiettevõtjatele. See võib olla saatuslik hoop
väikeettevõtjatele, kes teenivad praegu vaid väikest kasumimarginaali.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Andsin poolthääle ühisele seisukohale
Eurovignette’i direktiivi kohta, mille nõukogu ja Euroopa Parlament esitasid teiseks
lugemiseks. Direktiivi peamised eesmärgid on võimaldada liikmesriikidel maksustada
teekasutajate mõningaid väliskulusid ehk võtta kasutusele põhimõte, et saastaja maksab.
Samuti annab see liikmesriikidele täiendavad võimalused muuta oma riigi
teemaksusüsteemid tõhusamaks. Mul on hea meel sihtide üle vähendada saastet ja rakendada
maanteetranspordis põhimõtet, et saastaja maksab. Samuti toetasin ettepanekut selle kohta,
et Eurovignette’i maksust teenitud tulu tuleks sihtotstarbeliselt eraldada teede infrastruktuuri
investeeringuteks ja kasutada transpordi keskkonnahoidlikumaks muutmiseks. Säästva
transpordi edendamine on ühise transpordipoliitika põhielement. Selleks peaksime
vähendama transpordisektori mõju kliimamuutusele ja transpordi halba toimet ning eriti
liikuvust takistavaid ummikuid ning õhu- ja mürasaastet, mis kahjustavad tervist ja
keskkonda.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Kuigi mul on hea meel kokkuleppe üle,
mis on saavutatud seoses Eurovignette’i direktiiviga, ei ole ma sellegipoolest kaugeltki
rahul. Kiites heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kompromissi, lõpetame
aastatepikkused läbirääkimised. Kahtlemata on tegemist sammuga õiges suunas, kuid
samas on see minimalistlik kokkulepe, millel puudub igasugune jõud! Liikmesriigid võivad
soovi korral sundida raskeid kaubaveokeid maksma kinni tekitatud väliskulusid, kuid riigid
ei ole selleks kuidagi kohustatud. On tõsiasi, et selle ideega on nüüd algust tehtud ja see on
tõeliselt kiiduväärt ning sellepärast saan ma selle kompromissi poolt hääletada. Kohaldades
raskete kaubaveokite puhul põhimõtet, et saastaja maksab, sillutab direktiiv teed sellele,
et meie avalikus poliitikas tunnistatakse tarvidust võtta arvesse transpordist põhjustatud
väliskulusid. Tulude ja investeeringute läbipaistvuse põhimõte on samuti ametlikult välja
öeldud, millest saab meie lootuste kohaselt pretsedent avaliku poliitika hindamisel:
liikmesriigid peavad tõepoolest hakkama komisjonile korrapäraselt aru andma. Siiski on
kahetsusväärne madal künnis, mida kohaldatakse tulude eraldamisel üleeuroopalisele
transpordivõrgule (TEN) (15%). Peale selle peame tagama, et liikmesriigid peavad kinni
kohustusest investeerida tulu säästvatesse projektidesse.

Sergio Berlato (PPE),    kirjalikult. – (IT) Täna arutlusel olev raport on eriti tähtis, sest
sellega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta.
Minu arvates on uue direktiivi vastuvõtmist käsitlev ettepanek, mis on eesistujariigi Ungari,
komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kompromissi tulemus, Itaalia
majandusele väga kahjulik, sest Itaalia transpordib umbes kolmandiku kõikidest kaupadest
– või aastas ligikaudu 200 miljardi euro väärtuses tooteid – Euroopa maanteedel.

Kui direktiivi on rakendatud Euroopa transiidiriikides, ohustab lisakulude koorem rohkem
Itaaliasse imporditavaid ja sealt eksporditavaid kaupu. Jagan Itaalia valitsuse ülikriitilist
arvamust, mille kohaselt ei ole kaugeltki arukas teha praegu valitsevate suurte
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majandusraskuste ajal sellist poliitilist otsust, mis on hoop meie turgu toetavale
majandussektorile. Mina leian, et need väikesed läbimurded, mis kompromissiga saavutati,
ei avalda mingit erilist mõju tekstile, mis on väga kahjulik nii Itaalia süsteemile kui ka
veosektorile. Peale selle ei ole tõestatud selle meetme tõhusust: maanteetransport ja sellega
seonduvad saastekulud kasvavad edasi nii kaua, kuni on välja arendatud transpordiliikide
vaheline infrastruktuurivõrk.

John Bufton (EFD),    kirjalikult. – Hääletasin muudatusettepaneku vastu, sest on
hädatarvilik, et komisjonil ei lubataks kehtestada tulukogumisviise isegi kaudse maksu
kaudu, eriti veel ilma nõukogu ühehäälse nõusolekuta. Ühendkuningriigis ei ole me praegu
Eurovignette’i süsteemiga liitunud. Siiski uurib Westminsteris asuv valitsus võimalust
raskete kaubaveokite maksu sisseviimiseks 2015. aastaks kooskõlas Euroopa õigusega.
Komisjon on aga jätnud endale õiguse muuta süsinikdioksiidimaks 2013. aastaks
kohustuslikuks. Ma ei soovi näha, et Ühendkuningriigi kodanikud peaksid tasuma ükskõik
millist ELi maksu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raskete kaubaveokite maksu
kehtestamine on meede, mis karistab ELi äärepoolsemaid riike, näiteks Kreekat, Itaaliat,
Hispaaniat ja Portugali. Üldiselt on need riigid finantskriisis enim kannatanud ning see on
põhjustanud eelarve- ja majanduskriisi. Seda silmas pidades hääletan esitatud raporti vastu,
sest usun, et selliste maksude ebaühtlane kohaldamine on ebaõiglane, arvestades, et
äärepoolsemad riigid tekitaksid enamiku sellest tulust Kesk-Euroopa riikide heaks.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjalikult. – (RO) Andsin vastuhääle El Khadraoui raportile
raskete kaubaveokite maksustamise kohta, sest ettepaneku alusel lubatakse kehtestada
tariifseid tõkkeid, mis suurendavad veoettevõtjate kulusid äärepoolsemates liikmesriikides.
Samuti võimaldab direktiiv pakkuda liikmesriikidel nende maksude eest hüvitist, mille
tagajärjeks võib olla ELi liikmesriikide ettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamine.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlament andis just oma loa
uute eeskirjade kehtestamiseks maanteetranspordi maksude kohta, tagades seeläbi sobivama
transpordipoliitika väljatöötamise ja rahastamise saaste ja müraga seotud keskkonnanõuete
vallas. Kui transpordiettevõtjad peavad nüüd hakkama maksma veokite põhjustatud õhu-
ja mürasaaste kulusid, on liikmesriigid omakorda kohustatud reinvesteerima maksudest
teenitud tulu üleeuroopalisse transpordivõrku ning eelkõige tõhusamatesse ja vähem
saastavatesse transpordisüsteemidesse. Need maksud on küll edasiminek, kuid sellest ei
piisa. On saabunud aeg, mil liikmesriikidel tuleb võtta kohustus viia ellu tõelist kaubaveo
arengut tagavat poliitikat ning kasutada seega järjekindlalt kogu raudtee- ja
maanteetranspordi infrastruktuuri.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Euroopa Parlament võttis täna suure
häälteenamusega vastu Eurovignette’i direktiivi läbivaadatud teksti. Tekstis on sätestatud,
et rasked kaubaveokid peavad maksma õhu- ja mürasaaste eest. Peale kiirteede
infrastruktuuri kasutamise maksu annab täna heakskiidetud kokkulepe tegelikult
liikmesriikidele õiguse maksustada kulusid, mida on tekitanud transpordiettevõtjate õhu-
ja mürasaaste.

Kuigi tegemist on tähtsa teksti läbivaatamisega, on see vaid väike samm õiges suunas, sest
eeskirjad ei ole siduvad. Niisiis ootan ikka veel kannatamatult uusi ettepanekuid, mis
muudaks need uued meetmed kohustuslikuks, mille alusel lisataks nende hulka kogu
põhjustatud keskkonnakahju kulu ja laiendataks põhimõtet, et saastaja maksab, kõikidele
transpordiliikidele.
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Samuti nõutakse tekstis teemaksude kogumisest teenitud tulu tegelikku kasutamist. Selles
vallas on Euroopa Parlament kohustanud liikmesriike investeerima osa kogutud teemaksude
tulust liikluse ja liikumiskeskkonna infrastruktuuri parandamisse. Samuti peaks olema
võimalik eraldada nendest maksudest teenitud tulu sellistele projektidele, mis vähendavad
õhu- või isegi mürasaastet.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin vastuhääle raportile raskete kaubaveokite
maksustamise kohta, sest usun, et maksude kehtestamine infrastruktuuri kasutamise eest
võib avaldada Euroopa ja eelkõige äärepoolsemate riikide majandusele halba mõju. Pidades
silmas, et maanteetranspordi sektoris on juba kehtestatud palju makse ja tasusid, eriti
kütuseaktsiisi, ning arvestades praeguse majanduskliimaga, tuleks sektori kulude sisestamist
kaaluda minu arvates selliselt, et need meetmed pälviksid suurema üksmeele eri asjaosaliste
vahel.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Läbivaadatud Eurovignette’i direktiivi alusel nõutakse,
et Euroopa kiirteedel sõitvate raskete kaubaveokite suhtes kohaldataks põhimõtet, et
saastaja maksab, sest see võimaldab liikmesriikidel lisada riiklikele teemaksudele müra- ja
õhusaaste kulud. See lisakulu jääb tõenäoliselt ühe sõiduki puhul kolme kuni nelja sendi
vahele ühe kilomeetri kohta. Ajal, mil Euroopa majandus on nõrk ja konkurentsivõime
on tähtsam kui kunagi varem, võib see põhimõte muuta kaubaveo veelgi kallimaks eelkõige
äärepoolsemates riikides, kus transpordi hind lisatakse kaupade maksumusele. Need riigid
on niigi sunnitud võtma enda kanda kütusekulu ning peavad nüüd tegema sama
teemaksudest tuleneva lisakuluga, kaotades niimoodi oma konkurentsivõimes. Ma ei soovi
alahinnata keskkonnaprobleemi, kuid mulle tundub, et praegu ei ole õige aeg koormata
Euroopa ettevõtjaid veel ühe maksuga.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raskete kaubaveokite maksustamine
on meede, millega karistatakse ELi äärepoolsemaid riike, pakkudes samal ajal Kesk-Euroopa
riikidele lisatulu. Kolmepoolsel kohtumisel sündinud tekst on Portugali jaoks vähem
negatiivne kui transpordi- ja turismikomisjoni ettepanek, sest selles vähendatakse
diferentseerimine 175%le ning maksustamise tippkoormus viiele tunnile, pikendades
erandit vähem saastavate sõidukite puhul veel ühe aasta võrra ehk neljale aastale. Siiski on
selle maksu kehtestamine reaalsus ja see suurendab ELi äärepoolsemate riikide praeguseid
kulusid. Eurovignette’i direktiivi uued sätted võimaldavad liikmesriikidel kehtestada rasketele
kaubaveokitele lisaks juba maksustatud teedel nõutavale infrastruktuurimaksule summa,
mis vastab liikluse põhjustatud müra- ja õhusaaste kulule. See lisakulu jääb tõenäoliselt
ühe sõiduki puhul keskmiselt kolme kuni nelja sendi vahele ühe kilomeetri kohta. Vähem
saastavate sõidukite suhtes kohaldatakse erandit. Hääletasin raportis esitatud ettepaneku
vastu, sest minu arvates kahjustab see äärepoolsemaid liikmesriike.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Ülisuur sõltuvus maanteetranspordist on
tõeline probleem. Portugalis on sõltuvus sellest transpordiliigist isegi suurem kui ELi
keskmine. Siinkohal on tegemist keskkonna ja rahvatervisega seotud põhjustega, mida
tekitavad sellega seotud saaste kõrge tase, ning energeetikaga seotud põhjustega, mis
puudutavad vähenevaid naftavarusid ja üha suuremaid raskusi sellele toorainele juurde
pääsemisel. Seega on hädavajalik edendada kaubaveoliikide mitmekesistamist, võttes
kindlaks eesmärgiks raudteetranspordi. Kahjuks ei ole see investeering üksnes tegemata
jäetud, vaid mõnes riigis, sealhulgas Portugalis, oleme näinud ka sellest transpordiliigist
loobumist. Sellist loobumist kipub liberaliseerimise ja erastamise tagajärjel rohkem esinema.
Raportis käsitletakse mõnda nendest teemadest, kuid ei minda kaugemale püüdest
kehtestada raskete kaubaveokite suhtes uus maks, mis lisatakse praegustele maksudele,
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millest mõnda Portugalis hiljuti tõsteti. Nende tõhusus on nimetatud eesmärkide
saavutamise puhul küsitav, kuid samas on need lisakoormaks ja nende tagajärjel võivad
paljud ettevõtjad praegust majandus- ja sotsiaalkriisi silmas pidades oma äritegevuse
lõpetada.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Teame, et ülisuur sõltuvus
maanteetranspordist on tõeline probleem. Portugalis on sõltuvus sellest transpordiliigist
isegi suurem kui ELi keskmine. See olukord peab muutuma kas keskkonna või
rahvatervisega seotud põhjustel, mida tekitavad sellega seostava saaste kõrge tase, või
energeetikaga seotud põhjustel, mis puudutavad vähenevaid naftavarusid ja üha suuremaid
raskusi sellele toorainele juurde pääsemisel.

Seega on hädavajalik edendada kaubaveo transpordiliikide mitmekesistamist, võttes kindlaks
eesmärgiks raudteetranspordi. Siiski ei ole see eesmärk mõnes riigis üksnes saavutamata
jäetud, vaid teatud riikides, sealhulgas Portugalis, oleme näinud ka sellest transpordiliigist
loobumist, mida kipub liberaliseerimise ja erastamise tagajärjel rohkem esinema.

Raportis käsitletakse mõnda nendest teemadest, kuid see piirdub vaid püüdega kehtestada
raskete kaubaveokite suhtes uus maks, mis lisatakse praegustele maksudele, millest mõnda
Portugalis hiljuti tõsteti, näiteks „virtuaalset teemaksu”. Nende tõhusus on nimetatud
eesmärkide tulemusliku saavutamise puhul küsitav, kuid samas on need lisakoormaks ja
nende tagajärjel võivad paljud ettevõtjad praegust majandus- ja sotsiaalkriisi silmas pidades
oma äritegevuse lõpetada.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Euroopa Parlamendi esimese lugemise
seisukoha vastuvõtmisest Eurovignette III kohta on möödunud üksjagu aega. Direktiiv
peaks võimaldama liikmesriikidel – kui nad seda soovivad – maksustada teekasutajate
mõningaid – piiratud – väliskulusid ehk võtta põhimõte, et saastaja maksab, lõpuks
kasutusele ka maanteetranspordis.

Direktiiv annab liikmesriikidele samuti täiendavad võimalused muuta oma riigi
teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis võimaldab transpordinõudlust paremini juhtida.
Nõukogu seisukohas kinnitati neid eesmärke. Nüüd on soovitatav, et ka komisjon astuks
samme, mis viivad transpordi pikaajalise säästva arenguni, koostööni, ühtlustatud
teemaksusüsteemini ning väliskulude täiendava sisestamiseni.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjalikult  .  – Reaalsus on selline, et ettepanek avaldab
ebaproportsionaalset mõju Euroopa Liidu äärepoolsematele liikmesriikidele, näiteks
Iirimaale, sest Kesk-Euroopas asuvatel liikmesriikidel on võimalik minna üle
raudteetranspordile. Iirimaa Eksportijate Liidu hinnangu kohaselt tasub Holyheadi ja Doveri
kaudu Iirimaalt Mandri-Euroopasse sõitev veok teekasutusmaksu 120 eurot ja väliskulusid
30 eurot. Niisiis hakkab edasi-tagasi sõit selle õigusakti tõttu maksma 300 eurot. Peamised
ekspordisektorid, mida see direktiiv mõjutab, on ravimitooted, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia, meditsiiniseadmed, piimatooted ja muud toiduained.
Peale selle annab maanteetranspordi sektori Iirimaal tööd enam kui 30 000 inimesele.
Põhiline on see, et uued maksud suurendavad kulusid, mis kaasnevad Iiri eksportkauba
transportimisega Euroopa turgudele. Hääletasin raporti vastu, sest EL peaks otsima viise
meie konkurentsivõime parandamiseks kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegiaga, selle
asemel, et kehtestada õigusakte, mis meie konkurentsivõimet ohustavad.

Roberto Gualtieri (S&D),    kirjalikult. – (IT) Raskete kaubaveokite maksustamist käsitleva
direktiivi heakskiitmine Euroopa Parlamendi poolt tähendab edasiminekut Euroopa
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kodanike tervise kaitsmise vallas ja see näitab pühendumist selliste sõidukite põhjustatud
saaste kahjulike mõjude vähendamisele. Põhimõte, et saastaja maksab, on selles sektoris
esmakordselt kasutusele võetud selleks, et edendada ohutumat ja säästvamat transporti
ning seeläbi alternatiive, näiteks raudteetransporti. Saavutatud kompromissi alusel tuleb
aga hoolikalt arvestada veosektori kaitsmisega, sest seda ei tohi liigselt koormata. Niisiis
peavad liikmesriigid püüdma tõhusamalt kasutada Eurovignette’i alusel kogutud tulusid,
investeerides näiteks infrastruktuuri parandamisse ning edendades vähem saastavate veokite
kasutamist, et kõik kaasatud sektorid saaksid osa direktiiviga kaasnevatest kasuteguritest.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle kolleeg Saïd El Khadraoui
raportile Eurovignette’i käsitleva ELi õigusakti läbivaatamise kohta. Selle alusel on võimalik
maksustada raskeid kaubaveokeid. Esmakordselt kohaldatakse maanteetranspordis
põhimõtet, et saastaja maksab, ning raskeid kaubaveokeid on võimalik maksustada müra-
ja õhusaaste eest, kui nad kasutavad ELi kiirteid. Tegemist on uuendusliku algatusega, mille
üle mul on hea meel, sest see võimaldab võtta arvesse keskkonna- ja sotsiaalkulusid ning
ei piirdu üksnes infrastruktuurikuludega. Sellegipoolest on kahetsusväärne, et Euroopa
Liidu Nõukogu on ülemäära kõrgete lisakulude ettekäändel takistanud Euroopa Parlamendi
edasipüüdlikke plaane seoses rangete keskkonnanõuetega. Vaatamata sellele on raport
keskkonna vallas tõeline edasiminek.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Kiitsin dokumendi heaks, sest selle eesmärk
on maksustada raskeid kaubaveokeid sõltuvalt kellaajast, millal nad sõidavad – kas
tippkoormuse ajal või väljaspool seda –, ning samuti põhjustatud mürast ja silindrimahust.
Vähemalt 15% maksudena kogutud rahast investeeritakse muudesse süsinikdioksiidi
vähendamisega seotud projektidesse. On hea, et oleme täna valmis leevendama
kliimamuutust ning püüame maanteetranspordis lõpuks ometi kasutusele võtta põhimõtte,
et saastaja maksab. Kahtlemata annab direktiiv liikmesriikidele täiendavad võimalused
muuta oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis võimaldab transpordinõudlust
paremini juhtida. Siiski usun endiselt, et need vahendid on majanduslikus mõttes kasulikud
ja soodsad vaid mõnele Euroopa Liidu keskosa transiidiriigile ning seega täiesti ebasoodsad
või palju vähem soodsad paljudele Euroopa Liidu liikmesriikidele, mis asuvad Euroopa
Liidu piirialadel nii idas, lõunas, läänes kui ka põhjas. Seega tuleks meil minu arvates seda
aspekti täies ulatuses hinnata ja see uuesti läbi kaaluda ning alles siis dokument vastu võtta.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjalikult. – (PL) Toetan direktiivi raskete kaubaveokite
maksustamise kohta täielikult. Eriti pooldan sätet, mis on Euroopa keskkonna jaoks ülitähtis.
Loodetavasti motiveerivad vähem saastavate sõidukite madalamad maksud
transpordiettevõtete omanikke, kes oma sõidukiparki uuendanud ei ole. Peale selle oleks
rohkelt kasutatavate maanteede läheduses kasvavad põllukultuurid heitgaasidega palju
vähem saastatud. Veel üks kiiduväärt punkt on minu arvates suuremad maksud
tippkoormuse ajal sõitmise eest. Tänu nendele piirangutele saavutame maanteedel kõikide
teekasutajate jaoks suurema ohutuse ja paremad sõidutingimused. Piirangud võimaldavad
samuti parandada infrastruktuuri, mis kannatab tipptundide ajal suurimat kahju.

Giovanni La Via (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin kavandatud kompromissteksti vastu,
mis on kooskõlas Itaalia valitsuse seisukohaga. Tema väljendas oma vastuseisu ettepanekule
juba Euroopa Liidu Nõukogus. Täiendava maksustamissüsteemi kehtestamine vedajatele
annab väga suure hoobi sektorile, mis toetab Itaalia kauplemissüsteemi. Selle sektori kulude
suurendamine tähendab kogu ühiskonna koormuse tõstmist ning see mõjub negatiivselt
meie kaupadele, mille nõudlus vastavalt väheneb. Minu arvates ei ole see kompromiss õige
lahendus eriti sellise riigi puhul nagu Itaalia, mis on väljumiskoht transpordivoogudele,
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mis on meie riikliku süsteemi jõukuse allikas ja mida tuleb kaitsta seeläbi, et määratakse
kindlaks asjakohased vahendid, millega saab võidelda õhu- ja mürasaaste vastu, kuid mille
raames võetakse hoolikalt arvesse struktuurilisi ja logistilisi eriomadusi.

Agnès Le Brun (PPE),    kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle resolutsioonile raskete
kaubaveokite maksustamise kohta, sest sellega kinnitatakse raskesti saavutatud kokkulepet
Eurovignette’i direktiivi läbivaatamise kohta. 1999. aastal vastu võetud ja 2006. aastal läbi
vaadatud direktiivi eesmärk on ühtlustada raskete kaubaveokite maksustamist. Vastuvõetud
läbivaadatud tekst on esimene samm väliskulude sisestamisel maanteetranspordis ja seega
ka samm selle põhimõtte rakendamise suunas, et saastaja maksab. Niisiis maksustatakse
liiklusest põhjustatud õhu- ja mürasaaste elektrooniliselt kolme kuni nelja sendiga ühe
kilomeetri eest sõltuvalt sõiduki Euro klassist, teeliigist ja ummikute määrast. Läbivaadatud
tekst võimaldab seega tänu suurematele maksudele tippkoormuse ajal (mis ei ületa viie
tunni jooksul 175%) liiklust paremini juhtida, kuid tagab samuti proportsionaalselt
madalama maksu tippkoormuse välisel ajal, et hoiduda maanteevedajate rahalisest
karistamisest. Lõpuks innustab resolutsioon liikmesriike kasutama kogutud summasid
teatud liiki säästva transpordi projektide rahastamiseks.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    kirjalikult. – (PL) Hääletasin Eurovignette’i
poolt, sest minu arvates tagavad sellist liiki lahendused Euroopa raskete kaubaveokite
maksustamissüsteemi täieliku ühtlustamise, mis hõlbustab tõhusat ja ebavajalike viivitusteta
reisimist liikmesriikide vahel. Minu arvamuse kohaselt toob põhimõtte, et saastaja maksab,
lisamine kaasa sellise saaste ja müra vähendamise, mida tekitavad rasked kaubaveokid,
millele ei ole paigaldatud Euro V ega VI klassi normidele vastavaid mootoreid, sest neid
mootoreid teemaksuga ei maksustata. Peale selle on kehtestatud põhimõte, et liikmesriigid
saavad määrata kindlaks kogutud teemaksudest teenitud tulu kasutusala ja et vähemalt
15% tuleb eraldada TEN-T projektide rahaliseks toetamiseks. Sellega suurendatakse
transpordi säästlikkust.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin Eurovignette’i maanteevedajate
maksustamiseeskirjade läbivaatamist käsitleva raporti poolt, sest see võimaldab
liikmesriikidel maksustada vedajaid peale kiirteemaksude ka õhu- ja mürasaaste kulude
eest nõutava maksuga. Direktiiviga tagatakse, et maksudest teenitud tulu kasutatakse
transpordisüsteemide tulemuslikkuse parandamiseks ja saaste vähendamiseks.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Direktiiv 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite
maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest võimaldab liikmesriikidel
– kui nad seda soovivad – maksustada ka teekasutajate mõningaid väliskulusid. See annab
neile täiendavad võimalused muuta oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis
võimaldab transpordinõudlust paremini juhtida. Meie arvates ei ole eriti arukas teha üksnes
rahateenimise eesmärgil suurte majandusraskuste ajal sellist poliitilist otsust, mis on hoop
meie turgu toetavale majandussektorile. Peale selle on täiesti vastuvõetamatu see, et sellise
meetodiga karistatakse geograafilise asukoha poolest äärepoolsemaid liikmesriike,
päritoluriike või kaupade väljumis- või sihtkohti ning tuuakse kasu „kesksetele” ja
transiidiriikidele. Lõpetuseks ei ole selle põhimõtte kehtestamisel mõeldud sellele, kuidas
meede mõjutab liiklusvoogu, ega sellest tulenevalt olemasolevate kontsessioonide peale,
mis tähendab, et liiklusvoog võib liikuda mujale. Meetme tõhusust ei ole tõestatud:
maanteetranspordi ja sellega seonduvad saastekulud suurenevad endiselt ning sellepärast
oleme meie, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni Itaalia delegatsioon,
selle meetme vastu.
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Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Direktiivis sätestatakse, et liikmesriigid
kehtestavad rasketele kaubaveokitele lisaks juba kehtivale infrastruktuurimaksule teemaksu,
mis koosneb liiklusest põhjustatud müra- ja õhusaaste kuludele vastavast summast. Minu
arvates ei ole põhimõte, et saastaja maksab, mingi lahendus, sest selle alusel sõltub otsuse
tegemine turust. Saastamise lubamine ja seadustamine ei ole tee säästlikkuse saavutamiseks,
kui see on ettevõtja jaoks majanduslikult tasuv. Usun, et ELi prioriteet peaks olema
rangemate meetmete kehtestamine raskete kaubaveokite põhjustatud saaste suhtes ning
võtta oma kindlaks eesmärgiks raudteekaubavedu. Saasteprobleemi lahendamise asemel
suurendab see direktiiv liikmesriikide vahelist ebavõrdsust, pannes suurema koormuse
äärepoolsematele riikidele, näiteks Portugalile, kes on eksportijad, kuid keda ei läbi suured
magistraalid. Hääletasin neil põhjustel soovituse vastu.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Raport väärib tunnustust, sest selles
nõutakse liikmesriikidelt vastutust. Esiteks nõutakse vastutust seoses vabastusega, mida
liikmesriigid annavad väikeveokite tootjatele. See on hea, sest vastutustundetu käitumine
peab lõppema. Teiseks nõutakse vastutust seoses Eurovignette’i abil teenitud tuluga. Ka
selles vallas ei saa valitseda läbipaistmatus. Tulud tuleb eranditult suunata
keskkonnameetmetesse. On siiski kahetsusväärne, et tekstiga ei minda veelgi kaugemale.
Selles ei käsitleta peaaegu üldse vabastust, mida antakse Euro VI sõidukite tootjatele. Veelgi
halvem on see, et selles edendatakse Eurovignette’i lisamist heitkogustega kauplemise
süsteemi. Hääletan teksti poolt, et toetada edasist tööd. Kiidan heaks Eurovignette’i idee,
kuid avaldan kahetsust nende kahe tõsise puuduse pärast.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) Keskkonnateemat ei tohi mitte kunagi ohtu seada,
kuid samal ei ajal ei saa seda lahutada majandusküsimustest. Veelgi enam kehtib see kriisi
ajal, mis meil praegu veel valitseb ja mis räsib endiselt Lõuna-Euroopa riike, eriti minu
koduriiki Portugali. Seda silmas pidades ei saa ma olla nõus põhimõttega, et saastaja maksab,
sest see olukord mõjutab suurel määral neid, kes töötavad äärepoolsemate riikide, eelkõige
Portugali kaubaveosektoris, kuid ei avalda mingit mõju Kesk- ja Põhja-Euroopas asuvatele
rikkamatele riikidele.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Eurovignette III võimaldab liikmesriikidel – kui
nad seda soovivad – maksustada ka teekasutajate mõningaid väliskulusid (õhk, müra,
saaste) ehk võtta põhimõte, et saastaja maksab, lõpuks kasutusele ka maanteetranspordis.
Võttes arvesse, et see maksusüsteem on läbipaistmatu ja arusaamatu, hääletasin soovituse
vastu.

Andreas Mölzer (NI),    kirjalikult. – (DE) Üha suureneva üleilmastumise ajal, mil
liikluskoormus on samuti tohutult kasvamas, on just need liikmesriigid, kus asuvad
tundlikud alad, näiteks Alpe läbiv piirkond, huvitatud teekasutajate teatud väliskulude
maksustamisest põhimõtte alusel, et saastaja maksab. Samal ajal peaks see samuti
võimaldama transpordinõudlust paremini juhtida. Raportis asutakse pragmaatilisele
seisukohale, et vastata arvukatele ja erinevatele soovidele. Selles mõttes ei tohi me aga
vaadata mööda mitmesugustest algatustest, mis sillutavad teed nn hiigel- või suurveokitele,
mida seostatakse tohutute infrastruktuuri kuludega. Samamoodi on kaubaveo üleminekust
maanteedelt raudteedele siiani vaid silmakirjalikult räägitud. Me ei tohiks neid tegureid
unustada, sealhulgas ka ettepanekus sisalduva mõtte puhul eraldada infrastruktuurimaksust
teenitud tulu sihtotstarbeliselt. Mis puutub stiimulitesse sõidukipargi uuendamiseks, siis
peame arvestama ka sellega, et me ei tohi kohalikke vedajaid ja sõidukipargi omanikke
rangete keskkonna- ja ohutuseeskirjadega ühepoolselt koormata, sest siis saabuvad oma
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haisvate romudega piiri tagant madala hinnaga konkurendid. Kuid et raportis esitatakse
selles vallas väga mõistlikke argumente, hääletasin poolt.

Claudio Morganti (EFD),    kirjalikult. – (IT) Otsustasin hääletada ettepaneku vastu, sest
see oleks avaldanud väga halba mõju eelkõige kõige väiksematele transpordiettevõtjatele.
Muidugi on õige võidelda saastamise vastu ja püüda vähendada liiklusummikuid, kuid veel
ühe maksu tõstmine ei ole minu arvates mingil juhul parim lahendus. Eurovignette’i
kohaldamisega võib kaasneda see, et ellu jäävad vaid kõige suuremad transpordiettevõtjad
– need, kelle käsutuses on rohkem vahendeid.

Paljud väikeettevõtjad riskivad eriti Itaalias sellega, et peavad turult lahkuma, sest neile
käivad ülemäärased maksud üle jõu. Kahtlemata avaldaks see ränka mõju ka tööhõivele.
Seega loodan, et teised Euroopa riigid asuvad samale seisukohale nagu Itaalia valitsus, kes
kinnitas juba, et tema seda meedet ei kohalda. Kriis on põhjustanud veosektorile suurt
kahju ja minu arvates ei aita uus maks mingit moodi seda elavdada.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Mina ei toeta ettepanekut raskete kaubaveokite
maksustamise kohta õhu- ja mürasaaste alusel. Minu arvates oleks ebaõige luua finantskriisis
rängalt kannatanud vedajate jaoks veel üks täiendav maksukoormus. See maks hõlmab nii
teede infrastruktuuri kulusid, sõiduki saastekategooriat ja teekonna pikkust kui ka saaste-
ja mürataset ning ummikute esinemist. Peale selle ei kehtestata seda maksu ainult
üleeuroopalisse transpordivõrku kuuluvate kiirteede puhul, vaid seda tehakse ka muude
kiirteede ja tähtsate maanteede puhul. Tähelepanu tuleks pöörata tõsiasjale, et see õigusakt
avaldab halba mõju Euroopa vedajate tulule ja pikendab tarnetähtaegu. Nimetatud põhjustel
suurenevad transpordikulud ja tõuseb kaubaveo hind. Peale selle võib teemaks
märkimisväärselt vähendada maanteetranspordi nõudlust.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Uus Eurovignette’i direktiiv, mille eesmärk on
edendada ühtlustatud maksustamissüsteemide rakendamist liikmesriikides, et parandada
raskete kaubaveokite tõhusust ja keskkonnasäästlikkust, karistab lõpuks teatud
äärepoolsemaid liikmesriike, näiteks Itaaliat, mis on kaupade väljumis- ja sihtkohaks. Sel
põhjusel andsin vastuhääle raportile, millega muudetakse 1999. aasta direktiivi.
Konkurentsivõime suurendamise ja siseturu ühiseeskirjade kehtestamise asemel moonutab
uus direktiiv konkurentsi mõne sellise liikmesriigi heaks, mis asub Euroopa kaubaliikluse
keskmes. Süsinikdioksiidi heite vähendamise ettekäändel võetakse kasutusele maks, mille
eesmärk on vähendada maanteetranspordi ning suurendada raudtee- ja mitmeliigilise
transpordi kasutamist. Kavandatud direktiiv on ülikahjulik kogu veosüsteemile
majandusseisaku ajal, mil peaksime rakendama hoopis meetmeid selle sektori elavdamiseks.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Raportis esitatakse pragmaatiline
meetod, et mitte kulutada rohkem aega nn Eurovignette III vastuvõtmisele. Direktiivis
käsitletakse raskete kaubaveokite maksustamist teatavate infrastruktuuride kasutamise
eest. Selle eesmärk on saavutada parim võimalik kompromiss parlamendis ning nõukoguga.
Esitatud muudatusettepanekud on koostatud fraktsioonidega toimunud konsultatsioonide
tulemusena. Seda silmas pidades hääletasin raporti poolt, sest direktiiv võimaldab
liikmesriikidel – kui nad seda soovivad – maksustada ka teekasutajate mõningaid piiratud
väliskulusid ehk võtta põhimõte, et saastaja maksab, kasutusele ka maanteetranspordis.
Samuti annab see liikmesriikidele täiendavad võimalused muuta oma riigi
teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis võimaldab transpordinõudlust paremini juhtida.
Nõukogu seisukohas kinnitati neid eesmärke. Samuti tuleks esile tõsta ettepanekut eraldada
infrastruktuuri- ja väliskulumaksust saadav tulu sihtotstarbeliselt eelkõige säästva transpordi
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ja üleeuroopalise võrgu jaoks. Tulude tõhus sihtotstarbeline eraldamine, mis suurendab
usaldusväärsust ja läbipaistvust, ei suurenda mitte üksnes üldsuse heakskiitu, vaid tagab
ka maanteetranspordi väliskulude vähendamise.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) Muudetud direktiiv 1999/62/EÜ võimaldab
liikmesriikidel maksustada ka teekasutajate mõningaid (piiratud) väliskulusid ehk võtta
põhimõte, et saastaja maksab, lõpuks kasutusele ka maanteetranspordis. See annab
liikmesriikidele täiendavad võimalused muuta oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks,
mis võimaldab transpordinõudlust paremini juhtida. Teemaksud transpordisektoris
sisaldavad seega müra- ja õhusaaste ning infrastruktuuri kulusid.

Nende kulude suhtes kohaldatakse endiselt mõningaid erandeid, kui neid taotleval
liikmesriigil on selleks mõjuv põhjus. Loodud on stiimulid rasketest kaubaveokitest
koosneva sõidukipargi uuendamise edendamiseks ja erandid raskete kaubaveokite jaoks,
millele on paigaldatud vähem saastavad mootorid, ning teemaks võib olenevalt reisimise
kellaajast erinev olla. Sellega soovitakse tagada, et rasked kaubaveokid väldiksid
tippkoormuse ajal teatud teelõike. Teemaksu tõstmisest teenitud tulu tuleb reinvesteerida
transpordi infrastruktuuri ja vähemalt 15% sellest eraldatakse esialgu sihtotstarbeliselt
üleeuroopalise transpordivõrgu projektidesse. Neil põhjustel ja Euroopa parema
teedesüsteemi nimel hääletasin soovituse poolt.

Miguel Portas (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Direktiivis sätestatakse, et liikmesriigid
kehtestavad rasketele kaubaveokitele lisaks juba kehtivale infrastruktuurimaksule teemaksu,
mis koosneb liiklusest põhjustatud müra- ja õhusaaste kuludele vastavast summast. Minu
arvates ei ole põhimõte, et saastaja maksab, mingi lahendus, sest selle alusel sõltub otsuse
tegemine turust. Saastamise lubamine ja seadustamine ei ole tee säästlikkuse saavutamiseks,
kui see on ettevõtja jaoks majanduslikult tasuv. Usun, et ELi prioriteet peaks olema
rangemate meetmete kehtestamine raskete kaubaveokite põhjustatud saaste suhtes ning
võtta oma kindlaks eesmärgiks raudteekaubavedu. Saasteprobleemi lahendamise asemel
suurendab see direktiiv liikmesriikide vahelist ebavõrdsust, pannes suurema koormuse
äärepoolsematele riikidele, näiteks Portugalile, kes on eksportijad, kuid keda ei läbi suured
magistraalid. Hääletasin neil põhjustel soovituse vastu.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Siin arutlusel oleva Eurovignette’i direktiivi
läbivaatamise ettepaneku eesmärk on võtta maanteetranspordis kasutusele põhimõte, et
saastaja maksab, võimaldades liikmesriikidel lisada riiklikele teemaksudele müra- ja
õhusaaste kulu, mis tähendab veel ühe maksu kehtestamist rasketele kaubaveokitele. Selle
meetmega karistatakse Euroopa Liidu äärepoolsemaid riike, mis on praegu valitsevas
finantskriisis eriti koormav. Seetõttu hääletasin raporti vastu.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin Eurovignette’i direktiivi
läbivaatamisel saavutatud kompromissi poolt, sest selle eesmärk on kohaldada raskete
kaubaveokite suhtes teemaksu põhimõttel, et saastaja maksab.

Siis on liikmesriikidel võimalik lisada kehtestatud maksudele või teemaksudele tegelikud
kulud, mida kantakse liiklusest tuleneva õhu- ja mürasaaste tõttu, kusjuures siiani sai
maksustada vaid infrastruktuuri kulusid. Kompromissist ei piisa Euroopa Parlamendi
püüdluste täitmiseks ja see ainuüksi ei kujunda maanteetransporti ümber, sest sektor ja
liikmesriigid ei ole ilmselgelt veel valmis võtma enda kanda oma ökoloogilise jalajälje
tegelikke kulusid.

99Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



Vedajatele kehtestatavad keskmised lisakulud ei tohiks ületada ühe sõiduki puhul neli
eurosenti kilomeetri kohta ning sellest on vabastatud vähim saastavad sõidukid, millega
reisitakse tippkoormuse välisel ajal. Kuid ikkagi oli see reform unustuse hõlma vajunud,
enne kui eesistujariik Belgia selle uuesti nõukogule esitas. See edasiminek teeb mulle rõõmu,
sest see on tehtud esimese kiiduväärt sammuna säästvama maanteetranspordi süsteemi
poole.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – (ES) Andsime soovitusele poolthääle,
sest keeldume leppimast eksitavate argumentidega, mille esitas Hispaania Sotsialistlik
Töölispartei (PSOE) ja Rahvapartei (PP) sektori konkurentsivõime kohta. Konkurentsivõime
suurendamiseks on alati vaja stiimulite loomist tõhusamatesse transpordivahenditesse
investeerimiseks, õiglaseid konkurentsieeskirju ning üldise majandustegevuse sotsiaal- ja
keskkonnakulude sisestamist. Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon on alati püüelnud
kulude sisestamise poole ning selle poole, et kõikide kaupade maksumus oleks sotsiaalselt
ja keskkonna seisukohast õiglane.

Teame, et minimaalsest ettepanekust jääb palju puudu meie püüdluste saavutamiseks, kuid
meie hääl väljendab ühtlasi meie kindlust selle suhtes, et see protsess siinkohal ei lõpe ja
et transpordikulude sisestamise vajaduse tunnistamisega on astutud tähtis samm. Samuti
tuletame liikmesriikidele meelde, et nad peavad minema veelgi kaugemale ning rakendama
õigusakte, mille alusel võetakse kasutusele õiglasemad ja tõhusamad maksusüsteemid, mis
sisaldavad kõiki nimetatud väliskulusid. Kutsume komisjoni üles jätkama tööd selle nimel,
et tema tulevane ettepanek kõnealusel teemal oleks kaugeleulatuvam.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjalikult. – (IT) Soovitus on viimane etapp menetluskäigus, mille
raames muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta
teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (Eurovignette). Tegemist on eri fraktsioonidega
toimunud pikkade konsultatsioonide ja saavutatud kompromisside tulemusega. Kui
liikmesriigid maksustavad kasutajate mõningaid kaasnevaid väliskulusid, annab see neile
võimaluse muuta oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks, mis võimaldab
transpordinõudlust paremini juhtida. Peale selle aitab põhimõte, et saastaja maksab,
suurendada sektoris tegutsejate teadlikkust oma kohustustest. Lõpetuseks on üldsus
toetavam, kui infrastruktuuri- ja väliskulumaksust saadavat lisatulu eraldatakse läbipaistvalt
ja tõhusalt. Samuti aitaks see kiirendada maanteetranspordi väliskulude vähendamist.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjalikult  .  – (ET) Täna vahetult enne hääletusi arutelul
olnud raskete kaubaveokite maksustamine on järjekordne näide sellest, kuidas algselt väga
hea mõte jääb lõpuks suhteliselt nõrgaks ning kaotab suure osa mõjust. Leian, et veel
suuremal määral oleks pidanud kogutavad maksud minema transpordi infrastruktuuride
arendamisse, ent kahjuks, nagu tihtipeale juhtub, ei ole nõukogu heade mõtetega päri.

Paljud riigid näevad selles hoopis lisamaksutulu teenimise võimalust, mida saab paljudel
muudel otstarvetel kasutada. Äärmiselt positiivne on see, et käesoleva direktiivi
vastuvõtmisega peab Eestis lõppema olukord, kus teiste riikide veokid meil maksu ei maksa,
aga meie veokid teistes riikides maksavad. Olenemata sellest, et paljuski on käesolev raport
menetluse käigus nõrgemaks muutunud ning mitmetes sätetes on parlament pidanud järgi
andma, on see siiski suur samm edasi ning pean vajalikuks seda kindlasti toetada.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjalikult. – (CS) Mina hääletasin raporti poolt. Tegemist on
kompromissiga, mille aluseks on põhimõte, et saastaja maksab. Teisisõnu võimaldab see
põhimõte maksustada teatud väliskulusid, mida põhjustab transport näiteks saaste, müra
ja liiklusummikute kujul. Transpordi väliskulude rakendamine on samm õiges suunas.
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Catherine Stihler (S&D),    kirjalikult. – El Khadraoui on teinud selle raportiga suurepärast
tööd. Ainuke viis, kuidas saame kliimamuutuse vastu võitlemisel edasi liikuda, on just
sellised vastutustundlikud raportid, mis panevad suurimad saastajad vastutama. Seepärast
andsin sellele oma poolthääle.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate
infrastruktuuride kasutamise eest selle Euroopa Parlamendi dokumendi tingimuste alusel,
mille üle tänasel täiskogu istungil hääletati, toob endaga vaadeldava transpordiliigi
kasutamise puhul kaasa kulude kasvu. Eurovignette on meede, millega karistatakse ELi
äärepoolsemaid riike ajal, mil need vaevlevad majandus- ja rahalistes raskustes. Samal ajal
toob see lisatulu Kesk-Euroopa riikidele.

Direktiivi läbivaatamine kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga avaldab
tähelepanuväärselt halba mõju paljude liikmesriikide, näiteks Portugali, konkurentsivõimele
ja majandusarengule. Tunnistan, et täna Strasbourgis vastuvõetud lõpptekst on vähem
negatiivne kui parlamendikomisjonis varem kokkulepitud tekst, kuid selle maksu
kehtestamisest saab ikkagi reaalsus ja see tähendab praeguste kulude suurenemist ELi
äärepoolsemates riikides.

Nimetatud põhjustel hääletasin rahvuslikes huvides ja Euroopa Parlamendi transpordi- ja
turismikomisjoni liikmena täiskogu istungil esitatud dokumendi vastu.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE),    kirjalikult  .  – Jäin täna Eurovignette’i üle toimunud
hääletusel erapooletuks. Tegin seda sellepärast, et Kataloonia puhul karistaks kavandatud
direktiiv paljusid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kel ei ole võimalik vedada
kaupa ja tooteid rongiga – eelkõige erineva rööpmelaiuse tõttu, mis kujutab endast siseturu
väljakujundamisel füüsilist takistust –, ning see kahjustaks suurel määral nende tegevust.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjalikult. – (LT) Kõik uued ELi eeskirjad raskete kaubaveokite
maksustamise kohta peavad säilitama tasakaalu uute liikmesriikide keskkonnavajaduste
ja majandushuvide vahel. Leedu on Euroopa jaoks hinnaline transiidiriik. Kaubaveost ja
töökatest veokijuhtidest on saanud meie riigi sünonüüm. Leedu Maanteeameti andmetel
on raskete kaubaveokite arv põhimaanteedel viimasel aastakümnel kolmekordistunud
ning nad aitavad luua meie majanduse selgroogu. Majanduskriis on juba Leedut laastanud
ning transpordikulude suurenemine oleks ränk hoop. Nõustun raportööriga, et
liikmesriikidele tuleks anda võimalus muuta oma riigi teemaksusüsteemid tõhusamaks.

Tunnen raportis mainitud saasteteemat hästi ja suhtun sellesse väga tõsiselt, kuid lisakulud
õhu- ja mürasaaste eest ei ole lahendus. Probleem on palju tõsisem, kui raportis kirjeldatakse.
Paljudes ELi liikmesriikides on teede infrastruktuuri vaja edasi arendada. Samal ajal on
Leedus teehoiuks ja teede arendamiseks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite suurus
langenud viimastel aastatel enam kui 20%.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjalikult. – (PL) Hääletasin direktiivi vastuvõtmise
poolt. Minu arvates on otsus suurendada Eurovignette’ide rahastamist väliskulude arvelt,
teisisõnu saaste ja müraga seotud kulude arvelt mõistlikum kui varasem variant, milles
piirduti ainult teede infrastruktuuri kulude katmisega. Direktiiv on soodne transiidiriikide
jaoks. Niisiis peaks Poolast pärit parlamendiliikmed olema selle vastuvõtmisest eriti
huvitatud.

Samuti tuleb rõhutada tõsiasja, et mida kõrgem on raske kaubaveoki ökoloogiline
kategooria, seda madalam on maks. Õnneks vabastatakse maksust sõidukid, mille
maksimaalne lubatud täismass on 3,5–12 tonni, ning sõiduautod. Teemamaksude struktuur
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sõltub kellaajast, mis minu arvates soodustab seda, et inimesed väldivad tippkoormuse
ajal selliste teelõikude kasutamist, mida ohustavad ummikud.

Veel üks tähtis direktiivi säte puudutab viisi, kuidas tuleb kasutada teemaksudest teenitud
tulu. Raha tuleb reinvesteerida ükskõik, mis liiki transpordi infrastruktuuri, kusjuures
vähemalt 15% tulust tuleb sihtotstarbeliselt eraldada TEN-T projektidele. Minu arvamuse
kohaselt vajame samuti pikaajalisi meetmeid, et lähendada väliskulude arvutamise
meetodeid kõikides liikmesriikide maksustamissüsteemides. See tagaks Euroopa
maanteetranspordisektoris läbipaistvad signaalid.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Võttes arvesse Šveitsi rõõmustavaid
kogemusi pärast kandevõimel põhineva raskete kaubaveokite maksu kehtestamist
2001. aastal, ei ole mul uue direktiivi puhul ühtegi vastuväidet. Šveitsis on sõitude arv
2001. aastast 10% vähenenud, kuid transporditud kaupade kogus 60% tõusnud ning see
on tõestanud, et heitkoguseid on võimalik vähendada – järelikult kõik asjaosalised võidavad.
Tulude sihtotstarbelise eraldamise eesmärk on saavutada üldsuse heakskiit ja vähendada
maanteetranspordi väliskulusid.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin raportöör Saïd El Khadraoui esitatud
teksti vastu, sest selle alusel lubatakse kehtestada lisamaks raskete kaubaveokite põhjustatud
õhu- ja mürasaaste eest. Kuigi nõustume põhimõttega, et saastaja maksab, on täiendava
kiirteemaksu kehtestamine rahvusvahelisele maanteeliiklusele majanduskriisi ajal mõnevõrra
küsitav ning seda eriti põhjusel, et sellega ei kaasne kohustust kasutada investeeringuteks
mõeldud tulusid infrastruktuuri parandamiseks. Peale selle ei aita vastuvõetud tekst selliseid
liikmesriike nagu Itaalia, kes kannatavad geograafiliste piirangute all. Nende jaoks muutub
kaupade transportimine impordiks ja ekspordiks kallimaks.

Raport: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjalikult. – (PT) Raport võeti vastu, arvestades tõsiasjaga, et
vajalike läbirääkimiste käigus oli raportööril võimalus tagada läbivaatamisklausli lisamine
määrusesse. Selle alusel on võimalik pärast komisjoni aruannet määruse kohaldamise
kohta võtta kasutusele uued moodulid, mis hõlmavad erisuguseid keskkonnakaupu.
Läbivaatamine peaks olema toimunud 2013. aastaks. Peale selle lisati sellesse prognooside
esitamise võimalus, mis võimaldab täita lüngad, kui liikmesriigid ei esita andmeid õigel
ajal.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Teaduslikult põhjendatud lähenemine
vahendite nappusele ja ökosüsteemidele on Euroopa Liidu jätkusuutliku majandusarengu
jaoks otsustava tähtsusega. Keskkonnamajanduslik arvepidamine annab
keskkonnapoliitiliste ostuste tegemiseks olulisi andmeid. Vajadus sellise arvepidamise
järele tekib oluliste funktsioonide tõttu, mida keskkond täidab majanduslikus
tulemuslikkuses ning Euroopa Liidu kodanike heaolu loomisel. Nende funktsioonide hulka
kuuluvad loodusressursside andmine tootmise ja tarbimise käsutusse, jäätmete
neutraliseerimine keskkonna poolt ning igapäevased keskkonnateenused inimeste
igapäevaseks eluks. On väga tähtis, et Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist
kasutataks aktiivselt ELi asjakohase poliitika kujundamisel mõju hindamise, tegevuskavade,
õigusaktide ettepanekute ja muu poliitilise protsessi olulise tegevuse keskse sisendina.

Mina hääletasin raporti poolt. Keskkonnaalane arvepidamine kirjeldab majanduse,
kodumajapidamiste ja keskkonna vastastikust mõju. Niisiis peab see aitama poliitikat
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hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid majandustegevuse keskkonnamõju
kohta.

Sophie Auconie (PPE),    kirjalikult. – (FR) Poliitika seisneb võimalikult heade lahenduste
leidmises esilekerkivatele probleemidele ... Kuidas seda aga saavutada, kui probleeme ja
nende võimalikke lahendusi täielikult ei mõisteta? See on eelkõige keskkonnapoliitikas,
kuid mitte ainult selles valdkonnas põhjapanev küsimus. Niisiis peavad poliitiliste otsuste
tegijate käsutuses olema andmed, mis on nüüdisaegses maailmas ja ökoloogilises olukorras
usaldusväärsed ja ka võimalikult ammendavad. Sellisele järeldusele jõudis Euroopa
Ülemkogu 2006. aasta juunis, kui ta kutsus Euroopa Liitu ja liikmesriike üles laiendama
rahvamajanduse arvepidamist nii, et see hõlmaks säästva arengu peamisi aspekte. Mul on
hea meel selle algatuse ja Euroopa Komisjoni ettepaneku üle, sest see aitab parandada meie
teadmisi õhusaastest, keskkonnamaksudest ja muust.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjalikult. – (LT) Hääletasin raporti poolt. Euroopa
keskkonnapoliitikat saab nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas usaldusväärsed
andmed. Seni on ELi tasandi keskkonnaalase arvepidamise poliitiliste põhialgatuste hulka
kuulunud kuues keskkonnaalane tegevusprogramm, Euroopa Liidu säästva arengu strateegia
ja mitmesugused Cardiffi protsessiga seotud valdkondliku poliitika algatused, hõlmates
selliseid valdkondi nagu kliimamuutus, säästev transport, loodus ja bioloogiline
mitmekesisus, tervis ja keskkond, loodusvarade kasutamine ja jäätmekäitlus ning säästva
arengu rahvusvaheline mõõde. 2006. aasta juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu
järeldustes kutsuti Euroopa Liitu ja liikmesriike üles laiendama rahvamajanduse arvepidamist
nii, et see hõlmaks säästva arengu peamisi aspekte. Rahvamajanduse arvepidamist tuleks
seega täiendada integreeritud keskkonnamajandusliku arvepidamisega, esitades täielikult
ühtlustatud andmeid. Selleks on vaja, et iga liikmesriik koguks ühtseid ja kõikehõlmavaid
andmeid ning et süsteem oleks ELi tasandil täielikult ühtlustatud.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Euroopa keskkonnapoliitikat saab
nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed. Seetõttu on
oluline kohustada liikmesriike neid andmeid koguma. Keskkonnaandmeid, mis seni Euroopa
tasandil olemas on olnud, tuleb keskpikas perspektiivis täiendada lisateabega, et parandada
poliitika hindamise võimalusi. Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta oleksid
olemas kvaliteetsed andmed, oleks jäätmete taaskasutust ja jäätmetekke ärahoidmist,
õhusaastet ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja tootmist palju parem kontrollida.
Kõnealuseid andmeid saab koguda keskkonnaalase arvepidamise raames, kuid selles peaksid
osalema kõik liikmesriigid ning arvepidamine peaks olema ELi tasandil ühtlustatud.

Seega peaks eesmärk olema selgem ja tuleks välja tuua keskkonnamajandusliku
arvepidamise arengu selged väljavaated. Arvepidamine peaks aitama poliitikat hinnata,
sest tänu sellele on võimalik saada andmeid majandustegevuse keskkonnamõju kohta.
Vastav teave võib olla oluline alus keskkonnapoliitilistele otsustele.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjalikult. – (IT) Mul on hea meel kolleegi ettepaneku üle ja ma
hääletasin selle poolt. Euroopa keskkonnapoliitika muutub majanduskriisi ja Euroopa
2020. aasta strateegia taustal üha tähtsamaks ning seda saab nõuetekohaselt hinnata ainult
siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed. Keskkonnaandmed on ainuke vahend
keskkonnapoliitika hindamiseks ning neid tuleks keskpikas perspektiivis täiendada
usaldusväärse lisateabega.

Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta oleksid olemas kvaliteetsed andmed, oleks
neid palju parem kontrollida: keskkonnamajanduslik arvepidamine peaks aitama poliitikat
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hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid majandustegevuse keskkonnamõju
kohta. Vastav teave võib olla oluline alus keskkonnapoliitilistele otsustele. Liikmesriigid
peavad kasutama ühiseid meetodeid, liigitust ja eeskirju, mis on kehtestatud ühises siduvas
raamistikus. Selles suhtes loodetakse väga, et uute meetmetega ei kaasne lisakulusid ega
rohkem bürokraatiat. Nagu raportöör väidab, on määruse ettepanek esimene samm
kõikehõlmava keskkonnaalase arvepidamise suunas.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjalikult. – (PT) Säästva arengu huvides on ülitähtis,
et keskkonnapoliitika küsimustes võetakse vastu õigeid otsuseid, mis põhinevad
usaldusväärsetel andmetel. Seega toetan ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta ning see teeb mulle
rõõmu. Usun, et see aitab poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid
majandustegevuse keskkonnamõju kohta.

Lara Comi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Õhukvaliteedi hindamine meie linnades ja selle
hindamise põhjalik analüüsimine oleks samm läbipaistvama poliitika kujundamise suunas.
Kuigi see on seotud keemiliste ja füüsikaliste teguritega, millest on esmapilgul poliitikute
ja valijate vahelises suhtluses vähe kasu, on see näitaja tegelikult arvukate majandusotsuste
tulemus: see osutab saastavate majandustegevusalade koondumisele, tootmistegevuses
ning kodude ja kontorite kütmiseks kasutatavate energiaallikate koostisele, mootorsõidukite
kasutamisele ning teede infrastruktuuri haldamisele ja liikluskorraldusele, hoonete
soojustamisele ja kasutatud materjalide kvaliteedile ning haljasalade olemasolule või
puudumisele – need on vaid mõned näited. Õhukvaliteet avaldab samuti märkimisväärset
mõju tervisekuludele ning eelkõige hingamisteede ja onkoloogiaga tegelevate raviasutuste
kuludele. Niisiis on ilmselge, et keskkonnanäitajast võib saada majandus- ja poliitiline
näitaja. Samuti võib see viidata uutele vahenditele, millega hoitakse ära vastutustundetut
käitumist ja rahastatakse väärilisi projekte. Need seosed aitavad poliitikutel teha üldsuse
huvides paremaid otsuseid. Esimene samm on kehtestada õiged meetodid ja on hea näha,
et seda tehakse.

Anne Delvaux (PPE),    kirjalikult. – (FR) Kavandatud määrus pärineb Euroopa Ülemkogu
2006. aasta juunis tehtud otsusest. Sel ajal otsustas EL laiendada olemasolevat
rahvamajanduse arvepidamist ja kogutavaid statistilisi andmeid nii, et need hõlmaks säästva
arengu peamisi aspekte. Et rahvamajanduse arvepidamist ja andmeid täiendada, tegi
komisjon ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise
kehtestamise kohta.

Niisiis tuleks kooskõlas komisjoni ettepanekuga töötada liikmesriikide jaoks välja meetodid,
ühised standardid, määratlused, liigitus ja raamatupidamiseeskirjad, mis tuleks iga
liikmesriigi puhul lülitada siduvasse raamistikku. Kuigi arvan, et kõigepealt tuleks esikohale
seada juba olemasolevad andmed (s.t piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil kogutud
andmed), leian ka seda, et kui tekib vajadus lisamoodulite järele, millega ei kaasne
ebavajalikku bürokraatiat ega lisakulusid, tuleks Eurostatile anda luba koguda
liikmesriikidest andmeid, et luua Euroopa tasandi keskkonnamajanduslik arvepidamine.

See on põhjus, miks tunnen heameelt uue Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise
kasutuselevõtmise üle ja miks pakkusin välja, et nende kohaldamisala tuleks laiendada ka
muudele moodulitele.

Edite Estrela (S&D),    kirjalikult. – (PT) Andsin poolthääle raportile ELi
keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta, sest minu arvates on peale sisemajanduse
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koguprodukti (SKP) vaja ka säästvat arengut ja üldsuse heaolu käsitlevaid näitajaid, mis
võimaldavad hinnata Euroopa keskkonnapoliitikat.

Diogo Feio (PPE),    kirjalikult. – (PT) Raportööri sõnul “peaks keskkonnamajanduslik
arvepidamine aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid
majandustegevuse keskkonnamõju kohta”. See mõte on tähelepanuväärne ja tõepoolest
ainuke viis saada konkreetseid andmeid keskkonnapoliitika tegeliku mõju kohta. Kui ühelt
poolt ei tohi keskkonda majanduskasvu ajal hooletusse jätta, siis teisalt on tõsi ka see, et
keskkonnapoliitika raames ei tohi hooletusse jätta ega silmist kaotada majandustegevust
ega Euroopa ettevõtjate ja tööstuse konkurentsivõimet. Näen alati säästva arengu probleemi
vaatevinkli kaudu, mille põhjal on majanduskasv ja keskkonna austamine igal juhul sama
mündi kaks külge. Euroopa ei saa ega tohi seda eriti praegusel ajal unustada.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjalikult. – (PT) 28. septembril 2009. aastal avaldas
komisjon teatise „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas”, milles pakkus
välja meetmeid ELi keskkonnaalase arvepidamise andmebaasi loomiseks, et saavutada
parem avalik arutelu ja teha asjakohasemaid otsuseid. 2013. aasta lõpuks peaks komisjon
esitama aruande, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu meie metsade olukord ja meie
kalavarude ammendumise määr. Selleks on meil vaja usaldusväärset ja ajakohast statistilist
baasi, mis luuakse käesoleva määruse alusel. Ettepanekuga loodud õigusraamistik võimaldab
ELil hinnata keskkonnamajanduslikku arvepidamist, võttes arvesse säästvat arengut. Kunagi
varem ei ole tähelepanu pööramine keskkonna ja majanduse vastandlikkusele olnud nii
tähtis. Hääletasin raporti poolt, sest peale kõikehõlmavate ja põhjendatud poliitiliste otsuste
tegemise võimaldamise korratakse selles vanasõna, mis kõlab nii: “Me ei päri Maad oma
vanematelt, vaid laename seda oma lastelt”. On hädavajalik, et me pärandaks tulevastele
põlvedele tervisliku keskkonna.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Majandus- ja keskkonnategurite muutumist
jälgida võimaldavate kirjeldavate näitajate ja statistika ning nende tegurite vahelise võimaliku
koostoime määratlemine ja esitamine on kahtlemata kasulik vahend strateegilise
planeerimise edendamiseks, avaliku poliitika kindlaksmääramiseks ja säästvat arengut
soodustavate meetodite kavandamiseks. Peale selle – nagu väidab raportöör – aitavad ja
peaksid saadud andmed aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik analüüsida
majandustegevuse keskkonnamõju. Vastav teave võib olla oluline alus
keskkonnapoliitilistele otsustele. Määruse ettepanek näeb ette andmete kogumist ainult
õhusaaste, majandustegevuse alast sõltuvate keskkonnamaksude ja majandusliku
materjalivoo arvepidamise vallas. Teistest valdkondadest võiks koguda veelgi andmeid.
Raportöör mainib midagi ka selle kohta, pakkudes välja, et uute moodulite praktilist
kasutamist tuleks kontrollida prooviuuringute abil. Siiski tuleb silmas pidada, et riiklike
statistikasüsteeme ja nende kulusid tuleb kohandada. Tundub, et komisjon võtab selle
tõsiasja oma ettepanekus arvesse – kuigi vaid osaliselt –, tagades suurte kohanduste korral
liikmesriikidele erandid.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Määruse ettepanek näeb ette andmete
kogumist ainult õhusaaste, majandustegevuse alast sõltuvate keskkonnamaksude ja
majandusliku materjalivoo arvepidamise vallas. Teistest valdkondadest võiks koguda veelgi
andmeid. Raportöör mainib midagi ka selle kohta, pakkudes välja, et uute moodulite
praktilist kasutamist tuleks kontrollida prooviuuringute abil.

Siiski on majandus- ja keskkonnategurite muutumist jälgida võimaldavate kirjeldavate
näitajate ja statistika ning nende tegurite vahelise võimaliku koostoime määratlemine ja
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esitamine kahtlemata kasulik vahend strateegilise planeerimise edendamiseks, avaliku
poliitika kindlaksmääramiseks ja säästvat arengut soodustavate meetodite kavandamiseks.

Saadud andmed aitavad ja peaksid aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik
analüüsida majandustegevuse keskkonnamõju. Vastav teave võib olla oluline alus
keskkonnapoliitilistele otsustele.

Siiski tuleb silmas pidada, et riiklike statistikasüsteeme ja nende kulusid tuleb kohandada.
Tundub, et komisjon võtab selle tõsiasja oma ettepanekus arvesse – kuigi vaid osaliselt –,
tagades suurte kohanduste korral liikmesriikidele erandid.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    kirjalikult. – (SK) Keskkonnamajanduslik arvepidamine
peaks aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid
majandustegevuse keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluline alus
keskkonnapoliitilistele otsustele. Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta oleksid
olemas kvaliteetsed andmed, oleks jäätmete taaskasutust ja jäätmetekke ärahoidmist,
õhusaasteainete heitmeid ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja tootmist palju parem
kontrollida.

Minu arvates tuleks vastavate andmete kogumine, mis on siiani vabatahtlik olnud, muuta
kohustuslikuks. Peale selle hõlbustaks ühise raamistiku kasutuselevõtmine Euroopa
keskkonnamajandusliku arvepidamise kogumise, töötlemise, edastamise ja hindamise
vallas Euroopa keskkonnapoliitika hindamist.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjalikult. – (IT) Amsterdami lepingu alusel pöörati palju
tähelepanu majandus- ja keskkonnapoliitika koostoimele. Seepärast on sellistest teguritest
nagu säästev transport ja energiavarud saanud ka muude valdkondade poliitika
põhielemendid. Õigupoolest kutsus Euroopa Ülemkogu 2006. aastal liikmesriike üles
laiendama rahvamajanduse arvepidamist nii, et see hõlmaks säästva arengu peamisi aspekte.
Selle eesmärk oli tagada võimalikult järjekindlad andmed. Andsin poolthääle ettepanekule
võtta vastu määrus, sest minu arvates võib see hõlbustada riikide statistikaametite tööd,
andes neile võimaluse koguda ühtlustatud ja õigeaegseid keskkonnaalase arvepidamise
andmeid. Selles mõttes tähendab Euroopa õigusliku aluse vastuvõtmine
keskkonnamajandusliku arvepidamise andmete kogumiseks seda, et Euroopa tasandil saab
avaldada prognoose majanduse ja keskkonna koostoime kohta. Lõpetuseks loodan, et
käesolevat vahendit nähakse kui veel üht kinnitust Euroopa Liidu juhtrolli kohta
keskkonnaalases arvepidamises rahvusvahelisel tasandil.

Robert Goebbels (S&D),    kirjalikult. – (FR) Hääletasin Leineni raporti vastu, sest selles
päästetakse nn keskkonnastatistika ettekäändel valla suur hulk teavet, milleks on vaja palju
bürokraatiat, ning kõike seda tehakse “rohelise” evangelismi nimel.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Keskkonnamajanduslik arvepidamine peaks
aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid majandustegevuse
keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluline alus keskkonnapoliitilistele otsustele.
2006. aasta juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustes kutsuti Euroopa Liitu ja
liikmesriike üles laiendama rahvamajanduse arvepidamist nii, et see hõlmaks säästva arengu
peamisi aspekte. Komisjoni ettepanek Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise
kohta on oluline panus sellesse poliitilisse algatusse. Euroopa keskkonnapoliitikat saab
nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed. Seetõttu on
oluline kohustada liikmesriike neid andmeid koguma. Keskkonnaandmeid, mis seni Euroopa
tasandil olemas on olnud, tuleb keskpikas perspektiivis täiendada lisateabega, et parandada
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poliitika hindamise võimalusi. Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta oleksid
olemas kvaliteetsed andmed, oleks jäätmete taaskasutust ja jäätmetekke ärahoidmist,
õhusaasteainete heitmeid ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja tootmist palju parem
kontrollida. Jäin selle dokumendi üle toimunud hääletusel erapooletuks, sest ei usu, et
kõnealuseid andmeid saab koguda ainult keskkonnaalase arvepidamise raames. Selles
peaksid osalema kõik liikmesriigid ning arvepidamine peaks olema ELi tasandil ühtlustatud.

David Martin (S&D),    kirjalikult. – Hääletasin raporti poolt. Keskkonnamajanduslik
arvepidamine peaks aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid
majandustegevuse keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluline alus
keskkonnapoliitilistele otsustele.

Clemente Mastella (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa keskkonnapoliitikat saab
nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed. Seetõttu on
oluline kohustada liikmesriike neid andmeid koguma. Viitame eelkõige andmete kogumisele
õhusaaste, majandustegevuse alast sõltuvate keskkonnamaksude ja kogumajandusliku
materjalivoo arvepidamise vallas. Meie arvates peaks keskkonnamajanduslik arvepidamine
aitama poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid majandustegevuse
keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluline alus keskkonnapoliitilistele otsustele.
Nõustume sellega, et lisada tuleks ka läbivaatamisklausel ja et komisjon peaks määruse
kohaldamisel saadud kogemustest korrapäraselt aru andma. Meie uskumise kohaselt on
oluline andmete kvaliteeti ja võrreldavust kontrollida, et teha parandusi ja tagada
keskkonnaalase arvepidamise kvaliteet. Lisaks tuleks prooviuuringute raames vaadelda
uute moodulite arengut ja kogemusi. Kontrolliaruande alusel tuleks määrust uute
suundumuste ja kogemustega kohandada.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjalikult. – (PT) Leian, et liikmesriikide ja ELi poliitika
keskkonnaalaste tagajärgede ning teatavate keskkonnapoliitikat toetavate maksude
arvepidamise kohta on vaja põhjalikumat statistikat. Kahjuks kuhjatakse statistika ja maksud
kokku “keskkonnaalase arvepidamise” alla. Sellise samastamise eesmärk on edendada
kliimaturgu ja sellega seotud saasteõigusi. Volituste delegeerimine komisjonile on samuti
liikumas selles suunas. Hääletasin poolt, sest toetan vajalike statistiliste vahendite mõtet,
kuigi ei poolda poliitikat, mida need teenivad.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjalikult. – (FR) Tuleb jõuda kokkuleppele selles,
kuidas koostada näidisstatistikat ELi ja liikmesriikide poliitika keskkonnamõju ning teatud
keskkonnapoliitikat toetava maksuarvestuse kohta. See on ilmselge.

Siiski on kahetsusväärne, et statistika ja maksud on koondatud valimatult “keskkonnaalase
arvepidamise” alla. Eristamatuse põhjuseks on kliimapaketi rakendamine ja saasteõigustega
kauplemine turul. Volituste delegeerimine komisjonile on samuti liikumas selles suunas.

Siiski hääletan raporti poolt. Tahan tunnustada vajalike statistiliste vahendite mõtet, kuigi
ei poolda poliitikat, mida need teenivad.

Nuno Melo (PPE),    kirjalikult. – (PT) On väga tähtis, et keskkonnamajanduslik
arvepidamine aitaks poliitikat hinnata, sest tänu sellele on võimalik saada andmeid
majandustegevuse keskkonnamõju kohta. Vastav teave võib olla oluline alus
keskkonnapoliitilistele otsustele. Peame teadma, kuidas määratleda määruse ettepaneku
eesmärke ja tähtsust üldise strateegia „SKP täiendamine” jaoks. Määrus näeb ette andmete
kogumist ainult õhusaaste, majandustegevuse alast sõltuvate keskkonnamaksude ja
majandusliku materjalivoo arvepidamise vallas. Tegemist on esimese sammuga
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kõikehõlmava keskkonnaalase arvepidamise suunas, sest Euroopa tasandi ja riikide
statistikaametite teabe kohaselt on kogu Euroopa ulatuses sellised andmed praegu olemas
ainult nimetatud valdkondades. Seepärast on tarvis liikuda jätkuvalt edasi, et
keskkonnaalased statistilised andmed oleksid üha usaldusväärsemad ja kättesaadavamad.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjalikult. – Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta
oleksid olemas kvaliteetsed andmed, oleks jäätmete taaskasutust ja jäätmetekke ärahoidmist,
õhusaaste ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja tootmist palju parem kontrollida. Selliste
andmete kogumine, mida tänaseni tehti ELi tasandil vabatahtlikult, peaks seetõttu muutuma
kohustuslikuks. Peale selle tuleks keskkonnaandmeid, mis seni olemas on olnud, keskpikas
perspektiivis täiendada lisateabega, et parandada Euroopa keskkonnapoliitika vajaliku
hindamise võimalusi. Nõustun raportööri seisukohaga ja hääletasin raporti poolt.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjalikult. – (LT) Euroopa keskkonnapoliitikat saab korralikult
ja nõuetekohaselt hinnata ainult siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed. Jäätmete
taaskasutust, õhusaastet ja kliimamuutust, säästvat tarbimist ja tootmist tuleb järjepidevalt
kontrollida, et saavutada nendes valdkondades edu kogu Euroopas. Keskkonnamajandusliku
arvepidamise koostamise süsteem on üks meede, mis aitaks koguda andmeid õhusaaste,
majandustegevuse alast sõltuvate keskkonnamaksude ja kogumajandusliku materjalivoo
arvepidamise vallas. Siiski põhjustab selle süsteemi siduv laad täiendavat halduskoormust.
Niisiis on süsteemi kasutuselevõtmisel vaja põhjalikult hinnata selle kohaldamise mõju,
esitada eesmärki selgemalt ja tuua välja keskkonnamajandusliku arvepidamise selged
väljavaated. Tähelepanu tuleks juhtida tõsiasjale, et Eurostatile antakse neis valdkondades
põhilised kohustused ja kontrollifunktsioonid. Et neid oleks võimalik täita, tuleks anda
tema käsutusse piisavalt töötajaid ja rahalisi vahendeid. Siiski peame kaaluma, kas Euroopa
Liidu eelarvest piisab täiendavate rahaliste vahendite eraldamiseks, mis on vajalikud
bürokraatia masinavärgi suurendamiseks ja pidamiseks.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjalikult. – (IT) Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist
käsitleva määruse ettepaneku eesmärk on tagada vahendid, mida saab kasutada teatud
tähtsate eesmärkide saavutamisel, näiteks Euroopa keskkonnaalase arvepidamise strateegia
väljatöötamisel ja haldusasutustele arvepidamist puudutavaid andmeid esitavate
statistikaametite töö laiendamisel. Hääletasin teksti poolt, sest pean tähtsaks seda, et säästva
arengu saavutamiseks lisataks ELi poliitikasse keskkonnateemad. Samuti on minu arvates
tarvis rahvamajanduse arvepidamist ning keskkonna ja majanduse integreeritud
arvepidamist hõlmavat Euroopa programmi transpordi, jäätmete taaskasutuse ja
jäätmetekke ärahoidmise, õhusaaste ja kliimamuutuse ning säästva tarbimise ja tootmise
vallas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)  , kirjalikult. – (PT) Euroopa Ülemkogu kutsus
2006. aastal Euroopa Liitu ja liikmesriike üles laiendama rahvamajanduse arvepidamist
nii, et see hõlmaks säästva arengu peamisi aspekte, pakkudes välja lühi- ja keskpikki
meetmeid, et luua kõikehõlmavad näitajad, mis viivad parema avaliku aruteluni ja aitavad
kaasa rakendatavate keskkonnameetmete majanduslikul mõjul põhinevate otsuste
tegemisele. Hääletasin raporti poolt, kuna nõustun esimese sammuga kõikehõlmava
keskkonnaalase arvepidamise suunas, sest Euroopa tasandi ja riikide statistikaametite teabe
kohaselt on kogu Euroopa ulatuses sellised andmed praegu olemas ainult nimetatud
valdkondades. Järgmised prioriteetsed moodulid, mille kallal juba töötatakse ja mille jaoks
eeldatavalt varsti samuti vastavad andmed esitatakse, tuleks töökavas kindlaks teha, ning
need andmed, eriti aga majandustegevuse keskkonnamõju käsitlevad andmed, tuleks samuti
esitada. Kui keskkonna ja majanduse koostoime kohta oleksid olemas kvaliteetsed andmed,
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oleks jäätmete taaskasutust ja jäätmetekke ärahoidmist, õhusaastet ja kliimamuutust,
säästvat tarbimist ja tootmist palju parem kontrollida. Need andmed oleksid tähtsaks
abivahendiks keskkonnameetmeid puudutavate otsuste tegemisel.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjalikult. – (IT) 2006. aastal kutsus Euroopa Ülemkogu Euroopa
Liitu ja liikmesriike üles laiendama statistilisi andmeid nii, et see hõlmaks säästva arengut
ja olemasoleva rahvamajanduse arvepidamise andmeid. 2009. aasta teatises „SKP
täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas” kirjeldas komisjon lühi- ja keskpikki
meetmeid kõikehõlmavate näitajate määratlemise kohta, et luua usaldusväärsem
teadmistebaas paremaks avalikuks aruteluks ja asjakohasemate poliitiliste otsuste
tegemiseks. Eelkõige käsitleti aspekte seoses Euroopa keskkonnamajandusliku
arvepidamisega.

Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist saab põhjalikult hinnata ainult siis, kui
on olemas usaldusväärsed andmed. Seega tuleks liikmesriikidele tagada meetodid, ühised
standardid, määratlused, liigitus ja raamatupidamiseeskirjad, mis tuleks töötada välja
kõikide liikmesriikide jaoks siduvas raamistikus. Hääletan ettepaneku poolt, sest
saavutatavad eesmärgid ja keskkonnamajandusliku arvepidamise väljavaated tuleb selgelt
välja tuua ning arvepidamine peab moodustama asendamatu aluse keskkonnamajanduslike
otsuste tegemiseks.

Phil Prendergast (S&D),    kirjalikult. – Säästva arengu ja nõuetekohase keskkonnapoliitika
tagamiseks ELi tasandil on hädavajalik, et poliitikutel oleks usaldusväärsed andmed
majandustegevuse keskkonnamõju kohta. Toetan resolutsiooni, sest selles kehtestatakse
tõhusad meetmed kõikehõlmavate andmete kogumiseks. Kui EL suhtub jäätmete
taaskasutusse ja jäätmetekke vähendamisse ning õhusaaste ja kliimamuutuse piiramisse
tõsiselt, tuleb tal tegutseda. Kõige tõhusam viis Euroopa eesmärkide saavutamiseks säästva
arengu ja keskkonnapoliitika alal on täielik koostöö kõikide liikmesriikide vahel. Niisiis
on vaja kohustada liikmesriike koguma andmeid majandustegevuse mõju kohta. Mida
täpsem ja usaldusväärsem on esitatud teave, seda parem on meie keskkonnapoliitika.

Paulo Rangel (PPE),    kirjalikult. – (PT) Kui säästva arengu poliitikaga soovitakse saavutada
soovitud mõju, peab otsuste tegemiseks olema piisavalt teavet, et hõlbustada läbimõeldud
lahenduste elluviimist. Niisiis peavad liikmesriigid koguma kokku suure hulga näitajaid,
mis annavad koos ELi keskkonna valdkonnast üldpildi. See on Euroopa Parlamendile ja
nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku eesmärk ning Euroopa Parlamendil tuleb seda
hinnata. Seepärast hääletasin raporti poolt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjalikult. – Hääletasime poolt. Ettepanekus luuakse
keskkonnamajandusliku arvepidamise kontod ESA 95 satelliitarvepidamise kontodena.
Selleks töötatakse välja meetodid, ühised standardid, määratlused, liigitus ja
raamatupidamiseeskirjad, mida tuleb kasutada keskkonnamajandusliku arvepidamise
koostamisel. Algetapis rühmitatakse ühise raamistiku alusel koostatav keskkonnaalane
arvepidamine järgmistesse moodulitesse: õhusaaste arvepidamise moodul,
keskkonnamaksude moodul majandustegevuse lõikes ja kogumajandusliku materjalivoo
arvepidamise moodul. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni vastuvõetud
muudatusettepanekute põhjal sisaldab nõukoguga saavutatud kompromiss lisaks algselt
väljapakutud arvepidamisele nõuet, et komisjonil tuleb 2013. aasta lõpus esitada aruanne
ning uurida arvepidamise laiendamist nii, et see hõlmaks materjalivaru (mitte ainult
materjalivoogu) ning ökosüsteemi teenuseid. Kokkulepe seoses nõudega, et liikmesriigid
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peavad esitama andmeid ühtlustatud keskkonnamajanduslike meetodite alusel, on tegelikult
kiiduväärt ja konkreetne samm “SKP täiendamise” protsessis.

Angelika Werthmann (NI),    kirjalikult. – (DE) Rahvamajanduse arvepidamine hõlmab
majanduslikul tulemuslikkusel ja heaolu loomisel põhinevaid keskkonnakaalutlusi.
Komisjoni ettepaneku alusel on nende eesmärk tagada andmed õhusaasteainete ja
keskkonnamaksude kohta. Keskkonnaalase arvepidamise siht on näidata vaid koostoimet.
Mis puutub ökosüsteemi ja üha suuremasse vahendite nappusesse, siis on ELi säästva
arengu saavutamiseks vaja mõistlikult käituda. Kodanikke tuleb teavitada
majandustegevusest tulenevatest keskkonnamõjudest.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjalikult. – (IT) Hääletasin kolleeg Leineni raporti poolt. Õigupoolest
on keskkonna ja säästvusega seotud poliitika omandanud viimasel ajal eriti suure tähtsuse
ning inimesed on hakanud pöörama rohkem tähelepanu majandus- ja keskkonnapoliitika
ühendamisele. Kliimamuutuse, säästva transpordi, looduse, bioloogilise mitmekesisuse,
tooraine ja loodusvarade kasutamise ja ammendamise ning jäätmekäitluse osakaal on
liikmesriikide poliitikas järjest kasvanud. Sel põhjusel saame Euroopa keskkonnapoliitikat
ja sellega seotud strateegiaid, mis on ELis vastu võetud, põhjalikult ja rangelt hinnata vaid
siis, kui on olemas usaldusväärsed andmed.

10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)

(Istung katkestati kell 13.15 ja seda jätkati kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: JERZY BUZEK
president

11. Presidentuuri teadaanne

Juhataja.   – Kallid parlamendiliikmed! Tahaksin esitada järgmise teadaande. Seoses sellega,
et tänase hääletuse ajal toimus evakuatsiooniõppus, kuulatakse kõiki tänasel hääletusel
vastu võetud seisukohtade selgitusi homme – neid kuulatakse koos homsete selgitustega
hääletuse kohta. Homme lõpetame ka need hääletused, mis olid kavandatud tänaseks, kuid
mida täna läbi ei viidud. See puudutab hääletust, mis oli käimas istungi katkestamise ajal.
Jätkame sellega täpselt samast kohast, kus see pooleli jäi, et säilitada täielik järjepidevus.

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

13. Infotund komisjoni presidendi osavõtul

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on infotund komisjoni presidendi osavõtul.

Manfred Weber,    fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! Lubage mul kõigepealt
naljaga pooleks kiita kõiki kolleege selle eest, et me tuletõrjehäire üle elasime ja nüüd kõik
elusa ja tervena saalis tagasi oleme.

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni esindajana tahan esitada komisjoni
presidendile küsimuse. Ta on olnud väga hõivatud olukorraga, mida viimastel nädalatel
Vahemere maades näinud oleme, nimelt kuidas paljud inimesed põgenevad Aafrika riikides
tekkinud olude eest Euroopasse, sealjuures mõned ka ebaõnnestunult. Oleme uudistes
näinud pilte neist saatuse hooleks jäetud inimestest ja ka surnutest.
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Teame kõik, et on Euroopa riikide ühine ülesanne leida lahendus sellele raskele ja pagulaste
jaoks meeleheitlikule olukorrale. Fraktsiooni PPE nimel tahan paluda komisjoni presidendilt
hinnangut, kas komisjonil – ja eeskätt Frontexil – on piisavalt vahendeid ning kas meil –
ELil – on piisavalt võimekust, et kohapeal midagi ette võtta, ning kas meil on piisavalt
õiguslikku alust, mis võimaldaks Euroopal tegutseda ühiselt Vahemere piirkonnas.

Samuti tahaksin kuulda, millised on kõnelused päritoluriikidega (näiteks Tuneesia ja
Egiptusega) ja kas meie, ELi esindajad, oleme saavutamas selles valdkonnas edusamme.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Lugupeetud Manfred Weber! Me kõik peame
kahetsusväärseks hiljutisi sündmuseid, mis põhjustasid paljude inimeste surma. Nõustun
teiega, et vaja on otsustavamat tegutsemist selles valdkonnas.

Olukorrale reageeriti kohe, et abistada Põhja-Aafrika riike – humanitaarabi andmiseks
eraldati rohkem kui 1 miljon eurot – ja abi andmine jätkub. Ühisoperatsiooni Hermes
kaudu koordineerib piirikoostöö agentuur Frontex reageerimist tugevale sisserändesurvele.
Väga oluline on aga ka see, et Vahemere piirkonna liikmesriigid teeksid kolmandate riikidega
jätkuvalt koostööd ja kooskõlastaksid oma jõupingutusi. Vaja on teha rohkem.

Vastan teile otse, et jah, vajame Frontexi jaoks veel vahendeid. Frontexi tugevdamise
ettepanekud tuleb kiiremas korras vastu võtta. Ka liikmesriigid peaksid näitama üles
poliitilist tahet ja eeskätt solidaarsust ning pakkuma vajalikke tehnilisi ja inimressursse.
Nagu teate, ELil iseenesest selliseid ressursse ei ole ja seega on vaja, et liikmesriigid teeksid
koostöö kaudu need kättesaadavaks.

Manfred Weber,    fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Lugupeetud president! Tänan teid olukorrale
hinnangu andmise eest. Arvestades seda, et möönsite, et vajame Frontexi jaoks rohkem
vahendeid, tahaksin teada, kas olete samuti seisukohal, et liikmesriigid ei ole seni eriti
soovinud anda vahendeid Frontexi tugevdamiseks. Meil oli raamistik olemas. Kas
probleemiks oli liikmesriikide vähene valmisolek Frontexit selle kohaselt toetada?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Arutelu selle üle veel käib. See on tegelikult
üks Euroopa Ülemkogu käesoleva kuu, s.o 23. ja 24. juuni kohtumise teema. Liikmesriigid
ei peaks mitte ainult võtma vastu Frontexi tugevdamist käsitlevat ettepanekut, mis juba
esitati, vaid tähtis on hoogustada ka logistilist reageerimist – hädasti on vaja juurde lennukeid
ja laevu, kuid me ei saa tagada neid praegu ELi eelarvest.

Arvan, et poliitiline tahe on olemas, kuid seda tuleb teha kooskõlastatud viisil ning selle
suhtes on komisjon juba teinud ettepaneku. Volinik Malmström teeb liikmesriikidega
koostööd nimetatud küsimuses ning loodan, et Euroopa Ülemkogu annab kuu lõpus meie
tegutsemisviisile kinnituse.

Samal ajal vajame mõistagi ka koostööd kolmandate riikidega. Käisin ise Tuneesias ja
rääkisin riigi peaministriga. Ta lubas, et riik teeb meiega koostööd. Seda tõepoolest tehaksegi
ning nüüd püüame saavutada mingisuguses vormis pragmaatilisi logistikaalaseid
kokkuleppeid Tuneesia ametiasutuste ja meie ametite vahel.

Juhataja.   – Mitte kõik Euroopa Parlamendi liikmed ei tulnud pärast tuletõrjeõppust tagasi.

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – Jah, panin tähele, et mõned kolleegid on veel
õppusel.

Eile teatas volinik Olli Rehn mitmesugustest komisjoni olulistest sammudest. Kõigepealt
palus ta teatavate muudatuste tegemist päästemehhanismis. Ta ütles, et see mehhanism
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peaks võimaldama riikidele paindliku krediidiliini. Ta ütles, et nimetatud mehhanismi peab
olema võimalik kasutada järelturul ning mis veelgi olulisem – ta ütles, et seda saab teha
soodustingimustel vahetustehingute abil selle enda AAA reitinguga võlakirjadega. See on
väga tähtis, sest tähendab seda, et raskustes olevate riikide halvad võlakirjad on võimalik
vahetada päästemehhanismi AAA reitinguga võlakirjade vastu.

Teiseks ütles ta, et komisjon peaks hakkama uurima eurovõlakirjade võimalikkust – ma
ütleksin, et viimaks ometi.

President Barroso! Kas te võite kinnitada, et selline on ka komisjoni seisukoht? Teiseks,
kuna aeg surub peale, kas te pakute need päästemehhanismi muudatused välja järgmisel
Euroopa Ülemkogu kohtumisel kahe nädala pärast?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Soovin kinnitada, et toetan täielikult kõiki
ideid, millest volinik Rehn rääkis, seega ei hakka tema sõnu kordama.

Mis puudutab Euroopa stabiilsusmehhanismi, siis tegeleme praegu selle kehtestamisega.
Nagu teate, loodan, et valitsused jõuavad selle suhtes peagi kokkuleppele ning seega loodan,
et Euroopa Ülemkogu teeb poliitilise otsuse, mis kinnitab Euroopa stabiilsusmehhanismi
käsitlevaid otsuseid. Mõistagi teate, milline on meie seisukoht.

Mis puudutab eurovõlakirju, siis see mõte ei ole uus. Komisjon on palju aastaid rääkinud
eurovõlakirjade mõttest ning seda tegi ka üks minu eelkäijatest. Tegelikkuses ei ole aga
liikmesriigid seni sellega nõustunud. Kui meil oli Kreekas kriis, siis pakkus komisjon välja
mõningaid mõtteid võlgade vastastikkuse tagamise kohta, kuid enamik euroala liikmesriike
lükkas need tagasi. Arvan, et praegu oleme liikunud veidi edasi, kuna nõustutakse eri
võimaluste kaalumisega, ning komisjon pakub mõistagi välja erinevaid võimalusi. Oleme
alati arvanud, et eurovõlakirjade mõte on ligitõmbav ja liikmesriigid võiksid seda toetada,
kuid kui aus olla, siis selleni me veel jõudnud ei ole. Me ei ole veel selleni jõudnud ja minu
arvates peaksime praegu keskenduma Euroopa stabiilsusmehhanismile.

Guy Verhofstadt,    fraktsiooni ALDE nimel. – Ma ei arva, et Kreeka ja euro kriis oleks läbi.
See ei ole läbi ja seega tuleb meil leida lisavahendeid. Üks lisavahenditest ongi see, mida
Olli Rehn välja pakkus – mõningate riikide katteta võlakirjade vahetamine väiksema paketi
AAA reitinguga eurovõlakirjade vastu. See on võimalus edasiminekuks. Neid eurovõlakirju
võib väljastada Euroopa finantsstabiilsusvahendi või Euroopa stabiilsusmehhanismi raames
või võib seda edaspidi teha mõni uus amet. Sellel ei ole vahet. Loeb just mehhanism, ja
tähtis on ka asjaolu, et minu arvates tunnistavad Olli Rehn ja komisjon esimest korda, et
see on üks võimalus edasiminekuks.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Lugupeetud Guy Verhofstadt! Komisjon
tegutseb kollegiaalse organina. Arvan, et teil on lihtsam nõustuda Olli Rehni kui minu
sõnadega, kuid tegelikult ütleme me ühte ja sedasama.

Iga-aastases majanduskasvu analüüsis kaitses ja pakkus komisjon ühiselt välja rohkem
niisuguseid sekkumisi turgudesse. Liikmesriigid aga nendega kahjuks ei nõustunud. Seega
võin teile kinnitada, et tegutseme selle suunas. Püüame saavutada rohkem paindlikkust
turgudesse sekkumisel, kuid ausalt öeldes arvan, et peaksime nüüd keskenduma Euroopa
stabiilsusmehhanismile ja kaaluma mõistagi eurovõlakirjade tulevasi võimalusi, kuid seda
eeldusel, et liikmesriigid on valmis astuma edasisi samme.

Jan Zahradil,    fraktsiooni ECR nimel. – (CS) Lugupeetud juhataja! Nagu teate, koosneb meie
fraktsioon peamiselt parlamendiliikmetest, kelle riigid ei kuulu euroalasse, kuid me ei soovi
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kindlasti näha euro läbikukkumist, mida olen siin mitmel korral öelnud. Meie riikide
majandusvaldkonnad on selleks liialt üksteisega seotud ning pean seepärast ütlema, et mul
on toimunu suhtes vastuolulised tunded.

Meile edastatakse vastuolulisi sõnumeid. Euroopa Ülemkogu ütleb üht, Euroopa Keskpank
teist ja Rahvusvaheline Valuutafond veel midagi kolmandat. Mulle on jäänud eeskätt mulje,
et poliitilised arvamused on majanduslike arvamuste suhtes veel ülekaalus, justkui oleks
võimalik lollitada turge mõne pisikese lubadusega ning vältida olukorra tegelikku
lahendamist.

Tahaksin teada, milline on Euroopa Komisjoni seisukoht seoses valitsemissektori võla
restruktureerimisega. Näib, et te eelistate tõepoolest anda järjest rohkem raha ning lõputuid
laene riikidele, mille majandus on väga raskes olukorras ja mis on kokkuvarisemise äärel,
või hakkame me siiski lõppude lõpuks tulema mõistusele ning kaaluma tõsiselt nende
valitsemissektori võla restruktureerimise võimalust, sest pikaajalises plaanis ei saa me seda
minu arvates vältida.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Lugupeetud Jan Zahradil! Kõigepealt tahan
öelda, et Euroopa majandusprobleemid ei puuduta kahjuks ainult euroala. Mõned väljaspool
euroala asuvad liikmesriigid osalevad samuti komisjoni ja Rahvusvahelise Valuutafondi
toetusprogrammides, mis käsitlevad maksebilanssi.

Mis puudutab euroala, siis nagu ütlesite, arutavad liikmesriigid, nõukogu, komisjon ja
Euroopa Keskpank praegu, milline on parim võimalik kõikehõlmav reaktsioon. Nagu teate,
ei ole eksperdid alati üksmeelel parima reageerimisviisi väljakujundamise suhtes. See töö
on veel pooleli.

Tuleb tunnistada, et need küsimused on väga rasked ja keerulised. Probleemi ulatus on
ettearvamatu ning eeldab mõningase lähenemise saavutamist. Komisjon ongi sellepärast
olnud väga ettevaatlik nendest küsimustest rääkides, sest mõned neist on turutundlikud.
Üks on selge: nagu ütlesime, ei saa restruktureerimine asendada suuri eelarve
konsolideerimise pingutusi, mida kõik liikmesriigid tegema peavad, kui nad soovivad
eelarvepuudujäägi ja valitsemissektori võla tasakaalu parandada.

Daniel Cohn-Bendit,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud
president Barroso! On õige, et me ei mõista alati ELi seisukohta ning te just vastasite sellele
küsimusele. Tahaksin öelda kolme asja.

Kõigepealt restruktureerimine – jätkem see jutt. Me kõik teame, et mingil hetkel võlg
restruktureeritakse, näiteks Kreeka puhul lihtsalt sellepärast, et Kreeka valitsus vajab
võimalust enesekindluse taastamiseks ja Kreeka ühiskond vajab ümberkorraldamist. Praegu
ei usalda Kreekas keegi enam kedagi, ka valitsust ei usaldata. Kuni valitsusel ei õnnestu
tagada inimestele muu tulevikuväljavaade kui kokkuhoid, ei suuda ta majandust elavdada.

Kõige olulisem küsimus, mida komisjon ja asjaosalised peaksid arutama, peaks seepärast
olema vajadus anda Kreeka inimestele veidi enesekindlust, sest ilma selleta ei saa mitte
mingisuguseid meetmeid vastu võtta. Valitsev kokkuhoiumeelsus ei anna Kreeka inimestele
aega peatumiseks ja järelemõtlemiseks. Sellepärast nad sellest keelduvadki, mis võib olla
väga ohtlik.

Ja viimane teema: maksudest kõrvalehoidumine. Kas Euroopa ei saaks Kreekale ka selle
suhtes abikätt ulatada? Kreeklastel on kontosid Austria, Luksemburgi, Küprose ja Šveitsi
pankades. Miks mitte need kontod külmutada või vähemasti vaidlustada pangasaladuse
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nõue, et Kreeka valitsus saaks kindlaks teha, millest on maksudest kõrvalehoidumine
tingitud. Palume neil küll maksudest kõrvalehoidumine lõpetada, kuid samal ajal ei paku
neile mitte mingisugust abi. Need on meie – Euroopa – pangad, mis seda maksudest
kõrvalehoidumist varjavad.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Lugupeetud Daniel Cohn-Bendit! Teil
on õigus, kui ütlete, et Kreekas on maksudest kõrvalehoidumise probleem, kuigi minu
arvates ei ole see Kreeka struktuuriprobleemi põhjus.

Me lahendame praegu pangasaladuse küsimust. Nagu teate, nõustusid kõik liikmesriigid
ja ka Šveits rakendama alates 2009. aasta märtsist Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsiooni standardit, mille kohaselt ei saa riik keelduda teise riigi nõude saamisel
teabe andmisest põhjusel, et nimetatud teave on panga või mõne muu finantseerimisasutuse
valduses. Selle põhimõtte lisasime, s.t lisas komisjon, maksustamisalast halduskoostööd
käsitlevasse direktiivi, mis jõustus 11. märtsil 2011 ja mida hakatakse kahjuks kohaldama
alles 1. jaanuaril 2013.

Seega on pangasaladuse küsimus õiguslikust küljest ELi tasandil lahenduse leidnud ning
see ei saa takistada maksuametite vahelist täielikku teabevahetust taotluse alusel. Usun, et
halduskoostöö raames on täidetud juba kõik kriteeriumid, et ELi liikmesriigid saaksid nüüd
anda Kreekale teavet maksupettuse või maksudest kõrvalehoidumise kohta.

Lothar Bisky,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud president Barroso! Mul on
vaid üks väike küsimus. Mul on hea meel, et G8 tippkohtumisel ja sellele eelnenud e-G8
foorumil arutleti internetiteema üle. Samas ollakse mures sellepärast, et miks võimulolijad
tegelevad internetiteemaga. Teame, kui tundlik see teema on. Kas te saate meile sellega
seoses midagi veel rääkida? Kas tegemist on ühekordse aruteluga või see jätkub tulevikus?
Kas võtate selle teema uuesti päevakorda?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Arvan, et president Sarkozy mõte oli
suurepärane, sest internet on üleilmne nähtus. Me kõik tahame, et internet oleks avalik.
Arvame, et see aitab kõvasti kaasa teadmistele ja vabadusele. Samal ajal on internetti
võimalik kuritarvitada – näiteks lapsi kasutatakse ära ja samuti kasutatakse ära interneti
pakutavat vabadust, et sooritada kuritegusid.

Seepärast on meil toimunud väga huvitavaid mõttevahetusi mõningate internetiprojekte
algatanud suurkujudega, alustades sealhulgas Google’i juhist ning lõpetades Facebooki
juhi Mark Zuckerbergi ja teistega. Rääkisime sellest, millist tüüpi reguleerimine oleks
interneti jaoks sobiv, säilitades samal ajal vabaduse ja uuendusvõimalused, mida internet
pakub. Selle mõttevahetuse järel kinnitati, et internetiteemat arutatakse ka tulevikus G8
tippkohtumise raames.

Lothar Bisky,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) See ei rahuldanud minu uudishimu
kõnealuse teema suhtes siiski täielikult ning tahaksin küsida teilt, kas te oleksite üldiselt
valmis rääkima meile nendest internetiteemal toimuvatest edasistest läbirääkimistest, sest
tegemist on tuleviku jaoks otsustava ja kaugeleulatuva meetmega.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Tegemist ei olnud tegelikult
läbirääkimistega. See oli pigem väga üldine arvamuste vahetus, midagi ajurünnaku laadset.
Enne seda toimus konverents, mida nimetati konkreetselt e-G8 ja millest võtsid osa mõned
internetiäri tähtsamad osalejad ja ametiasutused. Tegemist ei olnud mingil moel
läbirääkimistega, mina ei suhtunud sellesse nii. Palusime nendel suurte internetiettevõtete
juhtidel rääkida meile, millisena näevad nemad kõnealuse sektori tulevikku ja lisaks sellele
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jagasime G8 liikmetega muresid, huvisid ja arusaamu seoses internetiga. Kui aga
konkreetsetest tulemustest rääkida, siis mingisuguseid läbirääkimisi ei toimunud.

Nigel Farage,    fraktsiooni EFD nimel. – Lugupeetud president Barroso! Oleme seoses euroga
korraldanud siin aeg-ajalt vastastikku näitemängu. Iga kord, kui olen ennustanud, et mõni
riik vajab päästmist, olete tulnud ja öelnud, et oh ei, kaugel sellest, kõik on hästi. Nüüd
seisab meil ees neljas päästmine – Kreeka puhul teine –, muidugi välja arvatud juhul, kui
te ei tule ja ei ütle, et ka seekord ei ole see vajalik. Küsimus, mille soovin aga täna teile
esitada, on võib-olla tunduvalt tõsisem, kui kõik see, mis on toimunud seni Kreekas, Iirimaal
või Portugalis. Lähinädalatel võime seista vastamisi tõelise riigivõlakriisiga, mis võib
mõjutada lausa Euroopa Keskpanga (EKP) terviklikkust.

Olen kuude kaupa hoiatanud, et te ei saa jätkata suurtes kogustes omaenda halbade võlgade
kokkuostmist. President Barroso, kas te olete nõus, et EKP rahandus ja terviklikkus on
praegu raskes ja hädaohtlikus seisus?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Ei, ma ei nõustu sellega. Arvan, et EKP on
väga usaldusväärne institutsioon, mida on juhitud väga targalt ja arukalt. Kõik euroala
liikmesriigid austavad EKP sõltumatust. Teame mõistagi, et euroalal on mõningaid raskusi.
Ütlesin juba, et tegemist on probleemidega, mis – kui aus olla – ei puuduta ainult euroala.

Kahjuks on teie kriitika euroala suhtes alati ideoloogiline. Võlaprobleemid puudutavad
rohkem kui ühte asjaosalist. Euroala keskmine võlg on väiksem kui näiteks
Ühendkuningriigi võlg. Meie probleemid on aga erinevad, sest meie rahaliit on esimene
omataoline, millel puudub ühtsem institutsiooniline raamistik. Just sellepärast püüame
nüüd saavutada kõikehõlmavat reaktsiooni ning EKP on osa meie püüdlusest tagada euroala
finantsstabiilsust.

Nigel Farage,    fraktsiooni EFD nimel. – Toetamaks oma väiteid, siis just eile esitas mainekas
mõttekoda Open Europe mõningaid arve selle kohta. Ta ütles, et EKP uskumatult suur 190
miljardi euro suurune riskipositsioon on riskipositsioon Kreeka riigi ja pankade suhtes.
Kui EKP varade väärtus väheneks kasvõi vaid 4,25% võrra, kaoks kogu tema kapitalibaas.
Kas te olete nõus Open Europe’i järeldustega või ühinete Jean Claude Junckeri mõned
nädalad tagasi tehtud avaldusega, et niivõrd tõsises olukorras, milles euro praegu on, olete
sunnitud avalikkusele valetama?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Esiteks, ma ei valeta. Komisjon on andnud
alati väga järjepidevat teavet eri olukordade kohta. Olukord on raske, oleme öelnud seda
ausalt algusest peale ega teeskle, et tegemist oleks millegi roosilisega.

Sellele vaatamata põhineb EKP usaldusväärsus euroala valitsuste täielikul veendumusel
teha kõik endast olenev euroala finantsstabiilsuse tagamiseks ja seega ei ole mul mitte
mingisuguseid kahtlusi süsteemi võime, euroalal tehtavate pingutuste ega EKP
usaldusväärsuse suhtes. Ma ei kahtle EKP suutlikkuses kaitsta Euroopa huve ega euroala
liikmesriikide lubaduses anda kõiki tagatisi, mida EKP vajab, et täita oma sõltumatut rolli
meie keskpangana.

Mis puudutab keskpankade riskipositsiooni, siis Euroopas ja väljaspool Euroopat on
keskpankasid, mis on tunduvalt raskemas ja haavatavamas olukorras kui EKP, mis on
usaldusväärne ja rahvusvaheliselt väga hinnatud ELi organ.

Nicole Sinclaire (NI).   – EL laieneb veelgi ning järjest rohkemate üleeuroopaliste
erakondade tekkimisega on see justkui veelgi sügavam. Samas näeme ikka ja jälle, et seetõttu
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ei suudeta jõuda üksmeelele. Seda on näidanud Saksamaa vastupidine seisukoht Liibüa
küsimuses ning Itaalia ja Prantsusmaa vastuseis Schengeni viisapoliitika tunnustamisele.

Kas te võiksite seletada mulle ja minu valijaskonnale, kuidas on võimalik ilma üksmeeleta
edendada ühist poliitikat niisuguses tähtsas valdkonnas nagu rahvusvahelised suhted ja
julgeolek, välja arvatud muidugi juhul, kui me eirame liikmesriikide demokraatlikku õigust
väljendada oma soove ühepoolselt?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Ausalt öeldes ei mõista ma teie küsimuses
peituvat muret. Meil on tegemist 27 demokraatliku riigi liiduga ning leppisime kokku, et
ühises välis- ja julgeolekupoliitikas võetakse otsused vastu ühehäälselt. Kui liikmesriigid
ei jõua üksmeelele, ei ole meil võimalik liikmesriikidele otsust peale suruda ja seega ei austa
me mitte ainult liidu, vaid ka meie liikmesriikide demokraatlikku olemust.

Arvan, et see on meie kui eurooplaste, Euroopa kodanike huvides, et liikmesriigid
tegutseksid välisasjades ühiselt. Ilmselgelt ei ole tänapäeval Euroopas isegi kõige suurematel
liikmesriikidel vajalikku mõjuvõimu või jõudu, et pidada võrdsetel alustel kõnelusi USA
või Hiina või teiste suurriikidega, kuid ühiselt tegutsedes on ELil võimalik midagi muuta.
Niisiis loodan, et aja jooksul lähenevad liikmesriikide seisukohad üksteisele järjest enam
ka välispoliitika küsimustes.

Nicole Sinclaire (NI).   – Nimetasin kõigepealt üleeuroopalisi erakondi. Kas te võiksite
seletada mulle, miks peaks maksumaksja üleüldse toetama kõikide tasandite erakondi?
Võib-olla saaksite selgitada mulle, kui kasulikud on nad ELi eesmärkide saavutamiseks.

Minu teine küsimus puudutab Cathy Ashtonit. Olen tähele pannud, et ta osaleb komisjoni
kohtumistel väga harva. Kas Ühendkuningriik on komisjonis korrektselt esindatud?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Tegemist on kahe küsimusega. Nagu teate,
tunnustati aluslepingus, mille liikmesriigid ühehäälselt ratifitseerisid, Euroopa erakondi
oluliste osalejatena. Seepärast on vaja Euroopa erakondi toetada, kuna need on tegelikult
Euroopa osalejad, mida on öeldud ka meie aluslepingus.

Teiseks, mis puudutab Cathy Ashtonit, siis ta ei ole ainult komisjoni asepresident, vaid ka
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Tal on väga nõudlik ametikoht, mille
raames peab ta esindama ELi ja seega tuleb tal tööasjades reisida rohkem kui enamikul
komisjoni liikmetel. Ta pingutab väga selle nimel, et osaleda peaaegu kõigil komisjoni
kohtumistel. Päris kõigil ta kohal olla ei saa.

Tahan aga juhtida tähelepanu asjaolule, et komisjoni liikmed ei esinda riike. Riigid nimetavad
neid ametisse, kuid nad esindavad ELi. Kui asume täitma oma ametikohustusi, anname me
vande, mille kohaselt ei esinda me riike, ja institutsiooni usaldusväärsus just nimelt selles
seisnebki – me püüame olla sõltumatud ja teenida Euroopa üldisi huve. Võin teile öelda,
et liikmesriike, sealhulgas Ühendkuningriiki, esindavad Euroopa Ülemkogus väga hästi
peaministrid ja nõukogus erinevad ministrid.

Martin Schulz,    fraktsiooni S&D nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! Vabandan hilinemise
pärast. Seepärast ootasin ka lõpuni.

Lugupeetud president Barroso! Küsimus, mille teile esitan, puudutab ELi praegust rasket
olukorda. 2008. aasta oli sügava panganduskriisi aasta. 2009. aastal põhjustas
panganduskriis sügava reaalmajanduse kriisi. Pankade puudujääkide kulude katmine
avalikest vahenditest tõi 2010. aastal lõpuks kaasa sügava riikide eelarvekriisi. Riikide
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eelarvekriisiga kaasnevad suured kärped, mis on põhjustanud mitmes ELi liikmesriigis
väga raske olukorra ning osaliselt on see ELi kehtestatud meetmete tagajärg. On oht, et
pärast pangandus-, majandus- ja riigieelarvekriisi tabab 2011. ja 2012. aastal Euroopat
sotsiaalkriis.

President Barroso, seepärast küsiksin teilt, kas komisjon on valmis arutama meiega seda,
kuidas me saame muuta ELi liikmesriikides – eriti neis, mida eelarvekriis kõige rohkem
räsinud on – sotsiaalhoolekandevõrgustiku, s.o sotsiaalkindlustussüsteemide,
alarahastamist?

Ja kas te olete valmis arutama meiega sisulisemalt eurovõlakirjade teema üle, et meil oleksid
vahendid, mida saaksime investeerida enim kannatanud liikmesriikide majandusse
majanduskasvu ja töökohtade edendamiseks?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Lugupeetud Martin Schulz! Just täna
võttis komisjon vastu soovitused iga liikmesriigi kohta 27st, mille sissejuhatavas märkuses
väljendame selgelt seda muret, millele te äsja tähelepanu juhtisite ja mis on meie jaoks väga
tähtis. Teame, et kulude kärpimine, mis on praegu vajalik eelarvepuudujäägi ja
valitsemissektori võla vähendamiseks, on väga keeruline.

Samal ajal usume, et iga euro, mis praegu kulutatakse laenuintresside maksmiseks, tähendab
ühte kaotsi läinud eurot haiglate, rahvatervise teenuste, üldsuse teavitamise ja
sotsiaalkindlustuse jaoks. Nii et tegelik kokkuhoid peitub selles. Seepärast peame asuma
tõsistesse eelarveläbirääkimistesse, et taastada usaldusväärsus ning samal ajal rakendada
struktuurireforme, mida on vaja konkurentsivõime tagamiseks, kaitstes samal ajal kõige
kaitsetumaid.

Usun, et teile meeldib täna vastu võetud dokument. Selles käsitletakse kõiki teemasid, mis
mõjutavad tööturgu – kuidas meelitada rohkem inimesi tööturule ja kuidas kaasata seda
sotsiaalset mõõdet kõikidesse meie poliitikavaldkondadesse.

Nüüd peame vaatama, kui palju on igas riigis manööverdamisruumi nimetatud eesmärkide
saavutamiseks. Arvan aga, et eesmärkide suhtes oleme üksmeelel.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Tegelikult ei soovinud ma arutada G8
teema üle, vaid esitada president Barrosole küsimuse kultuuri kohta.

ELis on palju programme, mille raames julgustatakse noori ja ka teisi inimesi omavahel
kohtuma, et välja kujuneks tõeline liit. Paljude noorte ja kutsealade esindajate jaoks on
niisugused programmid Comenius, elukestva õppe programm, „Aktiivsed noored“ jms
tähistanud tõelist ELi puutepunkti ning tekitanud tõelisi Euroopa-tundeid.

(Juhataja katkestas kõneleja, et selgitada talle, et arutelu käib teisel teemal, kuid seejärel lubas tal
jätkata.)

Tahaksin seepärast teada, mis nendest programmidest saab – vähemasti et mis on komisjon
mõelnud –, sest nende tähtajad lähenevad ning me oleksime pidanud juba seda küsimust
kultuuri- ja hariduskomisjonis käsitlema. Kuidas on komisjonil kavas töötada välja järgmine
programm, mis algab 2014. aastal? Arvan, et see küsimus huvitab paljusid ELi küsimustega
tegelevaid inimesi ja paljusid meie riikide noori.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Komisjon on väga huvitatud kõigest,
mis on seotud nimetatud kultuurilise mõõtme edendamisega Euroopas ja kõiksuguste
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vahetustega. Pean ka ise neid väga tähtsaks ning olen muuseas juba kohtunud mõningate
selle valdkonna peamiste osalejatega.

Selle kuu lõpus esitame finantsperspektiivi ettepanekud kõikide sektorite, sealhulgas
kultuurisektori kohta. Mõistagi on need ettepanekud põhjapanevad. Püüame vahendeid
ratsionaliseerida, tagades samal ajal nimetatud ja ka teiste programmide kaugeleulatuvate
eesmärkide säilimise. Need programmid on paljutähenduslikud ning väga tähtsad kodanike
Euroopa ja niisuguse Euroopa jaoks, mis mõistab kultuuri väärtust.

Sarah Ludford (ALDE).   – Ma jään arutlusel oleva teema juurde. Komisjon võttis eile
vastu põhjaliku aruannete ja meetmete paketi, võitlemaks korruptsiooni vastu, mis läheb
ELile igal aastal maksma 120 miljardit eurot – umbes sama palju kui on ELi eelarve –, kuid
kaheksa liikmesriiki said organisatsiooni Transparency International hindamisskaalal
vähem kui viis punkti kümnest. Komisjoni sõnul on korruptsioonivastaste meetmete
rakendamine ebarahuldav.

Kas ei oleks olnud hea mõte tõstatada korruptsiooniküsimus G8 tippkohtumisel? Ainus
viide, mille mina leidsin ja mis ei olnud asjakohane, käsitles arenguriike. Mitte midagi ei
räägitud sellest, et rikkad riigid peaksid näitama üles poliitilist tahet käsitleda meie enda
siseprobleemi ja võtta selle suhtes juhtroll. Kas sellega ei lastud mitte käest võimalust
arutada G8 tippkohtumisel korruptsiooni ja altkäemaksudega võitlemise teemal, eriti kuna
üks liikmetest – Venemaa – on 178 riigi seas 154 kohal ja mitu meie oma liikmesriiki on
organisatsiooni Transparency Inernational tabelis samuti üsna halval kohal.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Korruptsiooniteemat käsitleti Aafrika
juhtfiguuridega toimunud teavituskohtumisel, kuid võin teile öelda, et korruptsioonivastane
võitlus on novembris toimuva G20 tippkohtumise päevakavas üks peateemasid. Sellele
vaatamata arvan, et tegemist oli väga kasuliku aruteluga, sest korruptsioon toimub tavaliselt
vähemalt kahe huvitatud asjaosalise vahel ja seega kui arutasime Aafrikaga seotud küsimust,
siis kaudselt olid vaatluse all ka G8 liikmed.

Muuseas, edastasin neile hea uudise, sest teatasin, et komisjonil on kavas esitada
ettepanekud, mis puudutavad tooraine läbipaistvust. Kas uudis oli hea või halb oleneb ka
vaatenurgast – kui läbipaistvust on vähem, siis on mõnel valitsejal lihtsam kasutada riigi
loodusvaradest ja toorainest saadud tulu läbipaistmatul viisil ja mõnikord – tuleb tunnistada
– ka nn arenenud maailma kaassüül. Just sellest vaatenurgast käsitleti viimasel G8
tippkohtumisel nimetatud teemat.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud president Barroso! Te rääkisite äsja Euroopa
Keskpangast (EKP) ja nimetasite teda sõltumatuks. Kreeka kriisis ei ole EKP sõltumatu, ta
on valinud poole. EKP on nagu kommertspank ostnud kokku kümneid miljardeid katteta
võlakirju ja toetab nüüd Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimist.

Tahan küsida konkreetselt järgmist: mida te teete, et vältida olukorda, kus EKP, mis täidab
kahte rolli, paneb käe ette Kreeka majanduse raskele, kuid vajalikule ümberkorraldamisele?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – EKP on kahtlemata sõltumatu ning seda
sõltumatust ei tunnistata mitte ainult aluslepingus – seepärast on see sõltumatus õiguspärane
ja aluslepingupõhine –, vaid võin teile öelda, et olen olnud selles ametis seitse aastat ja olen
töötanud sageli EKPga ning näinud EKP-d tõestavat, et ta ei vaja oma sõltumatuse
kinnitamiseks meie toetust. Tahan teile seda veelkord kinnitada.
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Mis puudutab ümberkorraldamist, siis nagu teate, analüüsitakse praegu mitut võimalust.
Võtame arvesse kogu arutelu, kuid komisjoni seisukoht on juba selgelt välja öeldud: usume,
et ümberkorraldamine ei asenda jõupingutusi, mida liikmesriigid peavad tegema eelarve
konsolideerimiseks ja struktuurireformideks. See on olnud meie järjepidev seisukoht ja
me jääme selle juurde.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Lugupeetud juhataja, austatud president Barroso!
Seoses G8 teemaga soovin teada, kas kogu finantsturgude reguleerimise küsimus on taas
edasi lükatud, eriti mis puudutab kapitali liikumise maksu kehtestamist, kapitalitulu,
maksuparadiiside kaotamist ning tuletisinstrumentide ja reitinguagentuuride kaotamist,
arvestades praegu nende usaldusväärsuse puudumist ja nende tegevuse äärmist
läbipaistmatust. Viimasena soovin esitada teile küsimuse, mis seostub ELis Kreekas,
Portugalis ja Iirimaal toimuvaga. Kasutusele on võetud protsess, millega tahetakse
konkreetselt suruda peale niisuguseid vahendeid ja meetmeid, millega suurendatakse
töötajate ja riikide ärakasutamist ja halvendatakse nende majanduslikku heaolu ja mis
lühiajalises või keskpikas plaanis süvendavad vaesust, töötust ja ebavõrdsust.

Kas teie arvates ei ole see mitte vastuolus kõikide väljaöeldud, sealhulgas ka aluslepingus
sätestatud põhimõtetega?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (PT) Lugupeetud Ilda Figueiredo! Kõigepealt
– mis puudutab üleilmset finantsreguleerimist, siis nagu teate, asutati G20 selleks, et ta
tegutseks ülemaailmsete finantsküsimuste juhtimise peamise majandusfoorumina ning
seega tegeleb nende küsimustega peamiselt G20.

Mõningaid neid küsimusi siiski teataval määral arutati. Mina ise … võin teile öelda …
algatasin G8 tippkohtumisel mõttevahetuse finantstehingute maksu üle, kui arutasime
arenguabi puudutavaid probleeme ja olen selgelt nimetatud maksu kehtestamise poolt.
Teeme komisjonis selle nimel tööd ning esitame üsna pea selle kohta mõned ettepanekud.

Mis puudutab üldist olukorda, millele viitasite, siis arutati ka euroala probleeme. Siinjuures
on meie seisukohad täiesti erinevad. Usume, et eelarve konsolideerimise ja
struktuurireformideta ei ole võimalik saavutada meie eesmärki, milleks on sotsiaalne
turumajandus.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Lugupeetud president Barroso! G8 tippkohtumisel
arutasid osalejad oma kohustusi Vahemere piirkonna naabruspoliitika raames. Lubasite
ELi nimel eraldada 1,24 miljardit eurot ning ütlesite, et see on naabruspoliitika jaoks, sest
vastasel korral oleks seda võidud pidada lihtsalt lõunapoolsete riikide jaoks.

Teame komisjoni dokumendi vahepealsete redaktsiooni põhjal, et esialgu oli sellest 1,24
miljardist eurost 150 miljonit eurot ette nähtud idamõõtme riikidele ja ülejäänud
lõunamõõtme riikidele. See on vastuolus sümmeetria põhimõttega ja sellega, et mõlemale
mõõtmele pöörataks võrdselt tähelepanu. Kuidas te seda selgitate? Mida te lubasite tegelikult
ja konkreetselt Vahemere piirkonda käsitleva naabruspoliitika raames, arvestades, et see
on ainus summa, mida te nimetanud olete?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Jacek Saryusz-Wolski, kallis sõber, lubage
mul öelda täiesti ausalt, et mõistan teie muret naabruspoliitika idamõõtme pärast, kuid
minu arvates on kõige olulisem mitte panna ida- ja lõunamõõdet üksteisega võistlema,
sest vajame mõlemat. Tähtis on praegu aidata neid, kes tahavad, et me neid aitaksime, ning
teha seda tõhusalt.

119Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



Käsitlusviis, mis meil naabruspoliitika läbivaatamise käigus oli, on selge. Me ei eralda
vahendeid ida- ja lõunamõõtme alusel, vaid tingimuslikkuse alusel vastavalt iga partneri
edusammudele reformide vallas, või kui soovite, siis kes rohkem teeb, see ka rohkem saab.
Need kes teevad rohkem ja näitavad, et väärivad enamat, saavad ka rohkem. Niisiis ei ole
meil valmis rahastamispaketti, kus on määratud, kui palju üks või teine riik saab, vaid riik
peab näitama, et väärib toetust.

Arvan, et see on õige käsitlusviis ja sellisel juhul täidame mõistagi oma kohustusi nii meie
Euroopa naabruspoliitika idamõõtme riikide – see on väga tähtis –, aga ka meie
Vahemere-äärsete naabrite ees.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Lugupeetud president! Minu küsimus on tegelikult
seotud viimase küsimuse ja teie vastusega sellele.

Te rääkisite just abist, mida lubasite Deauville’s toimunud G8 tippkohtumisel, eriti just
tärkavatele araabia maadele: 40 miljardit USA dollarit peamiselt laenudena Rahvusvaheliselt
Valuutafondilt, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt ning Euroopa
Investeerimispangalt ja lisaks sellele 15 miljardit eurot ELilt ja selle liikmesriikidelt.

Rääkisite just tingimuslikkusest, mida minu küsimus puudutabki. Abi on tõepoolest
tingimuslik teatud kriteeriumitest lähtuvalt, mida te hästi teate – korrapärased ja vabad
valimised, ühinemis-, ajakirjandus- ja sõnavabadus, korruptsioonivastane võitlus,
kohtusüsteemi sõltumatus ning sõjaväe ja politsei reformimine.

Tahaksin teada, kes tegelikult nende kriteeriumite täitmist sisuliselt hindab, eeskätt nende
tärkava demokraatiaga araabia maade puhul. Kas Euroopa Parlament osaleb täielikult
kehtestatud tingimuste täitmise hindamises või on see nõukogu kaalutlusõigus?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Oleme seisukohal – ja loodan, et nõustute
minuga –, et seda protsessi peaks juhtima komisjon. Olen tegelikult väga uhke, et just
komisjon ja kõrge esindaja esitasid kohe kava meie reaktsiooni kohta – partnerlus
demokraatia ja ühise heaolu nimel Põhja-Aafrika ja Vahemere lõunapiirkonnaga. Nõukogu
tunnistab nüüd, et see on tegelikult hea, kui komisjon seda protsessi juhib ning komisjon
on mõistagi kohustatud andma selle kohta aru Euroopa Parlamendile. Seepärast on mul
hea meel parlamendi huvi ja püüdluste üle osaleda võimalikult palju selles protsessis.

Sündmused, mis praegu mõningates araabia maades aset leiavad, ei ole tegelikult
strateegiliselt otsustava tähtsusega mitte ainult nende riikide, vaid ka ülemaailmse
demokraatia ning islamimaailma ja meie, Euroopa riikide arengu jaoks. Seepärast on kõik,
mida saame teha selleks, et kaasata lisaks ELi institutsioonidele ka meie ühiskond naabrite
abistamisse demokraatiale üleminekul, väga oluline, ning võin ainult väljendada heameelt
Euroopa Parlamendi huvi üle.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Lugupeetud president! Rääkides G8 tippkohtumise
teemal, siis mõningate rahandust puudutavate andmete kohaselt, mille kohta lugesin, oli
2009. aastal üleilmne SKP 58 triljonit USA dollarit ning rahamass moodustas 615 triljonit
dollarit. Samal ajal kinnitati rahanduspoliitika kohta – valdkond, mis teile muret valmistab
–, et USA väljastab uusi dollareid, samal ajal kui EL raha juurde ei trüki.

Majandusteadlased on paljudes küsimustes erinevatel seisukohtadel, kuid ajalugu on meile
õpetanud kahte asja: esiteks, kedagi ei saa pankrotist päästa kallite laenudega ja teiseks ei
saa range kokkuhoid kunagi vähendada niisuguse majanduslanguses riigi
makromajanduslikku puudujääki, mis ei saa oma valuutat devalveerida. Lugupeetud
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president! Hädasti on vaja eurovõlakirju. Kas te näete seda kui vahendit, mis tasakaalustaks
USA poolt väljastatud uute rahatähtede kiiret kasutuselevõttu?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – See küsimus oleks pidanud olema tegelikult
meie arutelu esimeses osas, kuid võin austatud parlamendiliikmele vastata, et aastate jooksul
on komisjoni seisukoht eurovõlakirjade suhtes olnud väga avatud ja tegelikult ka toetav.
Üks minu eelkäijatest oli esimene, kes eurovõlakirjade mõtte välja pakkus.

Liikmesriigid aga sellega nõus ei olnud. Liikmesriigid on nõustunud nüüd Euroopa
stabiilsusmehhanismi loomisega. Kui see luuakse, muutub see maailmas kõige tähtsamaks
rahvusvaheliseks finantsinstitutsiooniks – kõige tähtsamaks oma rahandusliku tugevuse
poolest. Arvan, et peaksime suunama nüüd oma jõupingutused sellele.

Samal ajal oleme valmis arutama liikmesriikidega – ja mõistagi ka Euroopa Parlamendiga
– erinevaid võimalusi seoses eurovõlakirjadega, kui liikmesriigid on valmis nende
kehtestamist kaaluma. See on mõistagi väga tähtis ja otsustav.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Viimase G8 tippkohtumise osalejad soovisid, et
üldsus teaks, et nad eraldasid Egiptusele ja Tuneesiale 40 miljardit USA dollarit diktatuuri
kukutamiseks ja demokraatiale üleminekuks. G8 osalejate avalduses öeldi siiski ka seda,
et toetatakse piirkonna neid riike, mis lisaks demokraatiale liiguvad ka turumajanduse
saavutamise suunas. Avalduse kohaselt tahetakse, et need riigid kasutaksid üleilmastumise
hüvesid ning osaleksid investeeringute lõimimises, mis tähendab, et G8 riikidel oleks
lihtsam nimetatud riikides raha teenida ja seejärel see raha sealt välja viia.

Ma ei ole selle vastu, et abisaajatelt oodatakse, et nad rakendaksid ja hoiaksid ülal
demokraatlikke institutsioone ja korda. See oleks täiesti õige. Kas see ei ole aga ebaõiglane,
kui abisaajatele öeldakse, millise majanduspoliitika nad peaksid valima ja millisest hoiduma?
Loodan, et abiandjatel ei ole õigust õpetada neid uusi demokraatlikke riike, milliseid
demokraatlikke valikuid nad peavad tegema.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Nõustun G8 riikide omaks võetud
vaatenurgaga. Arvan, et meie kõigi huvides on see, et lisaks avatud ühiskonnale oleks ka
majandus avatud. Need riigid on meie naabrid ning arvan, et kõige paremini saab neid
aidata kaubavahetuse kaudu.

Me ei suuda neile kunagi anda nii palju raha kui nad vajavad, kui nad jäävad suletuks. Nagu
te tõenäoliselt teate, on näiteks Magribi riikide puhul tegelikkuses nendevaheline
kaubavahetus peaaegu olematu. Nad paluvad meil neile turud avada, kuid üksteisega ei
kaubitse. Arvan, et peaksime ütlema, et jah, oleme valmis teid toetama, kuid te peaksite
avama samuti oma majanduse ja lõimuma maailma majandusega.

Me näeme, et riigi edusammud on selgelt seotud tema võimega lõimuda maailma
majandusega. Vaadakem näiteks Aasia riike, milles ei valitse veel demokraatia. Just
sellepärast, et nad ennast teistele avasid, said nad osaleda maailma majanduses ja lõigata
sellest kasu oma rahvale.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud president Barroso! G8
tippkohtumise osalejate lõppavalduses Lähis-Ida kohta öeldakse: „Ainus viis jõuda konflikti
kõiki pooli arvestava ja püsiva lahenduseni on läbirääkimiste teel. Kutsume Iisraeli ja
Palestiina omavalitsust üles pidama kinni kehtivatest koostöölepetest ning hoiduma
ühepoolsetest meetmetest, mis võivad takistada edu saavutamist ja edasisi reforme.“
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Kas EL, mis on G8 oluline läbirääkija, toetab seda avaldust? Kui jah, siis kas te olete öelnud
seda Palestiina esindajatele, kes plaanivad võtta septembris toimuval ÜRO Peaassamblee
kohtumisel ühepoolseid meetmeid?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi, siis
ma ei mäleta viimase 30 aasta jooksul mitte ühtegi rahvusvahelist kohtumist, kus seda
teemat ei oleks käsitletud. Rõhutasime oma avalduses taas tungivat vajadust jätkata
rahuprotsessi ning kutsusime mõlemat asjaosalist üles asuma uuesti pidama sisulisi kõnelusi
Lähis-Ida rahuprotsessi edukaks lõpuleviimiseks.

Kiitsime kõik USA uut käsitlust raamkokkuleppe saavutamiseks ning pidasime seda
pöördeliseks ja tulevikku vaatavaks. Kuid selle uue käsitluse üksikasjadele reageeriti erinevalt.
Ausalt öeldes on G8 partnerite käsitlusviisid Hamasi ja Palestiina Vabastusorganisatsiooni
koostöö ning 1967. aastal kehtestatud piiride küsimuse suhtes erinevad.

Samuti räägiti mõningatest muredest seoses riskidega, mida toob endaga kaasa Palestiina
püüd saavutada ÜRO Peaassamblee kohtumisel ühepoolselt tunnustust. Võin teile öelda,
et arutame seda ka liikmesriikidega ning loodan, et meil Euroopas on selles küsimuses
ühine seisukoht.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud president
Barroso! Nagu juba öeldi, otsustasid G8 riigid anda Tuneesiale ja Egiptusele 40 miljardit
USA dollarit. EL peaks aga püüdma saavutada oma abi puhul suuremat läbipaistvust,
nähtavust ja jälgitavust, teisiti öeldes abi paremat juhtimist.

Meil tuleb keskenduda neljale põhipunktile: kõigepealt tagada arengukoostöö
demokraatlikkus ja täielik läbipaistvus, teiseks inimõiguste austamine, samuti aga ka
tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli ja võimekust ning reformida abi
juhtimise süsteemi nii, et Euroopa Parlamendi osalus oleks selles suurem.

President Barroso! EL peab suutma teha nii, et see abi jõuaks inimesteni, kellele see mõeldud
on. Milliseid konkreetseid meetmeid on ELil kavas selle suhtes võtta?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – (FR) Austatud parlamendiliige! Teie sõnad
on täielikus kooskõlas minu mõtetega. Olen teiega täiesti päri. Me teeme seda nüüd mitme
vahendi abil, mis võimaldavad meil tõhusalt kontrollida, et kõik meetmed, mida
partnerriikides võetakse, oleksid kooskõlas eeskirjadega ja et neid rakendataks otsustavalt.
Võin teile öelda, et kõikide nende programmide elluviimist jälgib lisaks komisjoni talitustele
ka kõrge esindaja, kes määrab asjaomasesse piirkonda muuseas eriesindaja. Arvame, et
just niisuguse dialoogi kaudu saame neid riike aidata, eriti just kodanikuühiskonna osaluse
suurendamise kaudu.

Käisin hiljuti Tuneesias, kus kohtusin lisaks vabariigi valitsusele ja presidendile ka
kodanikuühiskonna, naisorganisatsioonide ja ametiühingute esindajatega. Nägin, kui
tähtsaks peavad nad meie tegevust ja mitte ainult meie toetust valitsustele, vaid ka
kodanikuühiskonnale. Ütlesin juba Marielle De Sarnezile, kuid kordan veel, et Euroopa
Parlamendi tegevus on seoses sellega samuti otsustava tähtsusega, pidades silmas suhete
arendamist nende noorte ja uute demokraatlike riikide alles kujuneva parlamendi ja
erakondadega.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Lugupeetud president! Viimasel G8
tippkohtumisel vahetasite mõtteid maailma majanduse üle ja leppisite kokku, et
jõupingutused tuleb suunata riikide rahanduse jätkusuutlikkuse, majanduse elavdamise
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ning töötuse vähendamise meetmetega seotud eesmärkidele. Seda kõike tahetakse saavutada
ühiskonna ja üldsuse huvides.

Kui aga võtame näiteks Kreeka, siis hiljuti kogunes üsna spontaanselt, ilma et keegi neid
oleks selleks õhutanud, kümneid ja sadu tuhandeid kodanikke Kreeka parlamendi väljakule
ja seda ümbritsevatele tänavatele ning nõudis vihaselt inimväärset elatustaset ja
tulevikuväljavaateid. Lugupeetud president! Kindlasti nõustute, et ükski meede ei saa olla
tõhus, kui ühiskond seda ei toeta või vähemasti sellega ei nõustu. Kreekal on poliitikas
üldiselt kaks võimalust: kurnav kokkuhoid või pankrot.

Kas niisugune sotsiaalne areng paneb teid muretsema? Tegemist on otsustavate poliitiliste
küsimustega. Milliseid sõnumeid edastate te inimestele, kes soovivad väärikal ja rahumeelsel
viisil paremaid võimalusi ja tulevikku enda, oma perede ja laste jaoks?

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Kõigepealt soovin väljendada solidaarsust
Kreeka inimestega. Mõistan, kui raske on see aeg Kreekale. Samas usun aga, et nii ELi kui
ka liikmesriikide poliitiliste liidrite kohustus, vaatamata sellele, kas nad on valitsuses või
opositsioonis, on näidata seda, mida riik tegema peab. Eelarve konsolideerimise ja
struktuurireformideta Kreeka kriisist ei välju.

Tegelik olukord on selline, et mõningad valulikud meetmed on Kreekas vältimatud ja kõik,
kes räägivad vastupidist, valetavad Kreeka inimestele. Soovitan Kreeka juhtidel selgitada
Kreeka rahvale ausalt raskeid valikuid, mida riik tegema peab. Me kõik toetame seda.

Just mina soovitasin Euroopa Ülemkogus vähendada Kreekale antud laenude intressimäära.
Kuid olgem samas ausad. Kreekal tuleb ka endal teha mõningaid jõupingutusi, sest ükski
riik ei saa jääda igavesti püsima, kui riigivõla osakaal on nii suur.

See on aus sõnum, mille peaksime edastama Kreeka valitsusele ja opositsioonile ja millega
meie Euroopas peame nõustuma, kui soovime tõepoolest seda riiki aidata.

John Bufton (EFD).   – Lugupeetud president! Mul on hea meel, et te tõstatasite G8
tippkohtumisel euroala probleemide teema. Tegemist on kriisiga ja me kõik teame seda.
Nagu eelkõneleja ütles, on paljud liikmesriigid mures. Meil oli hiljuti probleeme Madridis,
kus inimesed avaldasid tänavatel meelt. Meeleavaldused toimusid isegi Lissabonis ning
oleme näinud, mis toimub Kreekas.

Lugupeetud president Barroso! Kas ei oleks juba käes hetk, mil te tõuseksite püsti – mõni
hetk tagasi rääkisite valetamisest – ja kõneleksite olukorrast ausalt ning ütleksite, et on üks
võimalus – nendel riikidel tuleb lubada euroalast lahkuda? See on ainus lahendus
probleemile.

José Manuel Barroso,    komisjoni president. – Austan väga kõiki meie demokraatlikke riike
ja seega ei saa öelda neile, mida nad kõnealuses küsimuses tegema peaksid. Teame aga, et
Kreekal ei ole mitte mingisugust kavatsust euroalast lahkuda. Suhtlen pidevalt nii Kreeka
ametiasutuste kui ka peamise opositsioonierakonnaga ning tean väga hästi, et nad ei soovi
euroalast lahkuda.

Austatud parlamendiliikmed! Tõenäoliselt tahavad nii mõningadki teist, et riik lahkuks
euroalast või võib-olla ei kuulu teie riik euroalasse, mida me ka täielikult austame, kuid
Kreeka peab Euroopa-projekti väga tähtsaks. Kreekal on raskusi ja me püüame teda toetada,
kuid ärge palun rünnake eurot ideoloogilistel kaalutlustel.
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Tegelikkuses on väljaspool euroala riike, millel on vähemasti sama suured probleemid.
Island ei kuulu euroalasse ja ta läks pankrotti. Öelgem otse välja – kui rääkida Islandi
näitajatest inimese kohta, oli riik enne finantskriisi üks maailma rikkamaid riike.

ELis on meil samuti riike, mille probleemid on sama suured kulude suure osakaalu tõttu.
Niisiis ei seisne probleem tegelikult euros, vaid selles, et valitsemissektori võla või riigieelarve
puudujäägi osakaal on nendes riikides väga suur.

Juhataja.   – Infotund komisjoni presidendi osavõtul on lõppenud.

ISTUNGI JUHATAJA: ISABELLE DURANT
asepresident

14. Sudaan ja Lõuna-Sudaan (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldus Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta (2011/2717
[RSP]).

Arvan, et teda asendab Andris Piebalgs. Tänan, volinik Piebalgs. Volinik, teil on kõrge
esindaja ja komisjoni nimel sõna.

Andris Piebalgs,    komisjoni liige, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja
komisjoni asepresidendi nimel. – Lugupeetud juhataja! Sudaani üldise rahukokkuleppe kohane
kuue aasta pikkune üleminekuaeg lõppeb umbes ühe kuu pärast. See on Sudaani ja ka kogu
Aafrika jaoks otsustav hetk. Lõuna-Sudaani elanikud on oodanud kaua seda hetke – nende
riigi iseseisvus kuulutatakse välja 9. juulil. ELi esindab iseseisvuspäeva tseremoonial kõrge
esindaja ja komisjoni asepresident.

Pärast selle aasta alguses toimunud usaldusväärset rahvahääletust kiitsime Sudaani erakondi
tähelepanuväärse töö eest selle korraldamisel. Väljendasime heameelt, et president Bashir
ütles avalikult, et Põhja-Sudaan on esimene, kes tunnustab iseseisvat Lõuna-Sudaani. Kuid
vahetult rahvahääletusele järgnenud perioodi positiivne hoog on raugenud. On
murettekitavaid märke pingete suurenemise ja konflikti kohta. Hiljuti Abyeis ja selle
ümbruses toimunud vägivallaintsidendid oleksid vabalt võinud põhjustada Põhja- ja
Lõuna-Sudaani sõjalise kokkupõrke.

Arutasime Sudaani-küsimust välisasjade nõukogus nii jaanuaris kui ka mais ning tuleme
selle juurde uuesti 20. juunil toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Kõrgel esindajal
on kavas esitada nõukogus Sudaani kohta kõikehõlmav ELi strateegiline käsitlusviis, milles
keskendutakse peamiselt iseseisvale Lõuna-Sudaanile, kuid käsitletakse siiski ka võimalusi
Põhja-Sudaani tulemuslikuks kaasamiseks sealhulgas seoses üleminekupiirkondade, Darfuri
ja idaosaga. Tegelikult ei näe me mitte ühe, vaid kahe uue riigi sündi.

Kõikehõlmavaks käsitlusviisiks on poliitiline strateegiadokument, milles on kindlaks
määratud kõik meie Sudaani-poliitika peamised meetmed. ELi põhieesmärk on toetada
kahe riigi vahelist rahu ning nende mõlema demokratiseerumist ja õitsengut. Soovime, et
kaks elujõulist riiki eksisteeriksid koos ja heade naabritena, kellel oleks ühine avatud piir
ja kes võimaldaksid inimeste, kaupade, kapitali ja ideede piiriülest liikumist.

Lõuna-Sudaan vajab kogu meie tähelepanu seoses stabiliseerimise, riigi, institutsioonide
ja võimekuse ülesehitamise ning pikaajalise arenguga. Meie tähtsaim eesmärk on hoida
ära riigi läbikukkumine.
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Võimaliku reageerimisstrateegia raames käsitleme mitut tähtsat tahku: ELi kohalolu
suurendamine Jubas ELi delegatsiooni kaudu, kõikehõlmava poliitilise dialoogi algatamine,
Lõuna-Sudaani ja ühise piiri stabiliseerimine konkreetsete meetmete ja vahendite abil –
sealhulgas ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning stabiliseerimisvahend – ning arenguabi
suurendamine.

Seoses viimase valdkonnaga eraldas EL äsja täiendavalt Lõuna-Sudaanile kokku 200 miljonit
eurot ning seega on meie rahastamispaketi suurus nüüd umbes 300 miljonit eurot. Teeme
koostööd liikmesriikidega ELi ühise programmiperioodi raames, et avaldada kohapeal
võimalikult suurt mõju. Samal ajal jätkame humanitaarabi andmist ning teeme koostööd
selle nimel, et kaubavahetus oleks kõikehõlmava käsitlusviisi osa.

Põhja-Sudaan jääb aga samal ajal millestki ilma. Meil tuleb toetada põhjaosas reformidele
suunatud tegevust, edendada kaasavat poliitilist dialoogi ja suurendada oma püüdlusi
inimõiguste olukorra parandamiseks. Püüame hoogustada poliitilist dialoogi Hartumis
asuva valitsusega. Minu viimase külaskäigu eesmärk oli näidata, et EL on valmis oma
osalemist jätkama pärast Sudaani valitsuse heatahtlikku reaktsiooni rahvahääletuse
tulemustele.

Oleme aga väga mures viimaste vägivallajuhtumite pärast ja nagu ütlesin, ka Abyei linna
sõjalise hõivamise pärast, mis kujutab endast üldise rahukokkuleppe selget rikkumist.
Kutsume asjaosalisi üles hoiduma edasistest provokatsioonidest ning arutama tingimuste
üle, mis võimaldavad Abyeis ja selle ümbruses asuvate kogukondade pikaajalist ja
rahumeelset kooselamist.

Oleme jätkuvalt mures inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, opositsioonipoliitikute ja
rahumeelsete üliõpilastest meeleavaldajate kinnipidamise pärast. Üldise rahukokkuleppe
üks põhimõtteid oli demokraatlike valitsuste loomine, arvestades mitmekesisuse ja
põhivabaduste austamise põhimõtet. Soovime näha põhivabaduste austamist ning tõeliselt
kaasavat demokraatlikku valitsust nii Põhja- kui ka Lõuna-Sudaanis.

Pean rääkima ka Darfurist. EL on endiselt väga mures Darfuris jätkuva vägivalla pärast,
mistõttu tuleb inimesi ümber asustada, ja selle suure mõju pärast
humanitaaroperatsioonidele.

On aga üks hea uudis. Kolm Euroopa kodanikku, keda hoiti mitu kuud Darfuris pantvangis,
vabastati, kuid samal ajal teame, et olukord Darfuris ei ole muutunud. Meil tuleb jätkuvalt
toetada Darfuris kõikehõlmava ja õiglase rahu nimel tehtavaid jõupingutusi, püüda
saavutada rahuläbirääkimistel häid tulemusi ning luua kohapeal vajalikud tingimused
Darfurist lähtuvaks poliitiliseks protsessiks. Meil on hea meel viimase, Dohas toimunud
kõikide sidusrühmade konverentsi tulemuste üle ning loodame, et need loovad aluse
sisulisele arengule püsiva rahu tagamiseks Darfuris.

Viimasena räägin õiglusest. Darfuris ei ole võimalik saavutada püsivat rahu ilma õigluse
ja leppimiseta. Karistamatus peab lõppema. Nõukogu on tuletanud Sudaani valitsusele
korduvalt meelde tema kohustust teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1593
kohaselt Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga täielikku koostööd. Darfuri inimesed väärivad
püsiva rahu ja õigluse saabumist, mida nad on nii kaua igatsenud –.

Mariya Nedelcheva,    fraktsiooni PPE nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik,
head kolleegid! Lõuna-Sudaani iseseisvusreferendumi puhul hämmastas mind kõige enam
elanike entusiasm ja rõõm, isegi juubeldamine. Inimesed olid õnnelikud, sest üks kord
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ometi said ka nemad oma arvamuse välja öelda. Taas kord, pärast rohkem kui 20 aastat
kestnud sõda, tundsid nad, et nende arvamust võetakse kuulda.

Me ei tohi valmistada pettumust nendele kuuele miljonile Lõuna-Sudaani elanikule, kuid
samal ajal ei tohi me unustada ka Põhja-Sudaani elanikke. Oluline on, et selle demokraatliku
tõuke järel, mille andsid rahvahääletuse tulemused, oleksid läbirääkimised võimalikult
läbipaistvad, et tagada kindel alus mõlema uue riigi edasiseks arenguks, aga ka suhete
arenguks kahe riigi vahel ja rahvusvahelise üldsusega. Nii Põhja- kui ka Lõuna-Sudaani
elujõulisus ja stabiilsus on hädavajalik. Tähtis on leida viimaks lahendus seni lahendamata
probleemidele. Räägin siinjuures probleemidest, mis puudutavad kodakondsust, võla ja
naftatulude jagamist ning määratlemata piiri keerulist küsimust.

Peale selle peavad jätkuma üldise rahukokkuleppe raames rahvahääletused Abyei,
Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse piirkonnas. Abyei olukord halveneb iga päevaga. Olukord
on väga tõsine. Abyei-probleem ei tohi kujuneda väljapääsmatuks olukorraks, mis nurjaks
rohkem kui kuus aastat kestnud läbirääkimistel saavutatud edu. On oht, et pinged, mis
muutuvad avalikuks konfliktiks, tumestavad Lõuna-Sudaani iseseisvust ning tekitavad
piirkonnas taas kaose.

Abyeis valitseva olukorra tõttu ei tohi me aga unustada Darfuri küsimust. Sellega seoses
tuleb võtta arvesse Doha konverentsi tulemusi, mida volinik ka just ütles, ning me ei tohi
kaotada silmist vajadust tagada humanitaarabi katkematus ja tagada abitöötajate ohutus.
Kahe riigi püsimajäämise tagatiseks on läbipaistvad läbirääkimised.

Samamoodi on vägivalla lõpp ja kahe riigi vaheline tõhus koostöö raamistik, mis, tuletan
meelde, referendumi korraldamise ajal juba edukalt toimis. On tähtis, et see jätkuks, sest
nii saab tagada kahe riigi ja rahvusvahelise üldsuse poliitilise tahte muutumise tegelikkuses
tõelisteks arenguprojektideks, mõlema riigi kodanike hüvanguks. Just kodanikud ja nende
heaolu peaks nii Lõuna- kui ka Põhja-Sudaanis olema demokratiseerumise, poliitilise
pluralismi ning inimõiguste ja usulise, kultuurilise ja etnilise mitmekesisuse austamise
keskmes.

Véronique De Keyser,    fraktsiooni S&D nimel. – (FR) Lugupeetud juhataja! 9. juulil tähistab
Lõuna-Sudaan oma taas saavutatud iseseisvust ja väärikust ning ka Sudaani inimesed
räägivad sellest sündmusest väärikalt ja emotsionaalselt.

Lugupeetud volinik Piebalgs! Valmistasin ette kolme minuti pikkuse kõne. Kui aga teid
kuulasin, siis mõtlesin, kas ma üleüldse peaksin sõna võtma. Tahan teid kiita: arvan, et
Euroopa Parlamendil on põhjust olla uhke kogu ELi tegevuse ja Sudaani-küsimuse
käsitlusviisi üle. Nagu Sudaani inimesed, hoian ka mina pöialt, et see jätkuks kuni iseseisvuse
väljakuulutamiseni ja ka kauem.

Te rääkisite põhiteemadest, s.o Abyei-teemast, mis on seni lahenduseta, ning poliitilistest
otsustest, mida oli vaja teha kodakondsuse, riigivõla, -vääringu jms kohta. Eeskätt rääkisite
te kõigest, mida loodate saavutada seoses arengu, humanitaartegevuse, õigluse
jaluleseadmise ja selle kohta, et me ei tohiks alahinnata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu
olulisust. Te käsitlesite kõiki otsustavaid punkte.

Lisaksin omalt poolt vaid paar asja. Mis puudutab arengu- ja humanitaartegevuse probleemi,
siis on tõsi, et Lõuna-Sudaanis on vaja veel palju teha ning et meil tuleb jätkuvalt arendada
ka Põhja-Sudaani ning mis veelgi olulisem – mitte seda isoleerida. Väga palju on vaja veel
teha sellepärast, et riik on elatanud ennast üksnes naftast. Ei ole mitmekesistatud majandust,
puuduvad haridusasutused, teed, haiglad jms. Inimeste vajadused ja ootused on väga suured
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ja kui me ei taha, et Sudaani inimesed pettuksid iseseisvuses, peab arengu- ja
humanitaartegevus jätkuma veel pikka aega. Seda ei tohi mingil juhul unustada.

Mis puudutab inimõiguste, naiste õiguste ja poliitilise pluralismi küsimust, siis polügaamia
on endiselt olemas, isegi Lõuna-Sudaanis. Lehmade eest ostetakse naisi, 80% naistest on
kirjaoskamatud, laste õigusi ei ole veel kehtestatud ning poliitiline pluralism vajab veel
avastamist. Puudub poliitilise pluralismi kultuur, mida nägime ka valimiste ja rahvahääletuse
ajal. Samas on see aga midagi põnevat ja imelist.

Kohtusin nii Lõuna- kui ka Põhja-Sudaani valimiskomisjoniga, kuid eeskätt siiski lõuna
poole komisjoniga. Nad tahavad töötada välja seadusi. Nad tahavad head põhiseadust,
tahavad ehitada üles oma riigi ning ütlevad meile, et ärge muretsege, me saame raha, kuid
aidake meid oma kohaloluga. Arvan, et selle suhtes olete täitnud nende palve. Teie külaskäik
ja ka volinik Georgieva varasem külaskäik ning paruness Ashtoni tõenäoline visiit sinna
iseseisvuse tähistamise ajal on kõik ülimalt olulised sündmused.

Teie soov esitada Lõuna-Sudaani kohta strateegiline kava on just see, mida me nõuame
pärast igat valimist. Me ei taha lühiajalist, vaid järjepidevat tegutsemist, tulevikuväljavaateid
nendele riikidele. Lugupeetud volinik Piebalgs! Muutsin kõige selle pärast oma teksti
täielikult. Tahan teid tänada, sest nagu ütlesin, on hea olla uhke ELi üle, eriti praegusel
raskel ajal.

Ivo Vajgl,    fraktsiooni ALDE nimel. – (SL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Kui
järjekordse Aafrika riigi, s.o Lõuna-Sudaani, iseseisvus 9. juulil välja kuulutatakse, suletakse
taas üks selle mandri koloniaalpärandi peatükk. Tahame uskuda, et kui demokraatlik otsus
rahvahääletusel vastu on võetud, lahendab Lõuna-Sudaan lahtised küsimused oma
põhjanaabriga rahumeelsel viisil ehk läbirääkimiste kaudu. Tahame uskuda, et piirkond
väldib vaidlusi ja kokkupõrkeid, mis võivad tekkida piiriküsimuse ning demograafiliste ja
rändemuutuste tõttu seoses nafta ja teiste loodusvaradega, mida mõlemal riigil on külluses,
vaatamata sellele, kui vaesed nad arvandmete poolest võivad olla.

Juhin teie tähelepanu sellele, et rahvusvahelisel üldsusel, ÜROl, Aafrika Liidul ja ELil tuleb
jätkata koostööd mõlema riigi tugevdamise eesmärgil ning tagada selleks rahu ja ehitada
üles institutsioonid demokraatliku ja pluralistliku Lõuna-Sudaani nimel. Head kolleegid!
See on ülesanne, millega seisame vastamisi just praegu, mil kogu see laiem piirkond elavneb
ja võtab omaks tänapäevaseid nõudeid ja standardeid.

Sudaan teeb taas läbi otsustavat suunamuutust. Kõik kokkulepped, mis verise kodusõja
lõpus sõlmiti, ei ole veel tegelikkuseks saanud. Abyei provintsi olukord sarnaneb pigem
kriisi kui rahuga ning ka Darfuris leiavad aset vägivallateod. Sudaan vajab seega meie
tähelepanu ja heldet abi.

Tähtis asjaolu on ka see, et ÜRO Julgeolekunõukogu uuendas ÜRO Sudaani-missiooni
mandaati ning suurendab rahuvalvajate arvu Sudaanis. Meie sõnum Hartumis ja Jubas
asuvatele valitsustele on, et nad peaksid kohtlema ÜRO rahuvalvajaid sõpradena ning
tagama nende ohutuse.

Nirj Deva,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Volinik Piebalgsil on õigus. Meie
ees on ELi üks keerulisemaid ülesandeid. Riigi ülesehitamist käsitleva Euroopa Parlamendi
raporti raportöörina pean ütlema, et meie jaoks on erakordne võimalus olla 9. juulil
Lõuna-Sudaani – mis on üks vaesemaid ja uusimaid tulevasi riike – partner ja aidata muuta
riigi ülesehitamine, millest me siin saalis pidevalt räägime, tõelisuseks.
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See riik on loodusvarade poolest rikas, kuid tema sotsiaalsed näitajad on kohutavad.
Lõuna-Sudaanis sündinud lapsel on suurem tõenäosus surra imikueas kui käia algkoolis.
On need vast näitajad! Abiorganisatsioonide antud toiduaineid, mida tuleks jagada vaestele
tasuta, müüakse praegu turul. Meil tuleb alustada suutlikkuse ülesehitamist täiesti algusest.
Riigil puudub avalik teenistus. Riigis ei ole väljaõppinud teenistujaid. Puudub taristu, et
olla tänapäevastele standarditele vastav riik. Nad vajavad õigusriigi põhimõtet, head
valitsemistava, läbipaistvust ning meie kui partnerite asjakohaseid teadmisi. Nemad peaksid
meid kutsuma ning meie peame tagama neile teadmistel põhineva partnerluse.

Judith Sargentini,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Teil on põhjust
tähistada, sest kui rahvas suudab hääletusel võtta vastu otsuse oma iseseisvusest, siis see
on ainult õige ja asjakohane. Ebameeldiv pool on siinjuures asjaolu, et Lõuna-Sudaan pärib
tegelikult minevikukoorma ning tähistamine on tõenäoliselt Lõuna-Sudaani inimeste
olukorda arvestades mõnevõrra kohatu. Nüüd, mil Abyei on liidetud Põhja-Sudaaniga,
tuleks Lõuna-Sudaani kiita selle eest, et nad on otsustanud mitte lasta ennast provotseerida.
Küsimus on aga selles, kui kaua see nii kestab.

Meie, rahvusvaheline üldsus, vaatasime pealt, kuidas Abyei-küsimust rahvahääletusel ei
lahendatud, kuid see oli meist väga vastutustundetu ning see võib põhjustada sõja uuesti
puhkemist tulevikus. Võime üsna kindlalt eeldada, et ÜRO väed tuleb taas saata piirkonda
rahu tagama. Minu jaoks on keeruline mõista, millest me räägime ja millest mitte. Oletame,
et Sudaan püüab mõjutada Abyei tulevast rahvahääletust ning nõuab, et karjapidajad, kes
veedavad osa ajast seal ja osa mujal, osaleksid samuti hääletusel. Kas Lõuna-Sudaanil oleks
õigus öelda, et ei, nad ei osale, sest nad ei ole alalised elanikud? Kui see on teie seisukoht,
siis kas te ei võta nendelt karjapidajatelt ära elamisõigust? Meil on siin väljapääsmatu
olukord, kus vastust ei saa lihtsalt õhust võtta.

Rääkida tuleb veel kahest tegurist. Kas Lõuna-Sudaanile tuleks anda õiglane võimalus
alustada puhtalt lehelt? Sellisel juhul oleks sealsetel elanikel tegelikult õigus võla
tühistamisele. Kõnealuse võla tekitas Hartumis asuv valitsus ning keegi ei saa väita, et need
summad teenisid lõunas elavate inimeste huve.

Peale selle tuleb küsida, kuidas tegutseda Lõuna-Sudaani maapõues leiduvate varadega.
Kas sellega seoses kehtib Lõuna-Sudaanile kaevandustööstuse läbipaistvuse algatus, mille
raames kontrollitakse korruptsiooni tööstuses ning seda, millistest naftavarudest rahvas
kasu saab? Kui ei, siis kuidas saame meie Euroopas neid aidata? Üks asi, mida Euroopa siiski
teha saab ja millest on tõepoolest abi Lõuna-Sudaanile – ja tegelikult ka Põhja-Sudaanile
–, on kaubandus ja õiglaste investeeringute algatamine. Me vaatame kõik pingsalt sündmuste
arengut ning loodan, et meil on taas kord võimalus tõsta Lõuna-Sudaani vabaduse
tähistamiseks šampanjaklaas.

Gabriele Zimmer,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja! Vaatame
kõik seda maailma piirkonda väga murelikult ning teame hästi, et kodusõja oht ei ole
kuhugi kadunud. Käimasolev rahuprotsess on väga habras, mida on näidanud ka Abyei
praegused sündmused.

Puhkenud konflikt on väga tõsine. Põhjaosa sõjavägi on okupeerinud Abyei ja 15 000
inimest on põgenenud. Arvan, et meie ELis peaksime andma väga konkreetset abi nagu
varem – võimalikult kiire toidu- ja humanitaarabi mujale liikuvatele pagulastele, samuti
valmistama pagulaste jaoks ette erakorralise humanitaarabi.
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Isegi enne konflikti süvenemist sõltus Lõuna-Sudaanis juba 40% elanikest toiduabist.
Lõuna-Sudaan saab olema üks maailma vaesemaid riike ning kui soovime, et aastatuhande
arengueesmärke ka seal piirkonnas täidetaks, on äärmiselt tähtis, et nõukogu eraldatud
rahalisi vahendeid – 200 miljonit eurot – kasutataks selle piirkonna toiduga kindlustamiseks
ning hariduse ja tervishoiu tagamiseks.

Meie fraktsioon toetab Põhja- ja Lõuna-Sudaani relvajõudude kiiret tagasitõmbumist
Abyeist, üldisest rahukokkuleppest kinnipidamist ja demilitariseeritud ala tunnustamist.
Mis puudutab ÜRO mandaadi pikendamist, mida on arutatud, siis nõuame, et sealjuures
võetaks arvesse riske ja probleeme, mis tulid päevavalgele seoses Kongo Demokraatlikus
Vabariigis tegutseva MONUCi missiooniga.

Oleme pettunud, et resolutsioonis ei nõutud tungivalt võlgade tühistamist ega sellega
seotud välisvõla uurimist. Pean seda kahetsusväärseks.

Bastiaan Belder,    fraktsiooni EFD nimel. – (NL) Lugupeetud juhataja! Soovin seoses praegu
Sudaanis valitseva olukorraga esitada kõrgele esindajale või tema asendajale kaks
tähelepanekut. Kõigepealt kutsun kõrget esindajat üles nõudma Sudaani ametiasutustelt
kiiremas korras, et nad vabastaksid kristlase Hawa Abdalla Muhammad Saleh, kelle
julgeolekuteenistus vahistas 25. mail usulistel põhjustel Darfuris pagulaste laagris. Teadete
kohaselt piinati Saleh’d peale vahistamist ning viidi Hartumi teadmata asukohta. See on
isiklik tragöödia, millesse Euroopal tuleb sekkuda.

Teiseks tahan öelda, et Euroopa Parlamendi liikmena mõjus mulle rängalt see, kui lugesin
ühe Sudaani olukorra asjatundja ja korduvalt kannatada saanud konfliktipiirkonna Abyei
rahvusvahelise vaatleja väga kriitilisest kirjutisest, et Euroopa diplomaatiline surve president
al-Bashiri mõrvarlikule ja sõjanäljas režiimile oli tühine ja halvasti kooskõlastatud. See oli
tõepoolest hävitav kriitika.

Kas rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa, tekitas president al-Bashiris peale Abyei
okupeerimist taas kõikvõimsa inimese tunde? Praegu oleks õige aeg tuua esile seda, kui
nõrk on al-Bashiri seisund riigisiseselt, ja seda, et praegu oleks väga sobiv hetk avaldada
režiimile survet rahvusvahelisel tasandil. Seepärast loodan, et Euroopa seda ka teeb.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Kogu oma austuse
juures teie sõnavõtus võetud pragmaatilisele käsitlusviisile tahaksin esitada kaks soovitust,
milles soovin tuua esile ka kolleeg De Keyseri hiljutist tööd rahvahääletuse jälgimisel, mida
ta tegi väga põhjalikult ja mis on minu arvates meie institutsioonide jaoks väga väärtuslik.

Viitan väga konkreetsele teemale: ma ei olnud tegelikult üllatunud, et rahvahääletuse ja
selle tulemuste väljakuulutamise järel vaenulikkus süvenes ning osaliselt olid selles süüdi
Sudaani institutsioonid ja ametiasutused, eriti Abyei piirkonnas. See on Hartumis asuva
valitsuse ebastabiilsele poliitikale väga iseloomulik, et kõigepealt näidatakse kätte lahendus
ning seejärel võetakse see ilma igasuguse hoiatuseta tagasi. See ongi põhjustanud Sudaani
katastroofilise olukorra.

Lubage mul teha üks ettepanek. Euroopa välisteenistuses moodustasime osakonna, mis
tegeleb spetsiaalselt humanitaarkriisidega. See osakond peab hakkama tegelema ka Abyeiga
ja tegema seda kohe, mitte siis, kui meie ees on juba suur katastroof. Meil tuleb see osakond
töösse kaasata, sest tegemist on usaldusväärse osakonnaga, mis on juba tõestanud oma
väärtust näiteks Liibüa kriisi puhul. Arvan, et seda osakonda tuleks praegu julgustada
valmistama ette edasisi meetmeid selgitavat tegevuskava, mis esitatakse väliskomisjonil.
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See võimaldab meil mõista, kui väärtuslik võib ELi välispoliitika olla, kui töötame kõik
koos parima tulemuse nimel.

Minu viimane soovitus puudutab suhteid Hiinaga. Kuuleme igalt poolt, et Hiinal on Sudaanis
suur mõju ning see jätab meile mulje justkui mingist viirastuslikust kujust, keda kartma
peame. Minu arvates on meil praegu vaja ettevaatlikke, kuid soodsaid suhteid Hiinaga, et
saaksime hinnata, kas tal on peale majandushuvide ka soov lahendada inimõigustega
seotud probleeme.

Ana Gomes (S&D).   – Lugupeetud juhataja! EL peab avaldama jätkuvalt survet Sudaani
valitsusele, et see viiks oma väed piirilinnast Abyeist välja. Abyei-probleem tuleb kiiresti
lahendada, et vältida Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelise relvakonflikti süvenemist.
Nimetatud konflikt ohustab rahuprotsessi, mis oleks pidanud järgnema 2011. aasta
jaanuaris toimunud rahvahääletusele.

Mai lõpus aset leidnud ÜRO helikopteri tulistamine relvarühmituste poolt oli uskumatu
ja argpükslik tegu. Sama ennekuulmatu oli ka Hartumis asuva valitsuse nõue, et ÜRO
rahuvalveväed pärast 9. juulit lahkuksid. ÜRO kohalolu on vajalikum kui kunagi varem,
et aidata jälgida asjaosalisi ja piirkonda stabiliseerida ning seega hoida ära konflikti
laienemine.

Tagamaks Lõuna-Sudaani rahumeelne üleminek iseseisvusele, on vaja, et võitlus
karistamatuse vastu oleks jätkuvalt üks tähtsamaid teemasid ELi tegevuskavades mõlema
riigi ning ka nende mittekasulike segavate naabrite kohta. ELil ei tohiks tekkida ahvatlust
sõlmida mingilgi määral mugavaid kokkuleppeid president al-Bashiriga, et siis vastutasuks
unustada, et tema ja ta käsilased tuleb anda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alla, et nad
kannaksid vastutust sõjakuritegude ja Darfuris sudaanlaste suhtes toime pandud
inimsusevastaste kuritegude eest.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Hiljuti Lõuna-Sudaanis toimunud
iseseisvushääletusega algas uus ajastu meie poliitikas selle uue riigi suhtes. Uue riigi loomise
järel sai küsimustest, mida peeti Sudaani siseasjaks, rahvusvaheline teema. Kõik suhted
Hartumis asuva valitsusega – eriti julgeolekuvaldkonnas – on nüüd rahvusvahelised ning
sellest tulenevalt reguleeritakse neid nüüd rahvusvahelise õiguse alusel.

Seepärast avaldame kiitust viisile, kuidas asjaosalised oma ülesandeid täidavad ning sellega
seoses tasub tuua esile mõningaid suurimaid ja kiireloomulisemaid probleeme, millega
äsja loodud riik vastamisi seisab. Kõigepealt tahan nende asjaosaliste seast esile tuua endise
Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Aafrika Liidu presidendi Thabo Mbeki ja tema vahendustegevuse
ning samuti arvan, et peaksime rõhutama ka meie Sudaani eriesindaja Rosalind Marsdeni
vahendusrolli.

Teiseks, pärast uue riigi ühinemist Cotonou lepinguga tekivad uued väljavaated
arengukoostööks ja suheteks ELiga. Arvan, et see on hädavajalik ja me peame tegema kõik
endast oleneva, et edendada lepingu kiiret ratifitseerimist.

Kolmandaks on vaja arendada suutlikkust tulla toime väga suurte probleemidega, mis sellel
uuel ja ikka veel väga hapral riigil ees seisavad. See nõuab ka rahvusvahelise üldsuse
tähelepanu.

Neljandaks on vaja aidata arendada ka Põhja-Sudaani, mida me ei tohi unustada ja mis
valmistub koostama uut põhiseadust.
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Ja viimaseks, Darfuri piirkonna julgeolekuolukord on väga halb ning valitsus kavatseb 1.
juulil 2011 viia ühepoolselt läbi rahvahääletuse selle staatuse üle.

Mõistagi on mul hea meel meie arenguvoliniku ja tema töötajate osaluse üle selles otsustavas
etapis. Ta on mõistnud, et see Lõuna-Sudaani tuleviku jaoks määrava tähtsusega periood
on ka katse, milles pannakse proovile ELi ja teiste asjaosaliste tugevus.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Tähtis päev 9. juuli läheneb.
Lõuna-Sudaan saab ametlikult iseseisvaks. See on riik, mis seisab avalikult kristluse
põhiväärtuste eest, kuid ka riik, millel seisab ees veel hulganisti katsumusi, sest vana kaval
rebane Omar al-Bashir võib olla küll jäänud vanemaks, kuid tal on veel mõnigi trikk varuks.
Abyei piirkonnas on ta hakanud korraldama veresaunu. Näib, et alanud on ka lõunas elava
ja Dinka hõimu kuuluvate ngok dinkade etniline puhastamine. ÜRO töötajate elu on seal
ohus.

Paruness Ashton teab, et me toetame tema inimõiguste poliitikat ning Benghazi mässuliste
suhtes tegi ta selge ja õige valiku. Sedasama tuleb teha ka Omar al-Bashiri puhul, sest
Lõuna-Sudaani inimesed väärivad meie tugevat toetust.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Veebruaris olid paljud inimesed,
sealhulgas Euroopa Parlamendi liikmed, täis lootust, aga ka muret Sudaani tuleviku pärast.
Seisukohad vägivallaintsidentide jätkumise võimaluse suhtes olid erinevad. Selge oli see,
et Sudaani inimestel olid suured probleemid ning nad vajasid toetust. Sudaani olukord on
taas tähelepanu keskpunktis. Viimaste sündmuste aluseks on Lõuna-Sudaani tulevase
iseseisvusega seotud lahendamata probleemid, kuid neid ei saa lahendada relvade abil.
Seepärast on mul hea meel Põhja- ja Lõuna-Sudaani vahel hiljuti sõlmitud kokkuleppe üle,
mida vahendas Aafrika Liit ja mis käsitles demilitariseeritud ala ja kahe riigi vahelist tulevast
piiri. Kuid MONUCi eeskujul loodud 7000 ÜRO rahuvalvajast koosnevad väed võivad
tekitada pigem kahju kui tuua kasu. Kui vaadata kasvõi Kongot, siis näeme, mida MONUCi
väed võivad põhjustada.

Sudaanile antav abi peab olema erapooletu ega tohi olla seotud mitte ühegi huvirühmaga.
See peab teenima eeskätt Lõuna- ja Põhja-Sudaani inimeste huve ning see kehtib nii ainelise
kui ka diplomaatilise abi kohta. Et hoida ära konflikti edasine süvenemine, tuleb peatada
kõik relvatarned. Nõuame igasuguse tsiviil- ja sõjalise koostöö ning sõjalise
väljaõppemissiooni lõpetamist.

Michèle Striffler (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid!
Meil on mõistagi hea meel, et jaanuaris toimunud Lõuna-Sudaani iseseisvusreferendum
viidi läbi rahumeelselt ja usaldusväärselt. Nagu juba öeldud, kuulutab Lõuna-Sudaan 9.
juulil 2011 välja oma iseseisvuse. Uued ülesanded, mis on seotud nii uue riigi sisekorralduse
kui ka tema suhetega Sudaaniga nende ühisel piiril ja naftarikkas Abyei piirkonnas, on
väga mahukad.

Nii Sudaani kui ka Lõuna-Sudaani humanitaarvajadused on tohutud. Kõige tähtsamad
kitsaskohad on julgeolek, abivajajateni jõudmine ja humanitaarpõhimõtete austamine.
Kriis ei ole kaugeltki läbi. Väga oluline on rahvusvahelise kogukonna jätkuv kohaolu ning
humanitaarabi andmine nii palju kui võimalik. Peame olema väga ettevaatlikud olukorra
edasise arengu suhtes, sest see on juba niigi kohutav, kuid võib veelgi halveneda ja ohustada
piirkonna stabiilsust.

Samuti on tähtis, et Lõuna-Sudaani jaoks korraldatav arenguabi oleks kooskõlastatud ja
täiendaks humanitaarabi. Siin on üks tähtsamaid aspekte kiireloomulisuse ja arengu vaheline
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seos, sest riigi taristu on väga nõrk ja humanitaarkriis ei lõppe niipea. Arenguabi raames
tuleb seega toetada riigi taristut ja parandada inimeste juurdepääsu põhiteenustele, mida
korraldavad praegu vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Lõuna-Sudaanis ja Abyeis aset leidvate sündmuste tõttu ei tohi me aga jätta tähelepanuta
Darfuri olukorda, mida peetakse maailma kõige raskemaks humanitaarkriisiks. Miljonite
inimeste elu sõltub välisabist.

Ja kuna mul on veel mõned sekundid järel, tahan avaldada kiitust volinik Piebalgsile minu
arvates erakordse töö eest.

Richard Howitt (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Tahan täna pärastlõunal rõhutada eeskätt
seda, et ELil tuleb teha Lõuna-Sudaaniga koostööd demokratiseerimise ja institutsioonide
ülesehitamise nimel. Olen nõus, et sellest saab riik, kus vastsündinute suremuse määr on
üks maailma kõrgemaid ja haridusnäitajad maailma madalamaid, mistõttu on vaja kiiremas
korras ühineda Cotonou lepinguga, tagada kiire juurdepääs Euroopa Arengufondile ja
leevendada õiglaselt võlakoormust. Kuid nii nagu EL peaks olema uhke selle üle, et aitasime
kaasa üldiselt rahumeelsele ja usaldusväärsele rahvahääletusele – ma kiidan selle eest kolleeg
Veronique De Keyserit tema isikliku juhtimise eest –, peab EL seadma enda ülesandeks ka
Lõuna-Sudaani abistamise põhiseaduse läbivaatamisel, mitmepartei süsteemi juurutamisel
ja korruptsiooni ärahoidmisel juba algusest peale.

Lugupeetud juhataja! Lõuna-Sudaani jaoks on 9. juuli päev, mis on tähtsam kui miski muu.
Põhja-Sudaani jaoks aga võib lõppeda küll üldine rahukokkulepe, kuid sellest tulenevad
kohustused mitte. Vägivallaoht ei jää püsima mitte ainult Lõuna-Sudaanis, vaid ka tema
naabruses asuvates Põhja-Sudaani Sinise Niiluse ja Lõuna-Kordofani piirkondades ning
ikka veel ka Darfuris. Tahan paluda volinik Piebalgsilt, et ta selgitaks oma vastuses, mida
teeb EL selleks, et võidelda inimõiguste rikkumiste jätkumise ja inimõiguste halvenemise
vastu, eriti mis puudutab niisuguseid inimõiguslasi nagu Hawa Abdulla, kes kuulub Aafrika
Liidu ja ÜRO ühisesse rahuvalvemissiooni ning keda peksti ja hoitakse meelevaldselt kinni.

Mul oli hea võimalus olla Ida-Timoris selle aastatuhande maailma esimese uue riigi sünni
juures. Loodan, et Lõuna-Sudaan saavutab oma iseseisvuse, suudab hoiduda traagilisest
üleminekust, mille tõttu Ida-Timori elanikud pidid kannatama, ja tagab rahu ja õitsengu
Sudaani elanikele, kes on samuti kannatanud Aafrika kõige kauem kestnud kodusõja tõttu
juba liiga palju.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Raske on jätta tähelepanuta uue
riigi rahumeelse moodustamise viimaseid samme. Tagada tuleb lõppeesmärk, milleks on
rahu saavutamine, kuid samal ajal on vaja täita ka üldise kokkuleppe tähtsaid osi.

Hartumis asuva valitsuse sõjaline tegevus Abyeis näib ohustavat selle protsessi üldist head
tulemust, kui mitte 54. Aafrika riigi asutamist 9. juulil.

Lõuna-Sudaan ei tohi reageerida provokatsioonidele ega kaotada silmist lõppeesmärki,
milleks ei ole mitte ainult iseseisvus, vaid ka usaldusväärsete institutsioonide rajamine ja
riigi rahvastiku elujärje parandamine, kellest 90% elab allpool vaesuspiiri. Inimesed ei saa
tõenäoliselt kasu välisinvesteeringutest, mis samas ei ole enam nii läbipaistmatud ja
röövellikud.

Usun, et Lõuna-Sudaani tehtavate välisinvesteeringute probleem on peagi üks peamisi,
mida ELil tuleb jälgida ning mille puhul saab ta tõestada oma viimastel aastatel nimetatud
piirkonnas saavutatud usaldusväärsust.
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Charles Tannock (ECR).   – Lugupeetud juhataja! 9. juulil kuulutab Lõuna-Sudaan uue,
inglise keelt kõneleva Aafrika riigina välja oma iseseisvuse. EL on õigesti toetanud
Lõuna-Sudaani riikliku programmiga seotud tegevuskava ja rahvahääletust. Järgmised
kuud on aga jätkuvalt määrava tähtsusega. Lõuna-Sudaanile tuleb anda võimalus saada
elujõuliseks suveräänseks riigiks. Ka ilma vaenuliku naabri Põhja-Sudaanita on riigil väga
suuri arenguprobleeme. Taristu valdavalt puudub. Levinud on kogukondadevaheline vaen.
Tervisnäitajad on maailma ühed halvemad ning majandus sõltub peaaegu täielikult
naftaekspordist.

Seepärast on oluline suurendada ELi Lõuna-Sudaanile antavat arengu- ja humanitaarabi.
Lõuna-Sudaan aga vajab ELilt ka üheselt mõistetavat poliitilist toetust. Asjaolu, et Hartumis
asuv valitsus okupeeris hiljuti piiriala Abyei, näitab, et president Bashir ei ole ikka veel
leppinud täielikult selle riigi lahkulöömisega. Loodan, et Lõuna-Sudaan täidab oma lubadust
ning on esimene Aafrika Liidu riik, mis taastunnustab stabiilset ja demokraatlikku
Somaalimaa Vabariiki samuti iseseisva riigina.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Lugupeetud juhataja! Abyeis hiljuti aset
leidnud kokkupõrked näitavad, kui ennatlikud olid USA ja ELi rõõmuhõisked, mis järgnesid
rahvahääletusele. Nägime taas kord, et imperialistlik rahu on sama verine kui imperialistlik
sõda. Ilmselgelt on põhja- ja lõunaosal, mis asuvad imperialistlikul kursil ning vaevlevad
sisevastuolude ning „jaga ja valitse  poliitika käes, raske vältida vahetut konflikti.

Mitmesugused imperialistlikud riigid on püüdnud 20 aastat saada oma valdusesse Abyei
nafta-, kulla-, vase- ja uraanivarusid. Sisevastuolud on tekitanud nüüd, kui asjasse on otseselt
segatud NATO, USA ja EL, ohu uue ja veelgi verisema sõja puhkemiseks, mida ELi
ühendjõud pärast Liibüa sõda näivadki soovivat.

Meil tuleb kiiremas korras lõpetada igasugune imperialistlik sekkumine Sudaani asjadesse
ning Põhja- ja Lõuna-Sudaani vaheline vaen ja vastasseis. Samuti usume, et nii Põhja- kui
ka Lõuna-Sudaani inimesed peaksid hakkama ise juhtima oma käekäiku. See on ainus viis,
kuidas vältida sõda, kontrollida oma riigi rikkusi ning liikuda teistsuguse arengu suunas.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Mul
oli võimalus osaleda Euroopa Parlamendi valimisvaatlejana Lõuna-Sudaani
iseseisvusreferendumil ning mulle avaldas muljet, kui innukalt toetasid Lõuna-Sudaani
inimesed mõtet otsustada edaspidi ise oma riigi saatuse üle.

Samuti nägin, kui suured on nende inimeste ootused, kes otsustasid vabastada oma riigi
pärisorjusest. Tuhanded, võib-olla isegi kümned tuhanded riigi sees ümber asustatud
inimesed, kes olid aastakümneid Lõuna-Sudaanis kestnud võitluse tagajärjel sunnitud
minema Põhja-Sudaanis asuvatesse pagulaslaagritesse, asusid nüüd minema tagasi oma
endistesse kodudesse Lõuna-Sudaanis.

Mõistagi tahavad Lõuna-Sudaani elanikud peale iseseisva riigi elada eelkõige rahus ning
leida võimaluse saavutada õnnelikum tulevik pärast aastakümneid kestnud sõda, mille
käigus olid miljonid lõunasudaanlased sunnitud oma elu ohverdama.

Lõuna-Sudaan saab 9. juulil ametlikult iseseisvaks ning liitub meie maailma riikide perega.
Lähtetingimused on nii halvad, kui üldse olla saab, ning sellest on juba mõistagi palju
räägitud. 70% elanikest on rändkarjakasvatajad, 80% on kirjaoskamatud ning vaidlus Abyei
üle on laienemas sõjaliseks konfliktiks. Juba on hukkunuid ja haavatuid. Nagu sellest ei
piisaks, ka Lõuna-Sudaani hõimude ja relvarühmituste vahelised võitlused sagenevad ning
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alates jaanuarist on vaatlejate hinnangul kaotanud elu juba rohkem kui tuhat inimest.
Haavatuid ja vigastatuid isegi ei loeta.

Sudaan oli läbikukkunud riik. On oht, et Lõuna-Sudaan on juba algusest peale läbikukkunud
riik. Olen täiesti veendunud, et arvestades nende riikide koloniaalajalugu, on Euroopal selle
piirkonna ees suured kohustused. Lisaks ÜRO ja Aafrika Liidu tegevusele on siin vaja ka
ELi ühist välispoliitikat, mis annab ka võimaluse tõestada kõnealuse poliitika asjakohasust.
Küsimus ei seisne mitte ainult rahas, vaid ka nõrga ja tärkava kodanikuühiskonna toetamises.
Peame pidama põhjalikke läbirääkimisi nendega, kelle käes on riigi tulevik, nimelt
hõimujuhtide ja sõjaliste rühmituste juhtidega, et nad ei purustaks riigi elanike lootusi.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Vähem kui kuu aja pärast kuulutatakse
välja Lõuna-Sudaani iseseisvus, mis pälvis jaanuaris toimunud rahvahääletusel ülekaaluka
toetuse. Vahepeal ei ole aga vaidlused piiri asukoha ja naftatulude jagamise üle kahjuks
lahendust leidnud. Uus riik hakkab seega jääma konflikti varju. Seepärast arvan, et vaja on
suurendada diplomaatilisi, sealhulgas ELi, diplomaatilisi püüdlusi.

Mul on hea meel teie ja minu kolleegide külaskäikude üle Sudaani ning kolleeg De Keyseri
tegevuse üle. Nagu te aga teate, halvenes olukord hiljuti järsult. Rohkem kui 80 000 inimest
on kodust lahkunud ning see on selge humanitaarkriisi ohu märk. Soovin küsida volinikult,
kas on olemas mingi võimalus saata piirkonda rahuvalvejõud, kui arvestada ÜRO eilset
avaldust, milles tunnistati sõjalise jõu ebaõnnestumist hiljutistele pingetele liiga passiivselt
reageerimise tõttu.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Lugupeetud juhataja! Mõned tunnid tagasi teavitas
Sudaani valitsus ÜROd, et kehtestatakse on kõik vajalikud tingimused, et tuhanded elanikud,
kes põgenesid Põhja- ja Lõuna-Sudaani piiril asuvast vaidlusalusest Abyei piirkonnast,
saaksid tagasi pöörduda.

Nagu teame, toimub ümber asuvate elanike lahkumine alati väga kiiresti, kuid
tagasipöördumine võtab aega ning põhjustab sageli suuri humanitaar- ja sotsiaalprobleeme.
Seepärast teen ettepaneku, et EL korraldaks võimalikult kiiresti järelevalvemissiooni, mis
oleks kooskõlas samade põhimõtetega, millest lähtusime Balkani riikides tegutsedes. Seda
missiooni võiks mõistagi korraldada Aafrika Liidu, ning miks mitte ka mõne kolmanda
riigi abil.

Viimaseks soovin rääkida kuulujuttudest piirkonna võimaliku etnilise puhastamise kohta.
Kui kahtlused osutuvad tõeks, tuleb rahvusvahelisel üldsusel tegutseda ELi eestvedamisel
mõistagi kiiresti. Mitte mingil juhul ei tohi lasta korduda endises Jugoslaavias aset leidnud
tragöödial.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Lõuna-Sudaani
iseseisvusreferendumi tulemuste üle oli hea meel paljudel inimestel. See tähendaks 54.
Aafrika riigi loomist.

Praegu aset leidvad sündmused on aga seda entusiasmi kuidagi vähendanud. Peame olema
realistlikud ja tunnistama, et praegusel otsustaval hetkel on Sudaani rahumeelne jagunemine
ohus. Vaidlusaluse Abyei piirkonna hõivamine Sudaani valitsusvägede poolt 21. mail ja
eile nii seal kui ka Kaduglis jätkunud vägivald näitavad, et põhja ja lõuna vaheline kodusõda
võib puhkeda igal ajal. Seda tuleb mõistagi iga hinna eest vältida ning meie sõnumid peavad
olema kõlavad ja selged.
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Sudaani valitsuse ja relvarühmituste sõjaline tegevus Abyeis kujutavad endast üldise
rahukokkuleppe rasket rikkumist. Loodan siiralt, et oleme ühes asjas ühel meelel, nimelt,
et igasugust vägivalla süvenemist tuleb vältida, sest see võib põhjustada veelgi suurema
arvu inimeste hukkumise. Julgeolekuolukord tuleb lahendada kooskõlas aasta alguses
Kaduglis ja Abyeis sõlmitud kokkulepetega ning minu arvates peab see hõlmama ka ÜRO
mandaadi alusel tegutsevate ühiste julgeolekujõudude sekkumist.

Pärast seda, kui need tõkked on ületatud, jääb siiski veel palju küsimusi seoses nende kahe
riigi püsimajäämisega, mis peaksid endise Sudaani territooriumil koos eksisteerima. Vaja
on poliitilist tahet ja valmisolekut dialoogiks, sest lahendada tuleb palju probleeme: ühine
piir, kodakondsus, rahvusvahelised kohustused ja mõistagi naftavarud.

Samal ajal aga soovin tuua esile, et oleme viimasel ajal näinud Sudaanis meelevaldsete
vahistamiste sagenemist ning seega on inimõiguste olukord ja õigusriigi põhimõtte
kohaldamine halvenenud. Ärgem unustagem, et Omar al-Bashiri kohta on väljastatud
rahvusvaheline vahistamismäärus, mida selle riigi ametiasutused eiravad.

Lõpetan rõõmsama märkusega. Tahan väljendada heameelt selle üle, et kolm Bulgaaria
kodanikku, kes töötasid ÜRO humanitaarabilendude heaks ja kes võeti jaanuaris Darfuris
pantvangi, vabastati.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Verine kodusõda, mis on kestnud
Sudaanis rohkem kui kakskümmend aastat, on laastanud riigi ning hävitanud miljonite
elanike elu või mõjutanud seda muul traagilisel viisil. Kodusõja jooksul toime pandud
julmused lõppesid viimaks rahukokkuleppe sõlmimisega ning selle lahutamatuks osaks
oli tulemusliku rahvahääletuse korraldamine.

Ennetus on parim ravi ning seepärast usun kindlalt, et Sudaanile ette nähtud ELi vahendeid
ei tuleks eraldada mitte ainult humanitaar- ja arenguabiks, vaid ka demokraatliku kontrolli
ja õigusriigi põhimõtte toetamiseks, sest need on eeltingimused sõjas räsitud Sudaani
inimeste põhiliste inimõiguste tagamiseks.

Rahvahääletuse tulemused näitavad selgelt, et valdavalt kristlik Lõuna-Sudaan on soovinud
kaua saavutada iseseisvust. Kui see teoks saab – ja ma usun, et see juba teostub – vajab
Lõuna-Sudaan maailma noorima riigina abi ja toetust.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Nõustun täielikult paruness
Ashtoni avalduse ja deklaratsiooniga, kuid samas jagan muret selle riigi tulevase arengu
pärast.

Sudaani Abyei piirkonda on konfliktid räsinud palju aastaid. Kodusõda lõppes vähem kui
kuus aastat tagasi ning selleks ajaks oli see kestnud üle 20 aasta. Konflikti põhjuseks oligi
Abyei piirkond ja rahvusvahelise kriisirühma avalduse kohaselt mõjutab selle areng kogu
Sudaani saatust. Kas riigis säilib rahu või puhkeb seal järjekordne sõda?

Kui lõunaosa lahku lööb, on vaja näidata toetust võimalikult rahumeelsele üleminekule.
Seepärast tahan väljendada komisjonile toetust selle eest, et ta mõistis teravalt hukka jõu
kasutamise süütute tsiviilelanike suhtes, kes kannatasid ja kannatavad enim piirkonna
hõivamise tõttu Sudaani sõjaväe poolt.

ELil on võimalus olla rahusobitaja, aidata piirkonda stabiliseerida, ja mitte ainult tugevdada
enda kui maailma suurima abiandja seisundit, vaid ka oma poliitilist positsiooni ja eelkõige
aidata selle riigi elanikke.

135Euroopa Parlamendi aruteludET07-06-2011



Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Tahan juhtida teie
tähelepanu ühele minu arvates väga tähtsale tegurile. Oleme siin saalis kõik rahul, et
rahvahääletuse tulemusel luuakse peagi uus riik – Lõuna-Sudaan. Samal ajal tuleb siiski
rõhutada, et see on vaid võimalus, sest praegu puuduvad riigil põhitingimused, mis peaksid
olema iga riigi aluseks. Tal puuduvad struktuurid ja asjatundlikud ametnikud ning ka
kohtusüsteem. Teisisõnu on võimalus tegutseda mitmesugustel jõududel, mis võivad rahu
ja julgeolekut seal ohustada. Sellega seoses arvan, et lisaks väga olulise humanitaarabi
andmisele on vaja riigis tagada ka julgeolek, ning et praegusi ÜRO vägesid on kohapeal
endiselt vaja.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhtaja! Ka mina soovin väljendada heameelt
komisjoni asepresidendi avalduse üle kahe poole vahelise konflikti süvenemise kohta.
Arvan, et juhtpoliitikud peaksid austama tahet, mida rahvas väljendas iseseisvusreferendumi
kaudu. Sudaanis on juba ajast aega leidnud aset riigisisesed vägivallapuhangud ning viimased
märgid näitavad, et need on taas maad võtmas. Tahan tuua esile, kui erakordselt raskes
olukorras on konfliktipiirkondade elanikud. Kui rahvusvaheline üldsus ei sekku, võib see
viia humanitaarkatastroofini.

Peale selle on teateid rünnakutest ÜRO kaitse all olevates piirkondades ning need ohustavad
rahuvalvajate elu ja pagulaste tagasipöördumist. Soovin rõhutada, kui oluline on
rahvahääletuse tulemuste elluviimist takistavate rühmituste järgjärguline desarmeerimine.
Piirkonnas toimuv relvade salakaubavedu õhutab ka mässulisi rohkem rahutustele ning
ohustab iseseisvuse kehtestamist.

Seán Kelly (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Tänane arutelu Sudaani ja Lõuna-Sudaani
teemal on julgustav ja lootustandev maailmas, kus on rohkem halbu kui häid uudiseid.

ELil on nii võimalus kui ka kohustus innustada seda uut riiki ning tagada, et Sudaanis ja
Lõuna-Sudaanis kehtestataks demokraatia, õigusriigi põhimõte ja inimõigused. Arvan
eeskätt seda, et ELi varasem kogemus ja tegevus – mis tuginevad vabadust ja õitsengut
käsitlevatele Schumani aluspõhimõtetele – annab meile rolli, mida maailma suurriigid ei
saaks täita, sest võidakse arvata, et nad kasutavad Sudaani ära omaenda sise- ja välispoliitika
huvides.

Meie võime koostöös ÜROga saavutada palju, et asutada need uued riigid, eriti
Lõuna-Sudaan, ning tagada, et seal ei oleks kodusõda, mida uue riigi sünni järel tihti esineb.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Pärast iseseisvust, mis
saabub täpselt ühe kuu pärast, tuleb Lõuna-Sudaanil hakata kohe tegelema paljude
humanitaar- ja sotsiaal-majanduslike probleemidega. Seda arvestades on veel kaua aega
olulisem kui kunagi varem välisabi, mille abil toetada Lõuna-Sudaani võitlust täieliku
vaesuse vastu, kohalike asutuste tugevdamist ja rahuajaga kaasnevate hüvede kiiret mõju
elanikele.

Ehkki loodetakse, et Lõuna-Sudaan taotleb ühinemist Cotonou lepinguga, ei saa ta 10.
Euroopa Arengufondist taotleda vahendeid enne, kui lepinguga ühinemisest on teatav aeg
möödas. Seepärast on oht, et vahetult rahvahääletusele järgneval perioodil, mil
Lõuna-Sudaan on väga kaitsetu ja esineb suur riigi kokkuvarisemise risk, on rahastamine
ebapiisav. Ilmselgelt on vaja seda vältida humanitaarkatastroofi ohu tõttu ning seepärast
peaksime tegema kõik endast oleneva, et aidata sudaanlastel see kriitiline aeg üle elada ja
hoida ära veriste konfliktide kordumine.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja! Põhja-Sudaani sõjavägi sundis 15
000 Lõuna-Sudaani toetajat linnast põgenema ning seejärel tahetakse ühtäkki kindlasti
korraldada Abyeis kiirkorras ja sõjaväe varjus rahvahääletust, kuigi varem ei jõutud
Lõuna-Sudaaniga kokkuleppele isegi selle suhtes, millistel elanikel oli õigus hääletada.
Tegemist on pehmelt öeldes veidra käitumisega.

Aastakümneid kestnud kodusõja tüliõunaks ei ole olnud mitte ainult eri seisukohad omandi
ja kuuluvuse suhtes, vaid ka eri usutunnistused. Põhja-Sudaani islamiusulised ning
Lõuna-Sudaani kristlased ja maausulised olid sunnitud elama koos endiste koloniaalvõimude
umbropsu tõmmatud piiride alusel. Hiljutise pingete süvenemise käsitlemisel ei tohiks
seda unustada.

Rahvahääletust ei oleks tohtinud kiirkorras läbi suruda, kuni Abyei valijate seisund oli
lahendamata. Samuti ei tohi me unustada samavõrd suuri vaidlusi tekitanud Sinise Niiluse
ning Lõuna-Kordofani ja Nuba mägede piirkonda. See oleks minu arvates raske hooletus
ning seda ei tohiks lubada juhtuda.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Ma ei ole kunagi usaldanud
president Bashiri ega usalda ka praegu. Sellest tulenevalt on selge, et olen üsna pessimistlik
võimaluse suhtes, et Sudaanis võiks midagi muutuda. Usun kindlalt, et president püüab
sõjalise jõu abil sekkuda Lõuna-Sudaani tegevusse, kas siis hõivates selle territooriumil
teatavaid osi või olulisi linnu või toormeallikaid.

Sellest seisukohast lähtuvalt oleks huvitav näha, milliseid ennetavaid meetmeid või
toiminguid on ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet kavandanud, et selle juhtumist ära
hoida, võib-olla koostöös ÜRO või Aafrika Liiduga, ning samuti oleks mõistagi huvitav
näha, milliseid meetodeid või toiminguid amet kavatseb võtta siis, kui see juhtub ja kui
Põhja-Sudaan ei pea kinni allkirjastatud rahukokkuleppest, millesse ma üldiselt usun.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Lõuna-Sudaani inimesed hääletasid
riigi iseseisvuse poolt ning nimetatud riik on ÜRO uusim liige. See riik saavutas
rahvahääletuse teel küll iseseisvuse, kuid on peaaegu kõiges teistest sõltuv. Ta sõltub oma
põhjanaabrist, ning sõltub abist, olgu see siis pärit Euroopast või ümbritsevatest Aafrika
riikidest. See on riik, kus mehed ei ole õppinud töötama. Mehed ootavad märki sõja alguse
kohta, et siis haarata relvad ja hakata üksteisega võitlema. See on riik, kus vaid naised ja
lapsed töötavad ning kus lapsed ei käi koolis ega ole seepärast haritud. Selles riigis ei ole
töölisi, õpetajaid ega arste. Seal tuleb alustada kõige rajamist algusest ning seepärast on
väga raske ja keeruline luua seal asjakohast poliitilist süsteemi ning aidata riigil jalgu alla
saada. See ei ole raske ülesanne mitte ainult ELi, vaid ka ÜRO jaoks.

Andris Piebalgs,    komisjoni liige, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja
komisjoni asepresidendi nimel. – Lugupeetud juhataja! Kõigepealt tahan öelda, et olen väga
tänulik esitatud strateegia ulatusliku toetamise eest. Käsitlen kiiresti mõningaid küsimusi,
millele arutelus viidati.

Põhja- ja Lõuna-Sudaani elanikud on mõistagi ise oma riigi parimad asjatundjad. Me toetame
protsessi, kuid rahvahääletus kujutab endast kahtlemata pöördepunkti – tegemist on täiesti
uue tasandi olukorraga. See ei ole niisugune nagu varem. On küll vägivald ja probleemid,
kuid olukord ise on erinev. Nüüd näeme tunneli lõpus valgust. Seepärast ütleksingi, et meie
jaoks on see suur võit, sest toetasime protsessi poliitiliselt nii oma tegevuse kui ka
rahastamise kaudu. Niisiis on tegemist täiesti uue olukorraga.
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Me ei ole kunagi teinud järeleandmisi inimõigusi või Rahvusvahelist Kriminaalkohut
puudutavates küsimustes. Meie seisukoht on nende mõlemas küsimuses täiesti üheselt
mõistetav. Ükskõik kus inimõigusi ka ei rikutaks, kõrge esindaja teeb selle kohta jõulisi ja
selgeid avaldusi ning avaldab ametiasutustele survet. Öeldi, et vahetut reaktsiooni ei ole,
kuid muudatused leiavad siiski aset. See ei ole lihtne teema, kuid me jätkame sellega
tegelemist.

Mis puudutab Abyeid, siis olukord on raske, kuid ka siin on ELi seisukoht väga selge: me
mõistame hukka piirkonna hõivamise ja nõuame olukorra viivitamatut lahendamist.
Üldiselt otsustab olukorra üle ÜRO Julgeolekunõukogu. Ta otsustab uue missiooni saatmise
ja ka vajaduse üle ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni järele ning me oleme tema
suurimad toetajad.

Peame aga silmas pidama oma jõulist poliitilist seisukohta ja deklaratsiooni ning toetust
tsiviiloperatsioonidele. Nagu ütlesin juba Lõuna-Sudaani esindajatele, usun, et me ei peaks
ootama kõikide küsimuste lahendamist 9. juuliks. Iseseisvus kuulutatakse välja ja kõnelused
jätkuvad. Tähtis on ka asjaolu, et Aafrika Liidu kõrgetasemeline komisjon, mida juhib
Thabo Mbeki, toetab mõlemat – nii põhja- kui ka lõunaosa. Toetame veendunult Mbeki
komisjoni. Niisiis on meil põhjust uskuda, et kõik rasked küsimused leiavad vastuse.

Mis puudutab võla küsimust, siis praegu on käimas töö suurtes võlgades olevate vaeste
riikide algatuse kallal. See võtab aega ning Abyei-probleem ei aidanud kindlasti sellele
kaasa. Kuid seda küsimust ei ole unustatud.

Hiina – nii palju kui tema kaasamine on meie võimuses – on julgeolekunõukogu täieõiguslik
liige ning võib aidata palju kaasa riigi probleemidele lahenduse otsimisele. Praegu ei saa
ma kinnitada, et hiinlased oleksid just innukalt tegutsenud. Neid huvitab nafta ning nad
tegutsevad Põhja-Sudaanis, kuid kindlasti on väga kasulik, kui rahvusvaheline üldsus püüab
aidata probleemidele lahendusi otsida.

Lõpetuseks tahan öelda, et olen väga tänulik teie huvi eest Sudaani vastu. Nimetatud riik
on meist küll üsna kaugel, kuid samas jällegi väga lähedal. Kui asjad lähevad Aafrikas valesti,
kui inimesed seal surevad, ei saa EL jääda kõrvale ja öelda, et see on liiga kaugel. Teie suur
huvi probleemide vastu julgustab kindlasti kõrget esindajat ja mind ennast ühendama oma
jõupingutusi, et aidata inimestel muuta oma elu rahumeelseks.

Juhataja.   – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub neljapäeval, 9. juunil kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (artikkel 149)

Fiorello Provera (EFD),    kirjalikult. – (IT) Sudaan, mis on Sahara-taguse Aafrika suurim
riik, on araabia ja Aafrika maailma ristumiskoht ning kujutab endast paljudest
heterogeensetest etnilistest rühmadest koosnevat mosaiiki. Alates 1956. aastast, mil riik
Ühendkuningriigist lahku lõi ja iseseisvus, on seal olnud palju konflikte. Naivasha
kokkuleppe ja üldise rahukokkuleppe sõlmimisega 2005. aastal lõppes ametlikult põhja-
ja lõunaosa vahel 20 aastat kestnud konflikt. Üldise rahukokkuleppe kohaselt toimus 2011.
aasta jaanuaris rahvahääletus, mis tähistas viimast etappi lõunaosa lahkulöömisel
Põhja-Sudaanist ja tema iseseisvumisel. Tegemist on väga tundliku üleminekuetapiga. Meil
tuleb põhja- ja lõunaosa kohelda võrdselt ning pöörata eritähelepanu Lõuna-Sudaani
vajadustele seoses institutsioonide ülesehitamise ja valitsemisega. Abi, mida EL annab
Lõuna-Sudaanile, tuleks mõõta selle uue riigi tegeliku võime põhjal seda abi kasutada. Meil
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tuleb tagada, et Lõuna-Sudaanile antavaid tulevasi rahalisi toetusi ei kasutataks ebasobivalt
või mis veelgi halvem – et ei toetataks niigi juba levinud korruptsiooni. Euroopa peaks
samuti suurendama oma kohustusi, et kaitsta riigi põhjaosas elavaid kristlastest vähemusi,
kes langevad järjest sagedamini tagakiusamise ja diskrimineerimise ohvriks.

15. Schengeni acquis' kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade
komisjoni nimel Carlos Coelho esitatud raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu
Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias
(1412/2010 – C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE) (A7-0185/2011).

Carlos Coelho,    raportöör. – (PT) Lugupeetud juhataja, austatud nõukogu eesistuja, volinik,
head kolleegid! Soovin käsitleda lühidalt kuut punkti. Kõigepealt Schengeni põhimõtete
edendamine: isikute vaba liikumine on ELi üks suurimaid edusamme ja saavutusi ning
Schengeni põhimõtted on liidu üks tähtsamaid alustalasid. Seepärast usume teiste hulgas
ka meie, et neid ei tohiks mitte õõnestada, vaid säilitada ja edendada. Nõustun volinik
Malmströmi märkustega, mille ta esitas selle teema kohta veidi aega tagasi.

Viiest esialgsest liikmest on saanud 25 liiget: 22 ELi liikmesriiki ja kolm riiki väljastpoolt
ELi. Vaba liikumine on tagatud territooriumil, millel on välismerepiiri 43 000 km ja maapiiri
7700 km ning mis hõlmab 25 riiki ja 400 miljonit kodanikku.

Teiseks, vastastikune usaldus: sisepiiridel kontrolli kaotamine eeldab liikmesriikide vahelist
suurt vastastikkust usaldust. Vaja on kiiret ja asjakohast teabevahetust Schengeni
infosüsteemi kaudu, head politseialast koostööd ning tõhusat kontrolli välispiiril. Schengeni
ala julgeolek sõltub sellest, kui rangelt ja tõhusalt korraldavad liikmesriigid kontrolli oma
välispiiril. Kui seda ei tehta piisavalt rangelt ja tõhusalt, nõrgendab see Schengeni ala,
ohustab ELi usaldusväärsust ja hävitab vastastikuse usalduse.

Kolmandaks, võrdsed eeskirjad: menetluskorda on vaja usaldada ning seega peab see olema
selge ja õiglane. Kandidaatriigid peavad suutma rakendada ja jõustada Schengeni kriteeriume
tõhusalt ja korrektselt ning samasuguste kriteeriumite täitmist on nõutud ka eelmistelt
kandidaatriikidelt, kelleltki ei nõuta ei rohkem ega vähem.

Neljandaks, läbipaistvus: peame vabaduse ja julgeoleku huvides tagama suurema
läbipaistvuse. Pean kahetsusväärseks seda, et nõukogu ei ole taas kord tegutsenud Euroopa
Parlamendi suhtes nõuetekohaselt, sest keelas parlamendiliikmetele juurdepääsu
hindamisaruannetele. Probleem lahendati ainult tänu Rumeenia ja Bulgaaria suursaadikute
hoolsale tööle, sest nad palusid aruannete salastatuse kaotamist ja nende esitamist Euroopa
Parlamendile, võimaldades nii parlamendiliikmetel pääseda ligi aruannete, soovituste ja
lõppjärelduste sisule. Kahjuks ei austanud nõukogu taas kord Euroopa Parlamenti.
Läbipaistvust on vaja selleks, et käsitleda esiletoodud ja lahendamata probleeme, sest kuigi
need ei takista kahte kõnealust riiki Schengeni täieõiguslikuks liikmeks saamast, peaks
hindamiskomisjon neid jälgima, et teha kindlaks, kas soovitusi on järgitud ning millised
on käimasolevad muudatused. Euroopa Parlament nõuab juurdepääsu osutatud teabele.

Viiendaks, Euroopa kodakondsus: kui tihti räägime me oma kõnedes Euroopa kodakondsuse
väärtuslikkusest? Alates 2007. aastast, mil Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid ELiga, on neil
olnud õigustatud ootus, et nende kodanikud saaksid täieõiguslikeks ELi kodanikeks ja
saaksid kasutada samu õigusi, mis teisedki ELi kodanikud, kaasa arvatud liikumisvabadus
Schengeni alal. Schengeni ala laiendamisega tugevdame Euroopa kodakondsust.
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Minu kuues ja viimane punkt käsitleb nende tublit tööd. Selge on see, et mõlemat riiki tuleb
kiita nende jõupingutuste eest kõikide Schengeni nõuete täitmisel. See tuleb selgelt esile
hindamisaruannetes ja neile järgnenud vaatlustes, mida tegid hindamise korraldanud
eksperdirühmad. See tuli selgelt esile ka meie külaskäigu ajal Bulgaariasse ja Rumeeniasse
ning selle eest soovin tänada Rumeenia kolleege Marinescut, Enciud ja Weberit ning
Bulgaaria kolleege Kovatchevit ja Nedelchevat. Niisiis saame soovida Bulgaariale ja
Rumeeniale tere tulemast Schengeni alasse ning loodan, et niipea kui nõukogu saab meie
heakskiitva arvamuse, võtab ta samasuguse seisukoha.

ISTUNGI JUHATAJA: STAVROS LAMBRINIDIS
asepresident

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – Lugupeetud juhataja! Olen väga tänulik võimaluse eest
osaleda nõukogu nimel arutelus, mis käsitleb Schengeni ala laienemist Bulgaariale ja
Rumeeniale.

See teema on olnud eesistujariigi Ungari jaoks pidevalt üks tähtsamaid. Seepärast olen
iseäranis rahul, et nüüd on nii Bulgaaria kui ka Rumeenia tehniline valmisolek kohaldada
täielikult Schengeni acquis’ sätteid saanud heakskiitva hinnangu. Meil on hea meel, et
Euroopa Parlamendi hinnangus jõuti samasugusele järeldusele. Tahan eriti kiita raportöör
Carlos Coelhot asjatundliku töö ja isikliku pühendumise eest.

Lubage mul hetkeks kalduda menetluskorrast kõrvale ja viidata ajaloole. Kui Ungari ja
teiste Kesk-Euroopa uute liikmesriikide ühinemist takistasid tehnilised raskused, mis olid
seotud Schengeni infosüsteemi – SIS II – arendamisega, siis just eesistujariik Portugal aitas
meid oma helde ja leidliku lahendusega.

Tahan tänada ka kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimeest López
Aguilari ning kõiki nimetatud komisjoni liikmeid pühendumise eest sellele teemale.
Eesistujariik Ungari on teinud suuri jõupingutusi, et selles valdkonnas edusamme saavutada.
Eesistujariigile sai üsna ruttu selgeks, et vaja on käsitleda paljude liikmesriikide püsivaid
kõhklusi protsessi suhtes.

Seepärast võttis eesistujariik teema, mis käsitles Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni süsteemiga
ühinemise olukorda, 24. ja 25. veebruaril toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu
kohtumise päevakorda. Seal toetas nõukogu eesistujariigi järeldusi saavutatud edusammude
kohta ning vajadust teha kõikide liikmesriikidega tihedat koostööd, et leida kõiki asjaosalisi
rahuldav lahendus.

Nii Bulgaaria kui ka Rumeenia on astunud märkimisväärseid samme, et viia oma riigi
poliitika ja tavad Schengeni standarditega kooskõlla. Need hõlmavad niisuguseid valdkondi
nagu andmekaitse, politseikoostöö, õhu, mere ja maa välispiiri kontroll, viisade väljastamine
ning SISi ja SIRENE toimingute asjakohane rakendamine. Märtsis anti kõikidele Rumeeniat
ja Bulgaariat käsitlevatele Schengeni peatükkidele heakskiitev hinnang. Kui nõukogu
asjaomane töörühm vastavad aruanded vastu oli võtnud, esitas eesistujariik
hindamisprotsessi lõpuleviimise järelduste eelnõu justiits- ja siseküsimuste nõukogule,
mille kohtumine toimub 9. juunil.

Tean, et see on hea uudis enamikule parlamendiliikmetele või vähemasti Bulgaariast ja
Rumeeniast pärit liikmetele. See tähistab olulist sammu nende riigi Schengeni täieõiguslikuks
liikmeks saamise suunas. Nõukogu jätkab kõikide valdkondade edenemise jälgimist, sest
asjakohast järelkontrolli tehakse kõikides Schengeni riikides pidevalt. Sellega seoses võin
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austatud parlamendiliikmetele kinnitada, et nii Bulgaaria kui ka Rumeenia annavad
korrapäraselt aru lahendamata puuduste parandamiseks võetud meetmete kohta. Neil
tuleb võtta meetmeid eeskätt selleks, et tugevdada piirikontrolli ja parandada piiriülest
politseikoostööd ning viisade väljastamise süsteemi.

Kui Euroopa Parlament võtab Carlos Coelho raporti ja nõukogu eesistujariigi koostatud
järeldused vastu, jääb üle astuda vaid viimane samm, milleks on – nagu me kõik teame –
ülemkogu otsuse vastuvõtmine, mis eeldab ühehäälsust. Sellega seoses tahan rõhutada, et
nõukogu võib pöörduda selle teema juurde peagi tagasi – võimalik, et selle aasta septembris
–, et arutada, kuidas protsessiga edasi minna.

Raportöör käsitleb raportis juurdepääsu salastatud dokumentidele – sellest rääkis ta ka
sissejuhatavas sõnavõtus –, mis oli selle teemaga tegelemisel tähtis küsimus. Parlamendi
juurdepääs salastatud dokumentidele on üks nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelisi
institutsioonilisi probleeme, mille eesistujariik Ungari lahendada püüab. Ehkki meil õnnestus
saavutada Euroopa Parlamendi delegatsioonidega kokkulepe edasise käsitlusviisi suhtes,
võtab leitud lahenduse elluviimine siiski aega.

Eesistujariik Ungari aga otsis kohe oma ametiaja alguses kiiret lahendust, et mitte takistada
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Schengeni alaga. Sellega seoses andis nõukogu eesistujariigi
Ungari ettepanekul nõusoleku Euroopa Parlamendi juurdepääsuks dokumentidele, mis
käsitlevad nende kahe liikmesriigi ühinemist Schengeni alaga.

Lõppkokkuvõttes on eesistujariik Ungari veendunud, et Schengeni ala laienemine Bulgaariale
ja Rumeeniale, arvestades, et nad täidavad kõiki tehnilisi ja õiguslikke kriteeriume, oleks
kasulik kõikide Schengeni alasse kuuluvate liikmesriikide koostöö ja ka kogu Euroopa
jaoks, võimaldades sõita Musta mere äärest Atlandi ookeani äärde, peatumata passi või
isikutunnistuse kontrollimise pärast. Me kõik teame, et vaba liikumine on meie ELi üks
alustalasid – see on kodanike jaoks midagi tõeliselt käegakatsutavat ning väärtus, mida me
kõik peame kaitsma.

Cecilia Malmström,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Schengeni süsteem on
suurepärane saavutus. See on üks kõige tuntavamaid hüvesid, mille Euroopa institutsioonid
on ELi kodanikele taganud, ja nagu esindaja eeskujul võib öelda, on tänu sellele võimalik
sõita Soomest Portugali, ilma et oleks vaja piirikontrolliks peatuda. Meil tuleb Schengeni
süsteemi kaitsta ning viimasel ajal aset leidnud arutelud piiride taaskehtestamise kohta
peavad lõppema. Oleme juba mitmel korral arutanud, kuidas saaksime Schengeni ala
tugevdada, mitte nõrgendada. Vajame selle suhtes suuremat, mitte väiksemat Euroopa
osalust. Vajame paremat hindamist ning paremaid vahendeid, suuniseid ja soovitusi
Schengeni acquis’ tõlgendamiseks. Seda arutavad liikmesriigid sellel nädala nõukogus, aga
ka juuni lõpus toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Tahan avaldada Rumeeniale ja Bulgaariale kiitust märkimisväärsete jõupingutuste eest.
Nägin oma silmaga, et nad on teinud tublit tööd. Üks hilinemise eeliseid on võimalus
kasutada moodsaimat tehnoloogiat. Tehnoloogia ning Rumeenia ja Bulgaaria tehtud töö
on avaldanud mulle suurt muljet. Soovin neid nende investeeringute eest kiita. Selle
tulemusel täidavad nad nüüd mõlemad Schengeni tehnilisi kriteeriume ning on pühendunud
ja väärivad ELi usaldust. Komisjonil on hea meel Rumeenia ja Bulgaaria tööd käsitleva
raporti üle ning tahan tänada Carlos Coelhot ja variraportööre raporti ja käsitlusviisi eest.

Komisjon on olnud alati seisukohal, et koostöö- ja kontrollimehhanismi ning Schengeniga
ühinemise vahel puudub ametlik seos. Kuid mõistagi teame kõik, et Schengeniga ühinemine
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rajaneb ka usaldusel ning viimastel nädalatel on palju arutatud usalduse või selle puudumise
üle. Otsus kaotada kontroll Rumeenia ja Bulgaaria sisepiiril ei pea põhinema mitte ainult
tehnilisel hindamisel, vaid ka usaldusel, kuid niisugust usaldust praegu ei ole. Seepärast
ongi oluline – mida ka eesistuja rõhutas – teha liikmesriikidega koostööd, et leida sellele
küsimusele kiiresti niisugune lahendus, mis võimaldaks piirid kaotada niipea kui võimalik.

See peab olema jätkuvalt esmatähtis. Nõukogu, millel on otsustav osa selles küsimuses,
peab piirikontrolli suhtes määrama kindlaks selge, tähtaegu hõlmava raamistiku, et
Rumeenia ja Bulgaaria näeksid, et liigutud on edasi. Nad näitasid, et nemad on valmis
ühinema, et nad on teinud vajalikke edusamme ning loodetavasti on peagi võimalik leppida
kokku edasises tegevuses ning ülemkogu saab teha asjaomase otsuse.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    fraktsiooni PPE nimel. – (ES) Lugupeetud
juhataja! Tahan kiita Carlos Coelhot, sest tema töö on alati väga põhjalik. Lisaksin veel, et
meil tuleb Bulgaariat ja Rumeeniat aidata. Ma usaldan neid. Nad on teinud väga tublit ja
rasket tööd ning nad peaksid saama selle, mille on õigusega ära teeninud – see ei ole kingitus.

Nõukogu eesistuja ja volinik Malmström kinnitasid mõlemad, et nimetatud riigid täidavad
tehnilisi ja õiguslikke kriteeriume ning ühinen nende seisukohaga. Arvan, et me ei peaks
arvestama mitte ühegi muu kriteeriumiga kui tehniliste ja õiguslikega.

Need kriteeriumid hõlmavad viit valdkonda. Rumeenia ja Bulgaaria täidavad kriteeriume
kõigis viies: andmekaitse, Schengeni infosüsteem (SIS), politseikoostöö, viisade väljastamine
ning õhu, mere ja maa välispiiri kontroll. Samuti võib öelda, et nad täidavad SISi ja SIRENE
nõudeid.

Seda kõike arvestades peaks Euroopa Parlament edastama üksmeelse jõulise sõnumi
nõukogule ja eriti viie riigi alalistele esindustele – ma ei hakka neid riike nimetama, kuid
nad on täna meie kõigi mõtetes.

Head kolleegid! Usun, et kui me kaasame Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alasse, mis
hõlmab rohkem kui 400 miljonit inimest, siis me täiendame seda, mitte ei võta midagi ära
– rajame tugevama Euroopa. Samuti peaksime hoiduma topeltstandarditest. Me ei tohiks
kehtestada Rumeeniale ja Bulgaariale tingimusi, mille täitmist me teistelt liikmesriikidelt
sellesse vabadusel rajanevasse alasse kuulumise eest ei nõua.

Sõnavõtu lõpetuseks tahan rõhutada oma soovi, et siinne parlament edastaks nõukogule
tugeva, enamiku toetusel rajaneva sõnumi.

Carlos Coelho, veel kord minu kiidusõnad, samuti Rumeeniale ja Bulgaariale.

Ioan Enciu,    fraktsiooni S&D nimel. – (RO) Lugupeetud juhataja! Tänan Carlos Coelhot
jõupingutuste, pühendumise ja erilise asjatundlikkuse eest selle raportiga töötamisel. Tänan
ka eesistujariiki Ungarit ja volinik Malmströmi raportile antud toetuse eest.

Arutelu, mis käsitleb Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Schengeni alaga, on takistatud
poliitilistel põhjustel nii palju, et me oleme peaaegu unustanud selle keskse teema. Tahan
kõigile meelde tuletada, et räägime tegelikult väga selgetest ja konkreetsetest kriteeriumitest,
mida peavad täitma kõik kandidaatriigid, et saada Schengeni ala liikmeks.

Ühinemiseeskirjade muutmiseks nüüd, lõpusirgel olles, puudub moraalne või õiguslik
alus. Eeskirju saab parandada, kui kiidame heaks uue Schengeni hindamismehhanismi,
mis kehtib kõikidele liikmesriikidele, ilma et kasutaksime topeltstandardeid.
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On aeg olla aus ja tunnistada, et Rumeeniat ja Bulgaariat on süüdistatud kõiges, mis on
läinud valesti ELi tasandil ja ka mõningates liikmesriikides endas. Niisugune käsitlusviis
on täiesti vastuvõetamatu. Rumeenia ja Bulgaaria ei ole süüdi selles, et EL ja teatavad
liikmesriigid ei suuda tulla toime sisserändega ning hallata oma piiri, ega ka selles, et
mõningad valitsused kohaldavad äärmuslikku ja populistlikku sisserändevastast poliitikat
ning peavad Euroopa kodanike, eriti romadest kodanike, liikumist kuriteoks.

Ja viimaseks, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud peavad kannatama sellepärast, et
liikmesriikide ametiasutustel on teatavate mõjukate juhtpoliitikutega halvad suhted. ELi
institutsioonid peavad tegutsema mõistlikult ja võitlema niisuguste tõkete vastu, mida
mõned inimesed tekitada püüavad. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad pidama kinni
Euroopa õigusaktidest ning komisjon peab seda aluslepingute täitmise järele valvajana
kontrollima.

Renate Weber,    fraktsiooni ALDE nimel. – (RO) Lugupeetud juhataja! Täna arutame teemat,
mis on toonud viimastel kuudel meie päevakorda palju põhimõttelisi küsimusi. Tahan
tänada raportöör Carlos Coelhot selle eest, et ta tegi oma tööd kodanikuvabaduste, justiits-
ja siseasjade komisjonis väga professionaalselt, tagamaks nende põhimõtete arvesse võtmise.
Mul oli väga meeldiv temaga koos töötada ning tema asjalikku käsitlusviisi võib näha kogu
selle teema puhul.

Ühest küljest tegeleme põhimõttelise küsimusega, kui uurime, kas nendel kahel ELi
liikmesriigil, mis täidavad Schengeni alaga ühinemise kriteeriume, tuleks lubada nimetatud
alaga ühineda. Eeskirjade kohaselt peaks vastus olema „jah“. Mõlema riigi tehniline
ettevalmistus ühinemiseks sai kokkuvõttes heakskiitva hinnangu. Meie raportöör aga tegi
veelgi rohkem kui nõutud ja külastas omal algatusel koos variraportööridega töövisiidi
raames neid riike, et saada teada, kuidas näevad tehniliselt välja nii juhtimiskeskus kui ka
mõned piiriületuskohad.

Samas on meil ka teine põhimõtteline küsimus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu
vahelisi institutsioonilisi suhteid. See puudutas olukorda, kus Euroopa Parlamendi liikmed
tahtsid pääseda ligi dokumentidele, mille põhjal nad pidi hääletama. Kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjon kritiseeris teravalt nõukogu seisukohta, sest selle kohaselt
oleks juurdepääs dokumentidele olnud ainult üksikutel parlamendiliikmetel, kes oleksid
saanud hääletamisel teha teadliku valiku, samas kui teised oleksid pidanud hääletamisel
neid matkima. Olen rahul, et meie seisukoht jäi peale.

Institutsioonidevaheline koostöö peab olema õiglane, loogiline ja demokraatlik. Loodan,
et homse hääletusega edastame Euroopa Parlamendi liikmetele selge ja positiivse sõnumi
Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise kohta Schengeni alaga.

Timothy Kirkhope,    fraktsiooni ECR nimel. – Lugupeetud juhataja! Tahan öelda volinikule,
et Euroopa kodanikud kaotavad järjest enam usku ja usaldust Euroopa programmide vastu.
Oluline on, et me ei püüaks edeneda niisugusel kiirusel ja tempoga, milleks me valmis ei
ole. Seda tunnevad Schengeni ala puhul paljud liikmesriigid ning me ei tohiks kiirustada
edasise laienemisega, enne kui kõik asjaosalised on piisavalt ja täielikult valmis.

Mõistagi tahan rõhutada, et seda arutelu ei tohiks kasutada ettekäändena Bulgaaria või
Rumeenia kritiseerimiseks, sest teame, et nad on teinud väga tublit tööd, et täita komisjoni
kehtestatud tehnilisi kriteeriume. Ehkki me ei ole sama meelt selle suhtes, kas neid
kriteeriume on täidetud, on vaja veel palju teha. Kuid see annab meile võimaluse rääkida
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usu taastamisest Schengeni süsteemi ja ELi terviklikkuse vastu ning parandada täiesti
aegunud ja ebatõhusat hindamismehhanismi.

Meil on praegu tegemist süsteemiga, mille raames ei saa käsitleda Euroopa praegusi või
tulevasi probleeme või tema liikmesriikide poliitilisi vaateid. Nüüd on aeg kehtestada
kriteeriumid, mis ei käsitle mitte ainult Schengeni süsteemi tehnilisi külgi, vaid millega
saab hinnata organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni mõju ja seda ka praegustes
Schengeni ala liikmesriikides. Mulle meeldiks, kui selles hindamises osaleksid ka Europol
ja Eurojust. Niisugune uus hindamismehhanism aitaks hoida ära mõningaid lahkarvamusi
ja usalduse puudumist kehtiva süsteemi vastu, millest oleme kuulnud peale siinse saali
räägitavat praegu ka kõikjal mujal Euroopas.

Tatjana Ždanoka,    fraktsiooni Verts/ALE nimel. – Lugupeetud juhataja! Me arutame seda,
kas anda Bulgaariale ja Rumeeniale luba ühineda Schengeni alaga. Olen pärit uuest
liikmesriigist ja mäletan, kui väga tahtsin sellega ühineda. Seepärast oleks mul väga hea
meel, kui ka Bulgaaria ja Rumeenia saaksid selleks võimaluse.

Schengeni suunas liikumisel oli mõningaid probleeme, kuid nüüd on need lahendatud.
Bulgaaria ja Rumeenia on täielikult valmis ühinema 2011. aastal selle vabalt reisimist
võimaldava alaga. Mõistan muret korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse pärast.
Seepärast peaks jätkuma töö koostöö- ja kontrollimehhanismi raames. Me ei saa aga leiutada
uusi kriteeriume Schengeni alaga ühinemiseks ega võtta ära kindlustunnet, et riik saab
nimetatud alaga ühineda niipea, kui on täitnud kehtivad kriteeriumid.

Parlamendis toimunud arutelud on toonud selgelt esile vajaduse vältida topeltstandardeid
Schengeni acquis’ rakendamise hindamisel praegustes Schengeni ala liikmesriikides ja
kandidaatriikides. Selle hindamise aruanne on otsustava tähtsusega. Meie jaoks on
vastuvõetamatu, et mitu liikmesriiki on nõukogus soovitanud muuta ettepaneku õiguslikku
alust, et jätta Euroopa Parlament otsustusprotsessist välja.

Loodan väga, et meie raportöör Carlos Coelho kaitseb parlamendi õigusi edukalt nagu alati
ja me toetame teda selles täielikult. Tahan tänada teda töö eest ja loodan ka edaspidi heale
koostööle.

Cornelia Ernst,    fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (DE) Lugupeetud juhataja, head kolleegid!
Kätte on jõudnud aeg, et Bulgaarias ja Rumeenias hakataks täielikult kohaldama Schengeni
acquis’d. Mõelgem sellele, et sisepiiridel kontrolli kaotamine ja vaba liikumise ala loomine
on ELi ühed tähtsaimad saavutused ja väärtused. Seepärast olen seisukohal, et paljude
liikmesriikide, kaasa arvatud minu kodumaa Saksamaa tõkestamismeetodid on täiesti
mõistetamatud. Põhjendusena kasutatakse kartust kontrollimatu pagulastulva ees ja
korruptsiooniprobleemi lahendamist. Arvestades esitatud arvamusi, ma ei mõista neid
põhjendusi.

Bulgaaria ja Rumeeniaga mängitakse siinjuures ohtlikku mängu. Sel põhjusel toetasime
ka algusest peale raportöör Carlos Coelho seisukohta, et kõikidele liikmesriikidele peavad
kehtima ühed ja samad standardid, sealhulgas seoses Schengeniga.

Nagu teised parlamendikomisjoni liikmed, nii olime ka meie väga jahmunud nõukogu
võimatu käitumise pärast Euroopa Parlamendi suhtes ja sellepärast, et alguses koguni
keelduti meile dokumente näitamast. Üldiselt on esitatud arvamus heakskiitev. Loodame,
et Schengeni alaga ühinemine saab tegelikkuseks ning et me ei pea ootama septembrini.
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Lõpetuseks soovin tsiteerida Bukaresti ajakirjanikku Sabina Fatit. Ta ütles: „Rumeenlased
on väga optimistlikud kodanikud. Nad vaatavad Lääne-Euroopat kui paika, mille standardid
soovivad nad kindlasti saavutada. Kui neile nüüd selg keerata, võivad paljud neist muutuda
ELi suhtes skeptiliseks.“ Seda ei soovi me ei Rumeenia ega Bulgaaria puhul.

Mario Borghezio,    fraktsiooni EFD nimel. – (IT) Lugupeetud juhataja! Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisakti artikli 4 lõike 2 kohaselt peab hindamismenetlusega kindlaks tegema, et
vajalikud tingimused Schengeni acquis’ rakendamiseks on uutes liikmesriikides täidetud
enne, kui nõukogu teeb otsuse kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nende liikmesriikidega.

Meie arvates oleks vaja kiiremas korras kehtestada õiguslikud ja operatiivsed tingimused,
mis takistaksid soovimatutel isikutel, kes võivad liikmesriikide julgeolekut kahjustada,
pääseda märkamatult Bulgaaria ja Rumeenia kaudu ELi. Praegu meie hinnangul niisugused
tingimused puuduvad.

Parlamendis arutlusel olevad aruanded ei anna meile kindlustunnet, sest õhu-, maa- ja
merepiiril on endiselt suuri puudujääke, alustades piirikontrolli korraldamisest. See ei ole
üllatav, et meie politseijõud tegelevad arvukate juhtumitega, mis on seotud nendest kahest
riigist iga päev saabuvate ebaseaduslike sisserändajatega.

Minu arvates tuleb meil ettevaatusabinõuna peatada Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemisprotsess, eriti kui arvestada prognoositavat suurt survet nende kahe riigi välispiirile,
mis on muutumas ELi süsteemi lüngaks, mida ebaseaduslikud sisserändajad saavad ära
kasutada.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Asun kohe asja juurde. Bulgaaria
ja Rumeenia, mis on ELi Ida-Euroopa korrumpeerunud liikmed ja varaste pesitsemispaigaks,
ei täida Schengeni alaga ühinemise kriteeriume. Ma kordan: nad ei täida neid. Volinik
Malmström võib idealistlikust seisukohast lähtuvalt rääkida, kui püha on Schengeni acquis’
ning enamik Euroopa Parlamendi liikmetest võib sinisilmselt mõelda, kui tore oleks see,
kui Bulgaaria ja Rumeenia ühineksid Schengeni alaga, kuid see ei ole realistlik.

See on lausa lapsikult naiivne mõte. Faktid lihtsalt ei toeta seda. Bulgaaria ja Rumeenia on
juba ammu näidanud, et ei ole praegu väärt Schengeni alaga ühinema. Organisatsiooni
Transparency International korruptsiooni tajumise indeksi kohaselt on korruptsioon
mõlemas riigis igapäevane nähtus. Kui asi puudutab usaldusväärsust, siis Bulgaaria näitaja
on 10-punktilisel skaalal 3,6 ja Rumeenia näitaja 3,7. Kui õpilane saaks koolis sellise
hinnetelehe, tähendaks see ebaõnnestumist, kindlat läbikukkumist. Kas meie peaksime
lubama nendel riikidel ühineda Schengeniga? Muidugi mitte – mitte iialgi!

Ka faktid ei toeta seda. Selle aasta jaanuaris vahistati mitukümmend Bulgaaria tolliametnikku
korruptsiooni tõttu. Veebruaris vahistati ligikaudu 200 Rumeenia tolliametnikku, samuti
korruptsiooni tõttu. Kui asi puudutab inimkaubandust, siis ka selles valdkonnas on mõlema
riigi näitajad murettekitavad. Eelmisel aastal avastati ainuüksi Hollandis üle kümne
inimkaubanduse ohvri, kes olid pärit Bulgaariast ja Rumeeniast. Kas me peaksime lubama
nendel riikidel ühineda Schengeniga? See oleks ennekuulmatu ja täiesti vastutustundetu
tegu.

Te võite midagi kõigest hingest soovida, kuid te peate mõistma tegelikku olukorda. Võtke
silmaklapid peast! Bulgaaria ja Rumeenia ei ole kaugeltki Schengeniks valmis. Nad ei ole
seda ei praegu ega ka tulevikus.
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Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Tahan tänada Carlos Coelhot
objektiivse ja õiglase hinnangu eest Bulgaaria ja Rumeenia saavutustele. Samuti tänan
eesistujariiki ja komisjoni raporti toetamise eest.

Nende riikide hindamis- ja ühinemisprotsess tuleb viia lõpule samade kriteeriumite alusel,
mille alusel neid alustati. Juba 2007. aastal otsustati, et kui tehnilised kriteeriumid on
täidetud, ühinevad Bulgaaria ja Rumeenia Schengeni alaga 2011. aastal. Need on täidetud.
Ka nõukogu eksperdid tegid järelduse, et Bulgaaria ja Rumeenia täidavad
liikmesuskriteeriume.

Kõik kõhklused, mida on viimasel ajal kuulda olnud, seostuvad mõningate liikmesriikide
välispoliitikat puudutavate aruteludega. Selle asemel, et vaadata asja lühiajalisest plaanist,
peaksime võtma meetmeid, mis toetavad välispiiri paremat kaitset, meie lõuna- ja
idanaabritega tagasivõtulepingu allkirjastamist ja täitmist ning solidaarsust nende
liikmesriikidega, mille rändesurve on Lõuna-Euroopas suurim.

See on eriti oluline praegu, mil ebaseaduslik ränne põhjustab siseprobleeme ja meie kodanike
kartusi ning võib ohustada Euroopa julgeolekut ja sotsiaalseid eeliseid. Me vajame tõhusaid
ja toimivaid kavasid toimetulekuks niisuguste kriisidega nagu esinesid Itaalias ja Maltas.
Me ei saa lubada topeltstandardeid. Kui arutame uute eeskirjade üle ja võtame need vastu,
peavad need kehtima kõikidele riikidele, nii vanadele kui ka uutele.

Head kolleegid! Bulgaaria ja Rumeenia on oma töö teinud ning nad arendavad neid
julgeolekusüsteeme koostöös Schengeni partneritega. Nad on teinud ja teevad ka edaspidi
suuri jõupingutusi, et võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu.
Muretseksin praegu vähem, kui Schengeni ala Vahemere-piiri valvataks sama hästi kui
Bulgaaria ja Rumeenia valvavad Musta mere piiri. Raportöör ja teised kolleegid käisid
kohapeal ja mõistavad, millest räägin.

Seepärast peabki nõukogu otsustama lubada Bulgaarial ja Rumeenial ühineda selle aasta
septembris Schengeni alaga, et suurendada viimase julgeolekut. Head kolleegid! Kutsun
teid üles toetama Carlos Coelho raportit, mis võimaldab meil anda nõukogule selge ja
jõulise poliitilise signaali, et alates sellest aastast on Bulgaaria ja Rumeenia õige koht
Schengeni alas, sest see aitab muuta välispiiri turvalisemaks ja võimaldab meie kodanikel
ennast rahulikumalt tunda.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Vaba liikumine on ELi
liikmesriikide kodanike üks põhivabadusi ja saavutusi ning meie fraktsiooni – Euroopa
Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni – nimel tahan toetada
Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Schengeni alaga.

Pean ütlema, et nii kontrolliaruanne kui ka raportööri arvamus on heakskiitvad ning
peaksime neid tänama selle eest, kuid samal ajal väljendama ka oma meelepaha. Meelepaha
selle pärast, kuidas suhtuvad mõned Euroopa Parlamendi liikmed, kes on pärit riikidest,
millel on endal probleeme ebaseadusliku sisserände ja korruptsiooniga, praegu Rumeeniasse
ja Bulgaariasse. Bulgaaria ja Rumeenia on täieõiguslikud ELi liikmed ning meie suhtumine
neisse peab olema samasugune nagu teistesse ELi liikmesriikidesse.

Niisiis, kui te mõtlete Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise peale ja kui me homme selle üle
hääletame, siis mul oleks hea meel, kui te suhtuksite sellesse küsimusse samamoodi nagu
te suhtuksite oma riigi puhul.
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Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Selle istungjärgu ajal viime lõpule
hindamise, mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia valmisolekut ühineda Schengeni alaga. Me
teeme seda edukalt, sest Carlos Coelho raport on edukas. Üldiselt oodatakse, et Euroopa
Parlamendi hinnang ühtiks kodanikvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni heakskiitva
hinnanguga ning et mõlema riigi – nii Bulgaaria kui ka Rumeenia – kodanikud tunneksid,
et nende institutsioonid on teinud kõik, mis vaja, ning et neile on antud roheline tuli
Schengeni kursil jätkamiseks.

Arutelud venisid pikale, kuid hea uudis on see, et me ei lubanud teha sihipäraseid muudatusi
Schengeni liikmesuse kriteeriumites. Rasked ajad ei ole mõistagi möödas. Mõlema riigi
valitsusel tuleb selgitada põhjusi neile, kes on skeptilised ja kes meie endi silme all muutusid
endistest Bulgaaria ja Rumeenia lõimumist toetavatest liitlastest venitustaktika õhutajateks.

Mis on nende põhjuste taga? Objektiivne hirm või eelarvamus, ettevaatlikkus olukorra
suhtes või selles pettumine? Loodan, et sise- ja justiitsministrid on üksteise suhtes vähemasti
sama ausad kui meie olime Coelho raporti koostamise ajal.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Lugupeetud juhataja! Mul on jäänud mulje, et Euroopa
Parlamendi viimastes aruteludes oleme järjest enam püüdnud iseennast kaitsta ning pidanud
mõnikord sealjuures silmas ELi välispiiri, kuid mõnikord soovinud ka kehtestada piirid
ELi sees ja neid kaitsta.

Tahan rõhutada veendunult, et praegu ei ole mitte mingisuguseid sisulisi põhjusi, miks
lükata edasi Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga. Peaksime olema igasuguste
püüdluste vastu, millega tahetakse piirata kodanikevahelisi suhteid ning liikumisvabadust
ja aktiivsust ELis. Arutelu, mida ma kuulen, näitab, kui suured lõhed valitsevad praegu ELis.
Need, kes praegu toovad esile väljamõeldud põhjusi, et takistada Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemist Schengeni alaga, kannavad oma südames vastutust ELi kui poliitilise projekti
lõhkumise eest ning sellest vastutusest ei pääse nad kunagi.

Gerard Batten (EFD).   – Lugupeetud juhataja! Kas see ei ole mitte veider, et kuigi Schengeni
süsteem selle tuumikriikides enam hästi ei toimi, tahetakse laiendada seda ka Bulgaariale
ja Rumeeniale. Rumeenias ja Bulgaarias on üle 900 000 roma, kellest paljud sooviksid
välja rännata. Kui neil on võimalik liikuda vabalt Schengeni alal, jõuavad paljud neist
paratamatult Suurbritanniasse, et kasutada ära meie heldeid hüvesid ja riiklikku
eluasemesüsteemi, nagu paljud inimesed enne neid.

Võib-olla mõningatele ettevõtlikele Briti kodanikele meeldiks kohtuda romadega, kui nad
saabuvad Calais'sse või Heathrowsse ning anda neile aadressid ja linnakaart, et nad leiaksid
tee meie peaministri, tema ministrite ja kõikide ELi liikmesust toetavate parlamendiliikmete
juurde. Vaid siis, kui romad pargivad oma vankrid meie kättesaamatu poliitilise klassi
esindajate majade ette murule, võivad nad muuta oma seisukohta ELi liikmesuse kasulikkuse
suhtes.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Kardan, et Euroopa Parlament näitab
taas kord oma naiivsemat külge, kui kiidab heaks Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise
Schengeni alaga. Igal juhul on selge, et mitu liikmesriiki on selle vastu. Neil on selleks hea
põhjus.

Europoli hiljutises aruandes organiseeritud kuritegevuse kohta on öeldud, et Albaania,
Türgi ja endise Nõukogude Liidu alade kuritegelikud rühmitused hakkavad kasutama ära
võimalusi, mida annab Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine Schengeni alaga. Selles aruandes
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viidatakse ka viisakorra lihtsustamisele Balkani poolsaare riikidega, mis oli samuti
ebamõistlik samm.

Probleeme on Türgi kaudu toimuva ebaseadusliku sisserändega, mis Bulgaaria ühinemise
järel Schengeni alaga suureneb. Milliseid tagatisi annab komisjon selle kohta, et nimetatud
probleemi käsitletakse tõhusalt? Mitte mingisuguseid. Milliseid meetmeid ta võtab, et hoida
ära lisaprobleemide teke seoses romade ning nendega seotud hädade ja kuritegevusega?
Samuti mitte mingisuguseid.

Kuidas on aga olukord seoses seni veel vajalike kohtureformi ja korruptsioonivastaste
meetmetega? Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud, kes sõidavad Schengeni alasse kuluvatesse
riikidesse heade kavatsustega, mõistavad kahtlemata – olen selles veendunud –, et
piirikontrolli ebamugavused kaaluvad üles vajaduse kaitsta kõiki teisi eurooplasi
organiseeritud kuritegevuse ja massilise ebaseadusliku sisserände vastu.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Rumeenia ühinemiseks
Schengeni alaga on tehtud suuri rahalisi, institutsioonilisi ja inimpingutusi, sest see on
Rumeenia üks tähtsamaid poliitilisi eesmärke. Rumeenia on investeerinud selleks rohkem
kui ühe miljardi eurot ning tulemused on olnud kõikides hindamisaruannetes kahtlemata
heakskiitvad. Täidetud on kõik Schengeni acquis’ tingimused.

Rumeenia haldab ELi ühte pikimat välispiiri ning seepärast on ta töötanud välja kõige
põhjalikuma ja terviklikuma julgeolekusüsteemi, mis on kooskõlas Schengeni acquis'
standarditega. Rumeenia ja Frontex on tihendanud oma partnerlust. Kreekas korraldatud
Frontexi operatsioonidele andis Rumeenia Saksamaa järel kõige enam varustust ja töötajaid.
Koostöös teiste liikmesriikide – Saksamaa ja Hollandi – asjaomaste institutsioonidega on
rakendatud konkreetsed sisserände- ja varjupaigamehhanismid, juhuks, kui sisserändajate
vool piiril peaks olema väga suur. Mis puudutab ebaseadusliku kaubitsemise vastu
võitlemiseks tehtud jõupingutusi, siis kasutusel on moodsaimad uurimis- ja
teabekogumismeetodid. Euroopas on töötatud välja ainulaadne rakendus, mis võimaldab
töödelda andmeid nii SIS I kui ka SIS II süsteemis. Merepiiri valvamise süsteemi on peetud
hea tava näidiseks. Samal ajal on ametiasutused pööranud eritähelepanu
korruptsioonivastasele võitlusele. Euroopa Komisjoni kehtestatud erimehhanismi raames
toimunud pideva koostöö tulemused näitavad, et Rumeenial on olemas vajalik
institutsiooniline võimekus ja poliitiline tahe, et täita õigusalaseid eesmärke.

Arvan, et Schengeni alaga ühinemine ei ole mitte kingitus Rumeeniale, vaid pigem teenitud
tunnustus tehtud jõupingutuste eest ning see on ilmselgelt kasulik ELi välispiiri julgeoleku
jaoks. Lugupeetud Carlos Coelho! Avaldan teile tänu ja tunnustust selle teema käsitlusviisi
eest.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Lugupeetud juhataja! Bulgaaria ja Rumeenia on täitnud
kehtestatud tingimused ning ühinevad väljateenitult Schengeni alaga. Me ei tohi lubada
poliitilistel põhjustel laienemist edasi lükata. Olen väga mures populistliku ja
paremäärmusliku rahvusliku retoorika pärast, mis võib tekitada ELis väga ohtlikku
sallimatust, rassismi, diskrimineerimist ja mõtlematut uksepaugutamist.

Iga kord, kui laiendame Schengeni ala, laiendame vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat
ala ning olen veendunud, et nagu varem, nii näitab ka nüüd aeg, millised on majanduslikud
ja muud arenguvõimalused. On vastuvõetamatu, et mõned ELi liikmesriigid nõuavad
sisepiiride taastamist. ELi kodanike liikumine ELis, s.o liikumisvabadus, on üks peamisi
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Euroopa vabadusi ja selle igasugune piiramine kahjustaks ühte kõige tuntavamat hüve,
mille meie kodanikud on saanud Euroopa ulatuslikumast lõimumisest.

Kui laiendame Schengeni ala Bulgaariale ja Rumeeniale, tõestame, et lõimumise mõte ei
ole kuhugi kadunud ja seda toetatakse, et Euroopa liigub edasi ja et riikidel, mis tahavad
ELiga ühineda, on selged tulevikuväljavaated ELi suhtes. See kehtib muuhulgas ka
Lääne-Balkani riikide kohta.

David Campbell Bannerman (ECR).   – Lugupeetud juhataja! Ma küll vahetasin sellel
nädalal oma istekohta ja kuulun nüüd fraktsiooni ECR, kuid minu vaated ELi suhtes ei ole
muutunud. Kui asi puudutab Schengenit, siis fraktsioon ECR on olnud seisukohal, et
otsustama peaksid üldiselt Schengeni ala liikmesriigid, sealhulgas mõistagi Šveits, mis
kuulub samuti Schengenisse, kuid mitte ELi. Kuid asjaolud, et Prantsusmaa sulges piiri
Itaalia rongidele ja et Taani nõuab Schengeni muutmist, näitavad, et ala on kriisis.

Pragmaatilisest seisukohast lähtudes ei vasta Bulgaaria ja Rumeenia kaugeltki Schengeniga
ühinemiseks vajalikele tingimustele. Lünklik piir tähendab seda, et paljud ebaseaduslikud
sisserändajad, kes soovivad jõuda Ühendkuningriiki, pääsevad näiteks takistusteta Calais’sse
ning Bulgaaria ei ole täitnud ka oma kohustusi seoses organiseeritud kuriteoga.
Kokkuvõtteks võib öelda, et see ettepanek on liiga kõrgelennuline.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Lugupeetud juhataja! Ehkki EL teeskleb teadmatust, kinnitas
Europoli 2011. aasta aruanne seda, et kui Rumeenia ja Bulgaaria ühinevad Schengeni alaga,
on mõjuvõimsatel Türgi, Venemaa ja Albaania kuritegelikel organisatsioonidel võimalik
laiendada oma tegevust kogu Euroopasse.

Aruandes on öeldud veel järgmist: „Ebaseaduslik ränne Türgist Euroopasse levib Bulgaaria
rannikule ning Türgi ja Albaania kuritegelike rühmituste uimasti- ja inimkaubandus
suureneb.” Seoses inimkaubandusega lisatakse, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine
Schengeni alaga võib anda Bulgaaria kuritegelikele rühmitustele ja romadele uusi võimalusi
nende niigi märkimisväärse ebaseadusliku kaubitsemise suurendamiseks ülejäänud
Euroopaga. Lõppkokkuvõttes vähendab ebaseaduslik sisseränne Türgist ning uimasti- ja
inimkaubandus Euroopa kodanike turvalisust.

EL tahab osutada organiseeritud kuritegevusele väga suure teene. Erakond Lega Nord oli
ja on ka edaspidi niisuguse ebaõiglase valiku vastu. Kes homme raportile poolthääle annab,
vastutab selle eest, et on andnud poolthääle organiseeritud kuritegevusele otsetee avamiseks
Euroopa südamesse.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Lugupeetud juhataja, austatud nõukogu eesistuja, austatud
volinik, head kolleegid! Mul on hea meel, et homme Coelho raporti üle toimuva
hääletamisega edastab Euroopa Parlament selge sõnumi selle kohta, et nõustub Rumeenia
ja Bulgaaria valmisolekuga ning toetab ELi ühe kõige tähtsama acquis’ – Schengeni acquis’
– kohaldamist neile kahele riigile. See acquis’ tähendab Ida- ja Kesk-Euroopa jaoks palju ja
seda ka ajaloolistel põhjustel, sest annab võimaluse reisida vabalt ilma takistusteta.

Meie tänase arutelu kõige olulisem sõnum liikmesriikidele peab olema see, et Rumeenia
ja Bulgaaria täidavad neidsamu ühinemiskriteeriume, mille täitmist eeldas EL ka seni
ühinenud riikidelt.

Peame rõhutama, et me ei saa kehtestada Rumeeniale ja Bulgaariale rohkem nõudeid, kui
kehtestasime Schengeniga varem ühinenud riikidele. Liikmesriigid ei tohiks kasutada
topeltstandardeid, sest see kahjustab Schengeni acquis' aluspõhimõtet – vastastikust usaldust.
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Just viimaste kuude sündmused näitavad, et Euroopa kõige tähtsam acquis’ vajab kaitset ja
toetust. Tahan rõhutada ka seda, et me ei tohi siinjuures mitte mingil juhul ajada omavahel
segamini kahte asja – nende kahe riigi Schengeni alaga ühinemist Schengeni
kontrollimehhanismi järelevalve teemaga. Viimase järele on suur vajadus, kuid neid kahte
ei saa praegu koos käsitleda.

Lõpetuseks lubage mul kiita Carlos Coelhot, kes raporti koostas ning kelle viljakas ja
järjepidev töö selle teemaga on olnud väga tähtis. Samuti tahan tänada eesistujariiki Ungarit
kaastöö ja konkreetsete sammude eest, mida ta tegi nende kahe liikmesriigi võimalikult
kiire ühinemise hõlbustamise nimel.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Lugupeetud juhataja! Homme hääletame selle üle, kas lubada
Bulgaarial ja Rumeenial ühineda Schengeni alaga või mitte. Minu kui sotsiaaldemokraadi
jaoks on endastmõistetav, et kõigil ELi liikmesriikidel, mis täidavad kõiki rangeid
koostöönõudeid, tuleks lubada ühineda. Mõistagi tuleb meil kehtestada Schengeni alaga
ühinemiseks ranged nõuded, kuid kõigile peavad kehtima ühed ja samad objektiivsed
kriteeriumid. Teistsugune tegutsemine kujutaks endast poliitilist silmakirjalikkust.

Kõik eksperdid on seisukohal, et Rumeenia ja Bulgaaria täidavad nõudeid, ning seega tuleb
minu arvates ilmselgelt anda neile luba ühinemiseks. Täna õhtul on toodud esile vastuväiteid
mõlemas riigis valitseva korruptsiooni suhtes, kuid selle vastu ei saa võidelda Schengeni
süsteemi abil. Volinik Malmström tutvustas äsja korruptsioonivastase võitluse paketti,
mida saame kasutada edasise töö alusena. See ei ole mitte ainult Rumeenia ja Bulgaaria,
vaid kogu ELi küsimus. Peale selle eeldab võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu tihedamat
koostööd, mitte uste sulgemist.

(Aplaus.)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Schengeni ala on
kahtlemata tsivilisatsiooni väga väärtuslik saavutus.

Täna peame väljendama heameelt olulise tulemuse üle – nimelt, et võimaldame Bulgaaria
ja Rumeenia kodanikel kuuluda nende hulka, kes saavad kasu sellest tähtsast vahendist.
Schengeni ala tuleks seepärast veelgi edendada ja tugevdada. Kui oleks vaja konkreetset
tõestust Euroopa tsivilisatsiooni kohta, siis asjaolu, et õigus Euroopa kodakondsusele leiab
konkreetse väljenduse just Schengeni alal, seda ongi.

Schengeni acquis’ on seega seadusliku majanduse jaoks üks otsustava tähtsusega vahendeid
ning olen veendunud, et selle aasta 24. juunil mõtiskletakse ülemkogu kohtumisel
põhjalikult selle üle, kuidas suurendada liikmesriikidevahelist usaldust ja koostööd.

Mõistagi tuleb hindamismehhanismide puhul minna valitsustevaheliselt mehhanismilt üle
ELi mehhanismile, millest rääkis hiljuti volinik Malmström, ning Schengeni juhtimise abil
suureneb koostöö ja paindlik jõustamine ning ka ajakohastamine, läbipaistvus ja dialoog.

Bulgaaria ja Rumeenia on neid nõudeid täitnud ning avaldan Carlos Coelhole kiitust selle
eest, et ta ühendas oma tasakaalustatud raportis, mille kodanikuvabaduste, justiits- ja
siseasjade komisjon vastu võttis, liikumisvabaduse kodanike turvalisusega.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Schengeni hindamise
töörühm nimetas Bulgaaria 1300 kilomeetri pikkust piiri ELi turvaliseks välispiiriks ning
mitu Bulgaaria valitsust on selle nimel vaeva näinud. Kodanikuvabaduste, justiits- ja
siseasjade komisjon soovitab nõukogul nende kahe riigi ühinemine Schengeni alaga heaks
kiita. Tahan tänada kolleege nende asjatundliku töö eest.
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Mõned liikmesriigid kehtestavad uusi poliitilisi kriteeriume, mis pidurdavad Schengeni
protsessi. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist nimetati kuritegevuse ja korruptsiooni tõttu
koguni hasartmänguks Euroopa kodanike turvalisusega.

Selle valdkonna tulemused ei ole ilmselgelt muljetavaldavad. See on aga põhjuseks, miks
on kehtestatud välispoliitilised kriteeriumid ja miks osa Bulgaaria ministreid tõenäoliselt
ametist lahkub. Neid küsimusi on käsitletud ka teiste hindamiste, näiteks Euroopa Komisjoni
koostöö- ja kontrollimehhanismi raames. Soovin väljendada heameelt ka volinik
Malmströmi eilse avalduse üle uue, korruptsioonivastaste meetmete paketi suhtes.

Praegu ei saa aga süüdistada Bulgaariat ja Rumeeniat Euroopa julgeoleku lahendamata
probleemides, milleks on Aafrikast pärit pagulaste laine, tulevased valimised mõningates
liikmesriikides, populistlik retoorika ning finants- ja majanduskriisi järgne pettumus.
Tänapäeval ei ole keegi huvitatud kahel kiirusel arenevast Euroopast. Seepärast kutsun teid
üles toetama Coelho raportit ja palun nõukogul tungivalt teha heakskiitev otsus.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid!
Kõigepealt soovin kiita kolleeg Carlos Coelhot suurepärase töö eest raportiga, sest selle
koostamine oli väga keeruline.

Bulgaaria ja Rumeenia on näinud palju vaeva selleks, et tugevdada oma piirikontrolli ning
see on neil ka õnnestunud. Viimased hinnangud on kõikides valdkondades – alates politsei-
ja õiguskoostööst kuni andmekaitse, viisapoliitika ning õhu-, mere- ja maapiiri kontrollini
– täiesti selged. Kõik tehnilised tingimused on täidetud. Võime pidada seda kindlaks faktiks.
Mis puudutab Schengeni acquis’ tehnilist võimekust ja inimressursse käsitlevaid tahke, siis
Bulgaaria ja Rumeenia on valmis neid nüüd rakendama.

Kuna praegu ei takista meil mitte miski Schengeni ala laiendamast, siis tasub tuua esile
nende kahe riigi kohta esitatud soovitusi. Loodan, et neid soovitusi järgitakse rangelt, eriti
seoses Bulgaaria, Kreeka ja Türgi vahelise piiriga, sest nagu teate, rajaneb Schengeni riikide
vastastikune usaldus sellele, et riigid täidaksid täielikult oma vastastikuseid kohustusi. Kui
keegi asjaosalistest kohustusi ei täida, lõhub see ühtse ringi ning kogu süsteem kukub
kokku.

Loodan siiralt, et nõukogu jõuab kokkuleppele, nii et need kaks riiki saaksid ühineda nende
riikide ringiga, millele kehtivad Schengeni eelisõigused. Siin Euroopa Parlamendis teame
me kõik, millist mõju avaldab niisugust laadi otsus asjaomastele kodanikele. Kiidan veel
kord Carlos Coelhot raporti eest.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Arvan, et riigid, mis on
väljendanud kahtlusi seoses Rumeenia ja Bulgaaria ühinemisega Schengeni alaga, ei tohi
unustada, et see protsess on õiguslik kohustus, mis on sätestatud Bulgaaria ja Rumeenia
ELiga ühinemise lepingus, millega need riigid lepingu allkirjastamisega ühinesid.

Samal ajal peavad ELi riigid olema teadlikud ka sellest, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine
Schengeni alaga on nende huvides, sest nad saavad aidata kaasa kõikide liikmesriikide
julgeolekule ja laiendada Schengeni ala, mille eesmärk on tugevdada ELi lõimumist ning
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ühist ala.

Väga veenva aluse selleks annab tunnustus ELi missioonilt, mis hindas süsteemi tõrgeteta
toimimist ning Rumeenia ja Bulgaaria ühendust Schengeni süsteemiga – mille
julgeolekustandardid on väga ranged. See ühendus tagab ELi liikmesriikidele juurdepääsu
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elektroonilistele andmetele ebaseaduslike sisserändajate kohta, kes püüavad Euroopasse
pääseda, ning ELi välispiiri tõhusama kontrolli.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud nõukogu eesistuja, austatud
volinik! Teame kõik, et mõlemad riigid – nii Rumeenia kui ka Bulgaaria – on investeerinud
palju ELi välispiiri kindlustamisse. Nad täidavad Schengeni standardeid. Kõikides
objektiivsetes analüüsides on jõutud ühele ja samale järeldusele, et Schengeni alaga
ühinemise eeltingimused on täidetud. Meie raportöör käis ka kohapeal olukorda vaatlemas.
Ta korraldas objektiivse hindamise ning jõudis samale järeldusele. Seepärast me mitte ei
hääleta ainult raporti poolt, vaid anname ka oma nõusoleku nendele riikidele Schengeni
alaga ühinemiseks.

Kuid Schengeni ala seisneb ka usaldusväärsuses. See tähendab seda, et mitte kõik ei valmi
ühe ettevõtmise käigus, vaid et usaldus kujuneb pikema aja vältel. Investeerimine
julgeolekusse tuleb tagada pikema aja jooksul. Ütleksin, et sama kehtib ka riikide ja mitte
ainult Rumeenia ja Bulgaaria kohta. Loodan, et pikaajalises plaanis jääb see usaldus püsima,
nii et saaksime ELis säilitada pikaajalises plaanis reisimis- ja liikumisvabaduse kui peamise
avaliku hüve.

Mulle valmistas meelehärmi miski, mida täna kuulsin, kuid mida ma ei saa kontrollida,
nimelt, et Rumeenia politseinike palkasid kärbitakse ligikaudu ühe kolmandiku võrra.
Teame kõik, et politseinike äraostmatuse ja austusväärse töö eeltingimus on hea palk.
Seepärast loodan, et see teave ei vasta tõele ja et politseinikud, kes teenivad nende riikide
ja kogu ELi julgeoleku huve, saavad ka edaspidi head palka, nii et neil ei tekiks ahvatlust
võtta altkäemaksu.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Carlos
Coelho raporti kohaselt on Rumeenia ja Bulgaaria hindamisaruannetest lähtuvalt teinud
piisavalt ettevalmistusi Schengeni acquis’ sätete kohaldamiseks oma maa-, õhu- ja merepiiril.
Nad täidavad põhitingimusi ja neidsamu kriteeriume, mida teisedki liikmesriigid, et lõimuda
täielikult Schengeni alaga. Nende riikide täieliku lõimumise toetamisega näitame oma
ühenduse solidaarsust ning toetame Euroopa mõtet ja kodanike põhiõigust –
liikumisvabadust ELis –, luues sellega tugevama Euroopa.

Mis puudutab raportis esile toodud muresid rändesurve suurenemise pärast tundlikul
Bulgaariat, Türgit ja Kreekat hõlmaval alal, siis need on ELi ja selle liikmesriikide praegused
probleemid, millele tuleb leida üldine, üleeuroopaline lahendus, et tugevdada tõhusalt
nende välispiire ja Frontexit, näidata nõuetekohaselt ühenduse solidaarsust ning toetada
Lõuna-Euroopa liikmesriike, kus sisserändajad maabuvad. Teemakohastes kõnelustes
Schengeni kokkuleppe ajakohastamise kohta tuleb eespool nimetatud probleeme arvesse
võtta.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Schengeni alasse
kuulumine tähendab vastutuse võtmist. Bulgaaria ja Rumeenia tuleb vastu võtta, et nad
saaksid koos teiste liikmesriikidega täita oma kohustusi, mis käsitlevad Euroopa piiri
kaitsmist.

Tean, et Schengeni ala on praegu paljudes liikmesriikides tundlik teema ja põhjustab
arvukalt avalikke arutelusid. Viimastel kuudel on selle tähtsus Põhja-Aafrikast pärit
sisserändajate voo tõttu suurenenud. Tegelikult on isegi vanadel ja suurtel liikmesriikidel
olnud raske sisserändajate tulvaga toime tulla.
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Neid probleeme ei ole aga võimalik lahendada Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise
keelamisega. Hoopis vastupidi. Korrektne reaktsioon peaks suurendama väljarändepoliitika
solidaarsuspõhimõtet ning panema kõiki liikmesriike võtma selle kohaldamise endale
kohustuseks. Me ei peaks pakkuma mitte ainult võimalust, vaid nõudma Bulgaarialt ja
Rumeenialt ka nende kohustuste ja ülesannete täitmist ELi välispiiril.

Volinik Malmström rääkis usaldusest. See ongi asja tuum. Mõlema riigi valitsusele tuleb
anda võimalus võtta see väljakutse vastu ning tõestada, et nad suudavad edukalt kaitsta
Euroopa piiri.

Rovana Plumb (S&D).   – Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Tulin kuu aega tagasi
autoga Brüsselisse ning Ungari piiril nägin pikka veoautode järjekorda. Mäletan, et lugesin
need kokku ning neid oli 87. Need olid pärit Saksamaalt, Itaaliast, Taanist ja Ungarist ning
vedasid kaupa, mida inimesed ootasid. Nad hilinesid menetluse tõttu, mida mujal ELis ei
kohaldata.

Tahan rõhutada, kui oluline on Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine selle määrava tähtsusega
alaga. See on oluline kogu Euroopa jaoks, sest meil tuleb taastada Euroopa kodanike usaldus
ELi ja selle institutsioonide vastu. Lugupeetud volinik! Ütlesite, et Schengen on suur kingitus
kõikide Euroopa kodanike jaoks, kuid see on ka oluline vahend Euroopa suurema osaluse
saavutamise jaoks.

Olen veendunud, et Euroopa Parlament võtab homme selle raporti vastu ning et nõukogu
tegutseb selle kohaselt niipea kui võimalik.

(Aplaus.)

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Lugupeetud juhataja! Carlos Coelho raportis on öeldud, et
nii Rumeenia kui ka Bulgaaria on tõestanud, et on valmistunud asjakohaselt Schengeni
acquis’ sätete kohaldamiseks. Nende Schengeniga ühinemise kuupäev on aga endiselt
teadmata, sest mõned liikmesriigid usuvad, et vaatamata mitme ELi institutsiooni
korduvatele hinnangutele võib nende ühinemine põhjustada Schengeni süsteemile
probleeme. Ehkki tunnistan, et Rumeenia kohtusüsteemil on puudusi, soovin juhtida
kolleegide ja nõukogu esindaja tähelepanu asjaolule, et nende otsus mõjutab otseselt 30
miljoni ELi kodaniku igapäevaelu. Kontrolli kaotamine sisepiiridel on Euroopa lõimumise
jaoks suur edusamm. Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud ootavad õigustatult, et saaksid
täieõiguslike ELi kodanikena hakata kasutama Schengeni acquis’ hüvesid. Olen veendunud,
et kogu Euroopa oleks tugevam, kui Bulgaaria ja Rumeenia ühineksid sellel aastal Schengeni
alaga.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Seisan täna siin selleks, et
toetada selgelt Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Schengeni alaga.

Minu arvates kinnitab Carlos Coelho raport seisukohta, et need kaks riiki on täielikult
valmis ning on täitnud kõiki tingimusi. Bulgaaria ja Rumeenia on kuulunud ELi neli aastat,
kuid näib, et mõned kolleegid ei ole seda märganud. Mõned nende küsimused ja rassistlikud
märkused kõnealuste riikide kohta panevad mind kui ELi kodanikku tõsiselt muretsema,
sest kui räägime ebaseaduslikest sisserändajatest, kes pääsevad kuidagi meie territooriumile,
viitame tegelikult ELi kodanikele ning nemad ei saa kindlasti olla ebaseaduslikud
sisserändajad.
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Minu arvates peaks kõik, kes neid tingimusi täidavad, saama võimaluse Schengeni alaga
ühinemiseks. See on võrdõiguslikkuse aluspõhimõte, millele EL rajaneb, ning kes selle
võimaluse andmise kahtluse alla seab, seab kahtluse alla ka ELi aluspõhimõtted.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
kolleegid! Pärast Bulgaaria ühinemist ELiga on järgmine kauaoodatud sündmus ühinemine
Schengeni alaga. Me ootame õiglast tegutsemist.

Kuna Bulgaaria ja Rumeenia on näinud palju vaeva ja suutnud imetlusväärselt hästi täita
Schengeni tehnilisi kriteeriume, oleks nende vastuvõtmisega viivitamine vastuolus ELis
kehtestatud eeskirjadega. ELis kehtestatud tingimused on kõikide jaoks ühesugused. Meie
riikidele tuleb kohaldada neidsamu kriteeriume, mida teistele liikmesriikidelegi kohaldati.
Vastupidine tegutsemine oleks diskrimineerimine.

Korruptsioon põhjustab probleeme paljudes liikmesriikides. Euroopa peab selle vastu
võitlema koos, sest ELi kodanikest on neli viiendikku seisukohal, et korruptsioon on nende
riigis suur probleem. Euroopal on probleeme väljarändajate arvu kasvuga. Meil tuleb leida
nendele küsimustele ühised lahendused, kuid hoida samal ajal kinni oma väärtustest ja
toetada põhimõtteid.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Lugupeetud juhataja! ELis on räägitud palju kriisist.
Seni oleme rääkinud peamiselt majanduskriisist. Nüüd ütlevad inimesed Schengeni alas
toimuva tõttu, et ohus ei ole mitte ainult majandus, vaid ka kodanike põhiõigused. Seepärast
peame minu arvates pärast Itaalias, Prantsusmaal ja seejärel Taanis seoses Schengeni alaga
aset leidnud sündmusi edastama selge sõnumi selle kohta, et Schengeni ala ei ole ohus, et
me ei soovi seda süsteemi lõpetada, vaid tahame seda ala tugevdada ja laiendada, ning et
me soovime väga, et Euroopa oleks avatud.

Peame näitama, et teame, kuidas kriisist üle saada. Tahan tänada volinikku selle eest, et kui
Taani tahtis kehtestada piirikontrolli, väljastati väga kiiresti teatis ühise varjupaiga- ja
sisserändepoliitika kohta. Nüüd on aga astutud veel üks samm. Rumeenia ja Bulgaaria
vastuvõtmine Schengeni alasse ei ole pelgalt hääletamise küsimus. Küsimus seisneb selles,
et peame seda tegema võimalikult kiiresti.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Lugupeetud juhataja! Schengeni ala on suure surve all. Kui
arvestada Põhja-Aafrikast – mille demokraatlikke muudatusi EL soodustab – pärit
sisserändajate praegust tulva, siis mõned riigid on palunud selle korralduse ajutist peatamist,
milleks neile ka luba anti. Samal ajal on aga teised riigid otsustanud põhjustel, mis näivad
kajastavat nende endi kitsaid huve taotlejate suhtes, kasutada ära asjaolu, et Rumeenia ja
Bulgaaria ei kuulu veel Schengeni alasse, ning püüavad neid taas kord välja jätta.

Sellest tulenevalt muudeti mängu ajal reegleid nende kahe mängija kahjuks. Toetan raportis
esitatud heakskiitvaid järeldusi ja kiidan autorit nende eest, ning kuigi võin mõista ka
soovituse muutmise poliitilisi põhjusi – poliitika aluseks on lõppude lõpuks kompromiss
–, ei saa ma mööda vaadata asjaolust, et uus tingimuslikkus võib põhjustada selle
subjektiivset tõlgendamist. Loodan väga, et mul ei ole õigus.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Lugupeetud juhataja! Raport, mida täna arutame,
on objektiivne ja õiglane ning selles tuuakse esile, et Rumeenia ja Bulgaaria on tehniliselt
täiesti valmis Schengeni alaga ühinema. Peale selle võib Rumeeniat teatavast küljest tuua
hea tava eeskujuks, millele on viidatud ka hindamisdokumentides.
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Olen kindlalt veendunud, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine nimetatud alaga ei avalda
piiril valitsevale julgeolekuolukorrale kahjulikku mõju. Hoopis vastupidi – see suurendab
eurooplaste usaldust Schengeni ala vastu. Tihti räägitakse vastastikusest usaldusest ning
seda on nimetatud ka siinses arutelus. Kuidas me aga saame rääkida vastastikusest usaldusest,
kui mõned liikmesriigid muudavad poole mängu pealt reegleid ning kehtestavad
Schengeniga ühinemiseks uued kriteeriumid?

Põhjuseid, mida täna on esitatud Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga ühinemise vastu,
ei võetud arvesse mitte ühegi teise Schengeni alaga varem ühinenud riigi puhul.
Rumeenlased ja bulgaarlased ootavad vaid seda, et neid koheldakse võrreldes teiste riikidega
õiglaselt ja et neid hinnatakse objektiivselt ning nendesamade kriteeriumite alusel. Euroopa
Parlamendil tuleb nõukogule edastada selle suhtes selge sõnum ja nõuda konkreetse
ühinemiskuupäeva kindlaksmääramist.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Lugupeetud juhataja! Tahan tänada raportööri
raporti eest, mis on praegusel juhul väga oluline, kuid mille koostamine oli samas väga
keeruline, sest meil on Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga ühinemise suhtes väga
vastakad seisukohad.

Head kolleegid! Tahan tänada teie seas ka kõiki neid, kes on mõistnud, et EL laieneb väärtuste
alusel. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga on osa kohustusest, mille mõlemad
riigid võtsid endale 2004. aastal seoses tingimuste täitmisega, mida on Euroopa Komisjoni
hindamisaruannete kohaselt viimaks ka tehtud.

Küsisin täna kolleegilt, kes on pärit riigist, mis on meie Schengeni alaga ühinemise vastu,
et millised on selle vastuseisu põhjused, sest näib, et tehnilised tingimused on täidetud.
Põhjuseks olevat asjaolu, et tegemist on siseriiklikult väga vastuolulise poliitikaga. Niisugune
olukord on vastuvõetamatu.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Lugupeetud juhataja! Usun, et ELi usaldusväärsuse
aluseks on eeskirjade ühtne kohaldamine. Olen seisukohal, et kuna Rumeenia ja Bulgaaria
on täitnud neidsamu eeskirju, mida täitsid teised lepinguga ühinenud riigid, tuleb ilmselgelt
anda nõusolek Rumeeniale ja Bulgaariale Schengeni lepinguga ühinemiseks.

Mul on hea meel Carlos Coelho raporti ja tema ettepaneku üle, mille kohaselt tuleks
Bulgaarial võtta lisameetmeid ning koostada konkreetne Kreekat ja Türgit käsitlev
tegevuskava seoses ebaseadusliku sisserände probleemiga Kreeka ja Bulgaaria piiril. Kordan
oma kindlat seisukohta, et vaja on läbi vaadata Dublin II määrus ning et Frontexi tegevamet
peaks tegutsema Kreekas alaliselt.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Nagu teame, ei ole
Schengeni eesmärk edendada massilist sisserännet liikmesriikidesse
sotsiaalkindlustussüsteemi eesmärgil ning liikumisvabadus ei tohi tuua kaasa kuritegevuse
ja ebaseadusliku sisserände kasvu. Organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja piirivalve
parandamist tuleb lõppude lõpuks ELis rohkem väärtustada.

Kui Itaalia piiripolitsei julgeolekusüsteem ei vasta aruannete kohaselt kaugeltki Schengeni
tavapärasele standardile, siis on karta, et ka uustulnukad Rumeenia ja Bulgaaria vähendavad
peagi oma jõupingutusi.

Seepärast tuleb keelduda nimetatud riikide vastuvõtmisega kiirustamisest, sest sellest
saaksid kasu peamiselt Ida-Euroopa ja ka Kaukaasia piirkonna organiseeritud kuritegevuse
rühmitused. Usun, et varjupaigaprobleemide vastu võitlemisel on Taani võtnud endale
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kogu ELi hõlmavate eeskirjade suhtes teerajaja rolli. Sellepärast reageeriski komisjon
tõenäoliselt nii jõuliselt avaldusele rangema piirikontrolli kohta järjest kasvava kuritegevuse
ohjamiseks. Peame tegema selgeks, et ehkki Schengeni eeskirjade kohaselt peaksid sisepiirid
olema avatud, on see võimalik vaid siis, kui välispiiri on tõepoolest turvaline.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Lugupeetud juhataja! Kõik, kes seda küsimust on
jälginud, teavad, et Bulgaaria ja Rumeenia vastuvõtmine Schengeni alasse on Hollandis
väga keeruline teema. Kuid meil on samuti kohustused ELi ees. Seda arvestades tahan küsida
volinikult, et kuidas ühildub Schengeni kriteeriumite jõustamine korruptsioonipoliitika
üldise kontrolliga? Hiljuti kuulsime, milline on olukord Bulgaaria ja Ukraina vahelise piiri
kontrolliga, kui Bulgaaria ametnikele anti altkäemaksu, et nad lubaksid ületada ELi välispiiri
inimestel, kellel siia asja ei ole.

Tahan esitada sama küsimuse, mis kolleeg Pirker: kuidas mõjutavad Schengeni kriteeriume
sisulised kärped, mida Rumeenia politseivaldkonnas tehakse? Ametiühingutega seda
arutatud ei ole. Milline on asjade praegune seis?

Monika Smolková (S&D).   – (SK) Lugupeetud juhataja! Bulgaaria ja Rumeenia on kolme
aasta jooksul võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et nad saaksid ühineda Schengeni alaga.
Välispiiri julgeoleku tagamise kriteeriumite ja meetmete täitmine ei ole lihtne. Mõlemad
riigid on seda teinud ning neil on õigus olla ühise Schengeni ala liikmed vaatamata asjaolule,
et Euroopal on praegu probleeme Aafrikast pärit sisserändajate vooga.

Oluline on, et hindamiskomisjon, mille liikmed külastasid mõlemat riiki, kinnitas, et nii
Rumeenia kui ka Bulgaaria täidavad Schengeni nõudeid.

Olen veendunud, et Euroopa Parlamendi liikmed kiidavad raporti heaks ning et ka nõukogu
annab sellele seejärel oma kindla heakskiidu. Soovin, et Rumeenia ja Bulgaaria kodanikud
kogeksid samasugust vaimustust, mida mina kogesin, kui 22. detsembril 2007. aastal, mil
Slovakkia ühines Schengeni alaga, piirivärav eemaldati.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Lugupeetud juhataja! Schengeni ala laienemine
hõlmab endas küll standardite täitmist, kuid ka usaldust. Bulgaaria ja Rumeenia taotlused
esitati huvitaval ajal, mil EL on hakanud kahtlema vaba liikumise põhimõtetes.

Ka varem korraldati sisepiiridel kontrolli, kuid nende põhjuseks oli sellel ajal teatavate
ürituste, näiteks spordiürituste – Euroopa jalgpalli meistrivõistlused või maailma
meistrivõistlused – või teatavate tippkohtumiste toimumine. Nüüd korraldavad paljud
Schengeni ala riigid politseikontrolli riiklike õigusaktide raames, näiteks Schengeni ala
sisestel lendudel.

Arutelu on nüüd aga muutunud. Nüüd ei tuleks kontrolli teha mitte ainult tähtsate ürituste
puhul, vaid nähtuse kui sellise pärast. Tegemist on tundliku teemaga, sest sellega seatakse
kahtluse alla vaba liikumise põhimõte ja …

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Avaldan Carlos Coelhole kiitust
tasakaalustatud ja objektiivse raporti eest. See tekst ei kajasta mitte ainult seda, mida
raportöör nägi oma Bulgaaria ja Rumeenia külaskäigul, vaid väljendab ka Euroopa
Parlamendi soovi jääda Euroopa vaimule truuks. Teisisõnu näitab see veendumust, et
Schengeni liikmesuse aluseks on ainult tehniliste kriteeriumite täitmine. See on tõesti nii.
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Tehniline valmisolek, mille Bulgaaria ja Rumeenia on saavutanud tänu tublile tööle, on
hea tulemus, ning tublit tööd teeme me ka täna siin. Nüüd tuleb meil homsel hääletusel
edastada veenva häälteenamusega mitmetahuline sõnum.

Kõigepealt tuleb edastada sõnum nõukogule. Kui nõukogu tagab juurdepääsu asjakohasele
teabele, peab viljakat dialoogi ja arvestab Euroopa Parlamendi seisukohta, siis ei näita ta
mitte ainult head tahet teha meiega koostööd, vaid edastab ka jõulise sõnumi Euroopa
väärtuste ühe kaitsja ning ka läbipaistva koostöö ja partnerluse kohta.

Jõuline sõnum edastatakse ka Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele. EL annab neile sellega
kinnituse, et kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt, et kõigile kehtivad ühed ja samad
eeskirjad ning et tulemusi arvestatakse ühtemoodi. Olen kindel, et nõukogu pöörab
tähelepanu headele püüdlustele.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Kõigepealt soovin tänada Carlos
Coelhot põhjaliku raporti eest. Võtan sõna sellepärast, et mind häirivad häbitud katsed
kasutada Bulgaaria ja Rumeenia juhtumit siseprobleemide lahendamiseks ja sisemistele
hirmudele reageerimiseks.

Kui Bulgaariale ja Rumeeniale kehtinud viisanõuded kümme aastat tagasi kaotati, valitses
samasugune hirm. Sellel ajal aga näitasid Euroopa juhid üles julgust ja kaugelenägelikkust,
kusjuures Bulgaaria ja Rumeenia ei olnud isegi veel ELi liikmed. Nad ei eksinud.

Seepärast peame täna meeles pidama, et praeguse arutelu teemaks on eeskirjad, mis peavad
kõikidele olema ühesugused, samuti liikmesriikidevaheline võrdõiguslikkus, mis on
sätestatud Euroopa Liidu lepingus, ja ka Euroopa paljuräägitud solidaarsus – mis ei ole
sugugi vähem tähtis.

Euroopa erineb kahtlemata suurel määral sellest, milline see oli 20 aastat tagasi. See ei
tohiks kedagi üllatada. Kui aga Schengeni alal on kriis, siis see on eraldi arutelu teema. Kui
see toob kaasa tingimuste muutmise, peavad need muutuma kõikide jaoks. Pidagem niisiis
meeles, et suur arv ebaseaduslikke sisserändajaid ületab …

(Juhataja katkestas kõneleja.)

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Lugupeetud juhataja! Tahan avaldada kiitust raportöör
Carlos Coelhole väga tasakaalustatud ja hea raporti eest. Sellele aitas kaasa siin saalis viibivate
kolleegide üldine hoiak ja arusaam, mille kohaselt väärivad Bulgaaria ja Rumeenia kuulumist
Schengeni alasse ning et neil on selleks täielik õigus.

Ilmselgelt ei tohiks probleeme kanda üle valdkondadesse, kus need puuduvad. Kõikides
ELi liikmesriikides valitseb korruptsioon ja kuritegevus. Need probleemid õnnestub
lahendada aga vaid siis, kui kõik 27 liikmesriiki tegutsevad selle nimel koos. Vastutust ja
koormat ei tohiks panna vaid osale Euroopa riikidest.

Bulgaaria ja Rumeenia on tõestanud, et suudavad töötada ühinenud Euroopa nimel. Arvan,
et nad on ka väärtuslikud Schengeni ala liikmed.

Traian Ungureanu (PPE).   – Lugupeetud juhataja! Bulgaaria ja Rumeenia tõestasid, et
suudavad tagada ELi piiri julgeoleku ning see on täielikult – ma kordan, täielikult –
dokumenteeritud. Rumeenia ja Bulgaaria ametnikud vahistati muuseas korruptsiooni eest.
Kas keegi siin Euroopa Parlamendis võib väita, et näiteks Hollandis korrumpeerunud
ametnikku korruptsiooni eest ei vahistataks?
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Teiseks ei võistelnud Rumeenia ja Bulgaaria selle nimel, et saavutada organisatsiooni
Transparency International peaauhind. Nad sõlmisid õigusliku lepingu ja täitsid kõik selle
kriteeriumid. Kui keegi püüab nüüd aga poole mängu pealt reegleid muuta, siis arvan, et
see peaks ELi õiguse kohaselt olema ebaseaduslik ning üldise arusaama kohaselt on see
igal juhul ebaõiglane.

Cecilia Malmström,    komisjoni liige. – Lugupeetud juhataja! Tänan teid selle väga kasuliku
arutelu eest. Meil on tõepoolest selgelt vaja suurendada usaldust Schengeni süsteemi vastu
ja usku sellesse, tugevdades selle juhtimist ja hindamismehhanismi – mille komisjon ammu
enne jõule välja pakkus – sõltumatute ekspertide ja komisjoni suurema osaluse abil. Samuti
on vaja suuremat läbipaistvust ning kaasata selleks Euroopa Parlament kõikidesse
etappidesse. Meil tuleb parandada ka viivitamatu abi andmist liikmesriikidele, mis on
mingitel põhjustel raskustesse sattunud ning meil tuleb täpsustada, millistel tingimustel
tohib piirikontrolli taastada.

Seda kõike on vaja teha. Samuti peame võitlema korruptsiooni vastu ja suurendama seda
võitlust. Olen nõus, et Bulgaarias ja Rumeenias on korruptsioon, kuid seda on kõikides
liikmesriikides ning alles eile esitas komisjon aruande selle kohta, kuidas ta plaanib edendada
võitlust korruptsiooni vastu. Mõningad teist ka viitasid sellele lahkelt.

Vahepeal tuleb meil aga tunnustada Bulgaaria ja Rumeenia suuri jõupingutusi Schengeni
süsteemi tehniliste nõuete täitmise nimel. Need nõuded on väga selged ja läbipaistvad.
Sellepärast tuleb nimetatud riikidele esitada selge tulevikuväljavaade ja raamistik selle
kohta, mida neilt oodatakse, et liikmesriigid oleksid valmis neid Schengeni alasse vastu
võtma.

Enikő Győri,    nõukogu eesistuja. – (HU) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head
parlamendiliikmed! Kõigepealt soovin tänada neid, kes kiitsid eesistujariigi Ungari
jõupingutusi. Nendel viiel kuul on meie jaoks olnud oluline tunda teie pidevat toetust.
Tänane arutelu on näidanud selgelt, et valdav enamik Euroopa Parlamendist toetab
Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist Schengeni alaga, sest neil on oma töö tehtud.

Viimasel viiel kuul oleme võidelnud – ja võitleme kuni meie eesistumise lõpuni – selle
nimel, et seda selgelt näidata ja et nõukogu kinnitaks, et tehniliste standardite poolest on
Rumeenia ja Bulgaaria valmis ühinema Schengeni alaga. Mõlemad riigid on teinud väga
tublit tööd ning väärivad suurimat võimalikku tunnustust oma jõupingutuste eest. Arutelu
ajal väljendasid paljud arvamust – nii need, kes on ühinemise poolt, kui ka need, kes on
selle vastu või selle edasilükkamise poolt –, et selle teema märksõna on vastastikune usaldus.
Olen sellega täielikult nõus ning eesistujariik Ungari on püüdnud kogu aeg usaldust luua.

Kuidas me seda teha oleme püüdnud? Pidasime pidevalt kõnelusi mõlema riigiga, jälgisime
nende püüdlusi ja püüdsime aidata neil leida võimalusi saada jõupingutuste eest suuremat
tunnustust. Samal ajal olime pidevalt ühenduses ka riikidega, mis olid Rumeenia ja Bulgaaria
ühinemise suhtes kahtleval seisukohal. Seejärel püüdsime julgustada neid riike
kandidaatriikidega suhtlema. Sellest tulenevalt võin teile öelda, et kulisside taga toimus
pidev dialoog, et saavutada asjaosaliste suurem üksteise mõistmine ja usaldus. ELis on
enamiku poliitikavaldkondade aluseks vastastikune usaldus. Ilmas selleta ei saaks
liikmesriigid teha ühehäälsust nõudvaid poliitilisi otsuseid. See on aeganõudev protsess.

Meil on selle saavutamiseks kuus kuud aega. Loodan, et nende kuue kuu jooksul jõuame
selleni, et liikmesriigid nõustuvad – mis peaks toimuma täpselt kahe päeva pärast –, et
nimetatud riikidel on oma töö tehtud. Mis võib aidata suurendada vastastikust usaldust?
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Seda aitavad teha pidevad mõttevahetused, millest rääkisin. Kuid seda aitavad teha ka
mõlemad kandidaatriigid, kui nad jätkavad oma jõupingutusi ja tõestavad jätkuvalt, et
suudavad kaitsta ELi välispiiri. Nende kahe riigi senine tegutsemisviis, sealhulgas väga hea
võimekus, kiirus ja rütm, peab jätkuma ka lähitulevikus.

Samal ajal olen aga veendunud, et koostöö- ja kontrollimehhanism – tuntud mehhanism,
mille kohta komisjon avaldab juulis aruande, milles käsitletakse neidsamu teemasid, mida
täna arutati – võib olla abiks, isegi kui ametlikult ei ole see osa Schengeni tingimustest.
Komisjon väljastab tunnistuse, mis käsitleb võitlust organiseeritud kuritegevuse ja
korruptsiooni vastu. Oleme võidelnud kogu aeg selle tingimuseks seadmise vastu, kuid
see toetab kahtlemata vastastikuse usalduse suurendamist. Olen veendunud, et heakskiitev
hinnang koostöö- ja kontrollimehhanismile aitab kaasa ka heakskiitva poliitilise otsuse
tegemisele Schengeni ala laiendamise kohta.

Kui te küsiksite minult, kuidas suhtutakse ükskõik millisesse vastuvõtmisse Schengeni
alasse, siis me kõik teame, et ei saa öelda, et EL hoiak oleks praegu just soosiv selle suhtes.
Seda näitavad ilmekalt mitu tänases arutelus esitatud märkust. Mõned toovad esile näiteks
seda, et kui Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni alaga ühinevad, hakkavad romad nendest
riikidest välja liikuma. Tahan öelda selgelt välja, et liikumisvabadus on ELi aluspõhimõte,
see on jõus ja kehtiv ning sellele rajanevad meie poliitikavaldkonnad. See õigus kehtib
praegu Rumeenia ja Bulgaaria romade kogukonnale samamoodi nagu kõikidele teistele
kogu ELis. Kõik saavad liikuda vabalt, sest viisanõuet ei ole ja kui keegi soovib lahkuda,
saab ta seda teha igal ajal.

Olen aga väga uhke asjaolu üle, et Ungari eesistumise ajal koostati romasid käsitlev
strateegia, milles määratakse selgelt kindlaks iga liikmesriigi kohustused selle keerulise
saatusega kogukonna suhtes. Käsitleda tuleb probleemi põhjusi: kui tagame neile paremad
töö- ja õppimisvõimalused, väheneb ka asjaomane ELi sisene rändesurve. Lubage mul
esitada veel üks tähelepanek: kui keegi tahab jätta kõige kaitsetumad ilma meie põhiõigustest
ja –vabadustest, on need ohus meie kõigi jaoks.

Ja lõpetuseks – Schengeni süsteemi käimasolev hindamine, mida on arutatud samuti pikka
aega. Tahan öelda, et eesistujariik Ungari on öelnud juba algusest peale väga selgelt – ning
usub sellesse ka edaspidi –, et Schengeni laienemise küsimus tuleb kindlalt eraldada
küsimusest, mis käsitleb Schengeni süsteemi hindamise viisi. Ärgem ajagem neid kahte
segi. Peame säilitama acquis’ seoses liikumisvabadusega ning kasutama olemasolevaid
vahendeid paremini, et tagada näiteks parem vastastikune kontroll meie välispiiril. Seepärast
teeme tööd Frontexit käsitleva määrusega ning püüame vähendada Põhja-Aafrikast tulenevat
rändesurvet kohalike põhjuste käsitlemise abil. Seepärast on meil naabruspoliitika ning
teeme tööd selle nimel, et suurendada Euroopa Investeerimispanga laenuvõimekust. Oleme
jõudnud viimasesse etappi. Teiega kokkuleppe saavutamist takistab vaid üks õiguslik
probleem – tavapärane delegeeritud õigusakti probleem. Alles pärast seda vaatame läbi
Schengeni süsteemi ja kaalume, kuidas seda kohandada või parandada, sest näeme, et
sellega on probleeme, kuid tehkem asju õiges järjekorras.

Lugupeetud juhataja, head parlamendiliikmed! Loodan, et kahe päeva pärast toimuval
justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel võtame vastu olulise otsuse nii laienemise kui
ka Schengeni süsteemi kontrolliaspektide kohta, kuid siiski nii, et sealjuures oleks tagatud
meie kodanike liikumisvabadus.

Carlos Coelho,    raportöör. – (PT) Arutelu ajal ütles üks meie kolleeg, et Rumeeniale ja
Bulgaariale loa andmine Schengeni alaga ühinemiseks oleks lapsik otsus. Ma ei nõustu
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sellega mitte mingil juhul. Usun, et peale täiskasvanuks saamist hindame me mõistlikke
põhjendusi ning kui oleme haritud, mõistame, kui mõistlik põhjendus on õiglane. Õiglase
tegutsemise korral ei saa me kompromiteerida ennast topeltstandarditega.

Meil tuleb küsida, kas Bulgaaria ja Rumeenia täidavad Schengeni alaga ühinemise tingimusi
või mitte. Kui täidavad, peaksid nad saama ühineda. See on täiesti õiguspärane, et nende
kodanikke peetakse täieõiguslikeks ELi kodanikeks. Bulgaaria ja Rumeenia inimesed ei
tohiks langeda populistliku retoorika ohvriks.

Teame, et Schengeni puhul ei ole kõik nii nagu olema peaks. Seepärast pooldame uut
Schengeni hindamissüsteemi, et saaksime teha kindlaks probleemid, neile reageerida ja
teha otsuseid, kui probleeme ei lahendata. Schengeni uut hindamissüsteemi käsitlevad
arutelud ei saa aga hoida Bulgaaria ja Rumeenia inimesi selle õigusloomeprotsessi
pantvangis. Need on erinevad protsessid ja kummalgi neist on oma tempo.

Lugupeetud nõukogu eesistuja! Tänan teid väga, et rääkisite Portugalist ja Schengeni
infosüsteemi „üks kõigi, kõik ühe eest“ põhimõttest, mis on lihtsustanud paljude riikide,
sealhulgas teie riigi, ühinemist Schengeni alaga. Tänan, et seda meile meelde tuletasite ja
lahkelt mainisite. Soovin, et nõukogule esitataks kokkuvõte sellest arutelust ning loodan,
et ka ülevaade meie homsest hääletusest, mis on – ma usun – väga inspireeriv. Loodan, et
nõukogu mõistab, et kui Euroopa kodanikke esindav kogu pooldab suure häälteenamusega
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist – mida ma loodan, et ta teeb –, siis nõukogu järgib meie
eeskuju võimalikult kiiresti.

Juhataja.   – Head kolleegid! Arvestades Euroopa Parlamendi liikmete heatahtlikke märkusi
ja hinnanguid, mis nad täna siin esitasid, ning ka komisjoni ja nõukogu hinnanguid, siis
usun, et võime peagi Bulgaariat ja Rumeeniat õnnitleda.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub 8. juunil 2011.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjalikult. – (RO) Ehkki selleks vajadust ei olnud, tõestasid
Rumeenia ja Bulgaaria järjekordselt, et suudavad võtta kõiki vajalikke meetmeid, et tagada
ELi idapiiril julgeolek märkimisväärsel tasemel. Arvestades Rumeenia rahalisi, tehnilisi,
institutsioonilisi ja halduslikke jõupingutusi Schengeni alaga ühinemise nimel, arvan, et
lähitulevikus tuleb anda sellele teemale heakskiitev hinnang ning määrata kindlaks
nimetatud alaga ühinemise konkreetne kuupäev.

Olukorda ei tohiks muuta, muutes poole pealt reegleid, suurendades euroskeptilist retoorikat
ning lisades eraldi teema, mis käsitleb vajadust kontrollida ebaseaduslikku sisserännet.
Tehniliselt on Rumeenia rohkem valmis kui ei kunagi varem kaitsma ELi idapiiri.

Topeltstandardite kohaldamine teatavate parameetrite hindamisel ei ole ELi projekti
väärtuslik ja sellele iseloomulik omadus. Usun kindlalt, et kui Rumeenia on Schengeni
alaga lõimunud, näitab ta kõikidele liikmesriikidele, kui tõsiselt ja rangelt suudab ta tagada
julgeoleku idapiiril. Saavutatud tulemused veenavad kogu Euroopat, et ta on edukalt
parandanud kogu ELi julgeolekut.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjalikult. – (LT) Liikumisvabadus on ELi kodanike jaoks
ELi üks tähtsamaid väärtusi. Schengeni ala iseloomustab osalevate riikide vahelistel piiridel
piirikontrolli puudumine ning liikumisvabadus nimetatud alal. Seepärast peame austama
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eranditult kõikide ELi kodanike õigust vabalt liikuda. Kui Bulgaariale ja Rumeeniale
kohaldatakse Schengeni alaga ühinemisel rohkem kriteeriume kui teistele ELi
liikmesriikidele, siis me kohaldame topeltstandardeid. Peame vältima topeltstandarditel
põhinevat süsteemi, mis on kandidaatriikide suhtes väga range ning Schengeni alasse
kuuluvate riikide suhtes väga leebe. Schengeni acquis’d käsitlevad eeskirjad peavad olema
kõikidele riikidele samad ning hindamissüsteemi aluseks peab olema eeldus, et eeskirju
tuleb täita pidevalt, mitte ainult ühinemise ajal. Schengeni alaga ühinevad riigid peavad
täitma jätkuvalt kõiki julgeolekunõudeid, sest Schengeni ala julgeolek oleneb tõepoolest
sellest, kui rangelt ja tõhusalt korraldab iga liikmesriik kontrolli oma välispiiril ning kui
kvaliteetselt ja kiiresti Schengeni infosüsteemi kaudu teavet jagatakse. Seepärast on sisepiiril
kontrolli kaotamiseks vaja kõikidel liikmesriikidel teha võimalikult tihedat koostööd ning
võtta vajalikke meetmeid, eriti rändevoogude suurenemise korral, sest Schengeni ala
julgeolek oleneb sellest, kui rangelt ja tõhusalt korraldab iga liikmesriik kontrolli oma
välispiiril.

Kinga Göncz (S&D),    kirjalikult. – (HU) Euroopa Komisjoni hinnangu kohaselt on
Rumeenia ja Bulgaaria valmis Schengeniga ühinema ning seepärast tuleb nõukogul teha
viivitamatult otsus nende kahe riigi vastuvõtmiseks. Me ei saa kohaldada topeltstandardeid,
sest see kahjustaks ELi usaldusväärsust, ega kehtestada ka uusi tingimusi. Schengeni alaga
ühinemine ja piiride kaotamine on samm, mida kodanikud hindavad ELi acquis’ puhul
kõige enam. Euro kõrval on see samuti üks ELi sümboleid. Liikumisvabadus on üks ühisturu
edukuse määravaid tegureid. Mõistagi on vaja kaitsta tulemuslikult ELi välispiiri, kuid selle
saavutamiseks ei tule mitte jätta välja liikmesriike, kes selleks valmis on, vaid tuleb kehtestada
pidev ja läbipaistev Schengeni kontrollimehhanism, mis aitab koos ühise Euroopa
rändepoliitika ja liikmesriikidevahelisel solidaarsusel põhineval pagulaspoliitikaga leida
vastuse mitmele lahtisele küsimusele. Seepärast palun nõukogul liikuda nende
valdkondadega edasi võimalikult kiiresti.

Iosif Matula (PPE),    kirjalikult. – (RO) Rumeenia on valmis kaotama maa-, mere- ja õhupiiril
sisepiiri kontrolli. Peale külaskäike kohapeale ja tehnilisi hindamisi tegid nii Euroopa
Parlamendi määratud raportöör kui ka eksperdirühm järelduse, et Rumeenia täidab
Schengeni alaga ühinemise kriteeriume, mida ta kohustus täitma 2005. aastal allkirjastatud
ühinemislepinguga. Kõik varem tuvastatud puudused on kõrvaldatud. Mõnes valdkonnas
võib minu riiki seada koguni hea tava eeskujuks. Mis puudutab mõningate Euroopa
Parlamendi liikmete vastuväiteid, siis soovin juhtida tähelepanu sellele, et need on seotud
teemadega, millel puudub otsene seos Schengeni acquis’ga ja seega ei saa neid kasutada
Rumeenia ühinemist takistavate põhjustena. Mõistan küll teatavate kolleegide muret ELi
välispiiri turvaliseks muutmise pärast, eriti kuna teatavaid riike võib pidada arvukate
sisserändajate meelissihtkohaks. Peaksin teile aga meelde tuletama, et ELi eeskirjad peavad
kõikide liikmesriikide jaoks olema ühesugused ning neid ei saa poole pealt muuta, sest see
kujutaks endast Rumeenia kodanike diskrimineerimist. Arvestades heakskiitvat tehnilist
hinnangut, siis justiits- ja siseasjade nõukogul tuleb anda roheline tuli Rumeenia lõimimiseks
Schengeniga alates selle aasta sügisest.

Franz Obermayr (NI),    kirjalikult. – (DE) Kui seda raportit uskuda, siis on kogu olukord
täpselt nii kuis peab ning Rumeenia ja Bulgaaria on näidanud, et on piisavalt valmis
kohaldama kõiki Schengeni eeskirju. Kuid meie seast need, kes on tutvunud Europoli 2011.
aasta organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnanguga, küsivad endalt, kas
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on kurt ja pime ning milleks me üldse
tegeleme Europoliga, kui me lihtsalt eirame tema hoiatusi. Europoli aruande kohaselt on
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Rumeenia ja Bulgaaria uimasti ja relvade salakaubaveo ning inimkaubanduse transiidiriigid.
Organiseeritud kuritegelikud rühmitused, mis on järjest mitmerahvuselisemad, tegutsevad
äärmiselt vägivaldselt. Paljudel liikmetel on poolsõjaline taust. Europoli aruandes on nende
rühmituste kohta öeldud nii: "Nad püüavad laiendada oma huve ELi ning võivad kasutada
ära võimalusi, mida annab Bulgaaria ja Rumeenia võimalik ühinemine Schengeni alaga.“
Europoli direktor Rob Wainwright ütles ühes intervjuus, et Bulgaaria ja Rumeenia
võimalikku ühinemist ja Ukrainale kehtiva viisakorra lihtsustamist on võimalik vaadelda
kui uut võimalust organiseeritud kuritegevusele. Oleme oma kodanike nimel kohustatud
võtma Europoli hoiatusi tõsiselt. Schengeni leping on avanud organiseeritud kuritegelikele
rühmitustele ja ebaseaduslikele sisserändajatele juba kõik teed Euroopasse. Seepärast on
vaja süsteemi kõigepealt kiiremas korras parandada, enne kui seda laiendame.

Debora Serracchiani (S&D),    kirjalikult. – (IT) Tänan raportöör Carlos Coelhot
suurepärase raporti eest, mis on kooskõlas Schengeni lepingu rakendamist käsitleva hiljutise
aruteluga. Tõhus kontroll meie välispiiril on tähtis tegur, sest Schengeni ala julgeolek sõltub
sellest, kui tõhusalt iga liikmesriik oma välispiiri kontrollib. Ehkki mõningaid probleeme
veel on, tõestasid Rumeenia ja Bulgaaria, et on piisavalt valmis kohaldama kõiki Schengeni
acquis’ sätteid. Oleme pikka aega arutanud nende kahe riigi ametiasutuste tegeliku tõhususe
ning korruptsiooni taseme üle nendes riikides, kuid sellele vaatamata usun, et Schengeni
acquis’ sätete kohaldamises ei peaks seda arvestama. Otsuse tegemiseks piisab sellest, kui
arvestada piirikontrolli tõhusust ja politseijõudude ettevalmistust, nagu teiste liikmesriikide
puhul. Lisanõuete esitamine kujutaks endast diskrimineerimist, mida varem ei ole esinenud
– isegi mitte pärast 2007. aastal toimunud suurt laienemist.

Adrian Severin (NI),    kirjalikult. – Tegelikult seisneb küsimus selles, kas kõiki ELi
kodanikke koheldakse vaatamata nende kodakondsusele võrdselt ja kas neile tagatakse
võrdne juurdepääs ELi põhiõigustele. Üleilmse majanduskriisi taustal kogeb EL ka
demokraatia- ja solidaarsuskriisi. Näeme Euroopa renatsionaliseerimist. Sellega seoses
tekitas arutelu Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise kohta Schengeni alaga teravaid reaktsioone,
mille aluseks olid väljamõeldud põhjendused ja topeltstandardid.

Küsimus ei ole tehnilistes külgedes või ELi välispiiri turvalisuses ega ka veel sisserändes või
kohtusüsteemi tõhususes. Tegemist on Euroopa strateegilist laadi poliitilise probleemiga.
Küsimus on ka ELi ühtekuuluvuses. Meie idapiiri valmisoleku puudumisest rääkimine on
meie lõunapiiri läbilaskvust arvestades lihtsalt naeruväärne. Riiklike poliitiliste
tegevuskavade edendamine ELi Bulgaaria ja Rumeenia päritolu kodanike püüdluste arvelt
on ennekuulmatu. Vajame küll paremini kaitstud piiri, paremat rändepoliitikat, paremat
haldussuutlikkust ja ausaid avalikke teenistujaid, kuid see eeldab ELi suuremat osalust,
mitte väiksemat. Üks õige samm selle suunas oleks Schengeni ala viivitamatu laiendamine,
et kaasata sellesse Rumeenia ja Bulgaaria.

Kristian Vigenin (S&D),    kirjalikult. – (BG) Võime kindla veendumusega öelda, et Bulgaaria
ise – või õigemini Bulgaaria kodanikud – ei kujuta endast ei otseselt ega kaudselt ohtu
Schengeni ala julgeolekule, korrale ja rahule. Meie riik on täitnud kõiki tehnilisi, välispiiri
kontrolliga seotud kriteeriume, ehkki ta tegi seda hilinemisega.

Valitsev usaldamatus viitab aga sellele, et kontrollimeetmete rakendamine võib põhjustada
tõsiseid häireid. Seda usaldamatust kajastavad Euroopa Komisjoni aruanded koostöö- ja
kontrollimehhanismi kohta, Europoli aruanded ja mitme liikmesriigi vanemate esindajate
avaldused. Kuna salakaubanduse kasv ja mitteametlik majandus on enneolematult suur
ning valitseb korruptsioon ega suudeta tulla toime organiseeritud kuritegevusega, ei ole
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meil mitte mingisugust põhjust ärrituda sellepärast, et meie liikmesust takistatakse
lisatõketega.

Euroopa Parlament peab võtma vastu põhimõttelise otsuse, mille kohaselt ei saa poole
pealt muuta mängu reegleid. Ametlike nõuete kohaselt on Bulgaaria ja Rumeenia valmis
ühinema Schengeni alaga ning Euroopa Ülemkogu peab tegema seda pooldava otsuse
niipea, kui võimalik. Loodan, et Carlos Coelho raport kiidetakse heaks suure
häälteenamusega, mis edastab liikmesriikidele selge poliitilise sõnumi.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: EDWARD McMILLAN-SCOTT
asepresident

16. Infotund (küsimused komisjonile)

Juhataja.   – Järgmine päevakorrapunkt on infotund (B7-0407/2011).

Komisjonile on esitatud järgmised küsimused.

Esimene osa

Küsimus nr 6, mille esitas Mairead McGuinness, keda asendab Jim Higgins (H-000206/11)

Teema: toiduainete kvaliteedikavad

2011. aasta veebruaris registreeris komisjon tuhandenda kvaliteettoiduaine nime.
Sellegipoolest on selge, et kaitstud geograafilise tähise (KGT), kaitstud päritolunimetuse
(KPN) ja garanteeritud traditsioonilise eritunnusega (GET) toodete registreerimistaotluste
hulk varieerub erinevate liikmesriikide vahel märkimisväärselt palju. Kas komisjon võiks
selgitada, miks on liikmesriikide vahel nii suured erinevused? Kas komisjon võiks
kommenteerida mõnede toiduainete tootjate avaldatud arvamust, et registreerimisprotsess
on pikaajaline ja bürokraatlik ning seega taotlejaid heidutav? Kuidas saaks seda
registreerimisprotsessi eelneva valguses kasutajasõbralikumaks muuta?

Kas komisjon võiks anda teavet selle kohta, kui teadlikud on tarbijad kvaliteetsete toiduainete
programmidest? Kuidas saaks KGT, KPN ja GET märgistust edendada ning tarbijate jaoks
esile tõsta, eriti neis liikmesriikides, kus registreeritud tooteid on vähe?

László Andor,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Euroopa kaitstud päritolunimetuste
(KPN), kaitstud geograafiliste tähiste (KGT) ja garanteeritud traditsioonilise eritunnusega
(GET) toodete süsteemi loomise hetkel olid mõnes liikmesriigis samaväärsed süsteemid
juba olemas.

Niisiis oldi kursis geograafiliste tähiste mõistega ja nimetused olid riigi tasandil juba
registreeritud. See selgitab, miks teatud liikmesriikides on palju registreeritud nimetusi.
Sellegipoolest on täheldatud paljudes liikmesriikides kasvavat huvi süsteemi vastu.

Tavaliselt kestab nimetuse registreerimise menetlus mitu aastat. Selle taga on asjaolu, et
taotlejarühm peab koostama spetsifikaadid ning laskma need kõigepealt riigi tasandil ja
seejärel komisjonil heaks kiita. Seejärel avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas geograafiliste
tähiste spetsifikaatide koonddokument või traditsioonilise eritunnusega toodete
spetsifikaadid eraldi, et oleks võimalik esitada vastuväiteid.
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Vastuväidete esitamise periood on kuus kuud. Kui vastuväiteid ei esitata, võib nimetuse
registreerida. Kui vastuväide esitatakse, on huvitatud isikutel kokkuleppele jõudmiseks
aega kuus kuud. Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb komisjon otsuse, mille üle hääletab alaline
komitee. See menetlus selgitab registreerimisele kuluvat aega. Teisest küljest, niipea kui
nimetus on registreeritud, langeb sellele osaks kindel kaitse ja rahvusvaheline tunnustus
ning kasutada saab teabevahetusvahendeid, eriti logot.

Komisjon on teadlik registreerimistoimingute kiirendamise vajadusest. Selleks tehti
ettepanekuid kvaliteedipakme raames, kaasa arvatud komisjonile saabunud taotluste
põhjalikuks läbivaatamiseks kuluva aja vähendamine kuuele kuule ning vastuväidete
esitamise perioodi vähendamine kahele kuule.

Teadlikkus süsteemist on riigiti väga erinev ning sõltub sageli riigis registreeritud nimetuste
arvust. Komisjon teeb ettevõtjatele kättesaadavaks kvaliteettoodete edendamiseks mõeldud
rahalised vahendid, et suurendada tarbijate teadlikkust süsteemist.

Jim Higgins (PPE),    küsimuse esitaja asendaja. – Austatud juhataja! Soovin tänada komisjoni
vastuse eest. Minu arvates tuleb toiduainete märgistamisse heakskiitvalt suhtuda. Ent volinik
osutas sellele tabavalt seoses mitme probleemiga. Esiteks see, et standardid on mõneti
erinevad; teiseks kulub palju aega taotluse esitamisest tegeliku registreerimiseni. Kui me
tahame tuua näidet bürokraatiast Euroopa tasandil, siis seda see kindlasti oleks.

Minu kodumaal kulub põllumajandusministeeriumil alates taotluse tegeliku esitamise
hetkest kuni registreerimiseni viis aastat. Saksamaad tabanud kriisi tõttu peame toiduaineid
rohkem märgistama, vajame rohkem standardeid, vajame rohkem kvaliteedikontrolle.
Niisiis käiksin komisjonile peale, et meil peaks olema palju tihedam ajakava.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Austatud juhataja! Jätkan kvaliteettoitu käsitlevat arutelu.

Viimase kahe nädalaga on Itaalia saanud 20 miljoni euro suuruse majandusliku kahju
müümata jäänud köögiviljadest – eriti kurkidest – , mille põhjus on enterohemorraagilise
E. coli (EHEC) bakter. Räägitakse, et ainuüksi Venemaale impordi peatamise tõttu jäi saamata
4,4 miljonit eurot.

Kogu puu- ja köögiviljasektor kiratseb. Seetõttu küsin komisjonilt, milliseid meetmeid
kavatsetakse võtta puu- ja köögiviljaturu kaitseks ning kogu puu- ja köögiviljasektorit
mõjutava ja rahva seas paanikat külvava EHEC-bakteri päritolu puudutava ebausaldusväärse
teabe leviku tõkestamiseks. Me räägime kvaliteettoidust!

László Andor,    komisjoni liige. – Minu vastus esimesele küsimusele on see, et komisjon
on teadlik seadusandluse kiirendamise vajadusest. Selleks tehti ettepanekuid kvaliteedipakme
raames, millele viitasin oma esimeses vastuses.

Komisjoni ettepanekud kätkevad saabunud taotluste põhjalikuks läbivaatamiseks kuluva
aja vähendamist kuuele kuule ja ka vastuväidete esitamise perioodi vähendamist kahele
kuule. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu otsustavad komisjoni ettepanekud vastu võtta,
hoitakse suurema osa taotluste puhul kokku peaaegu aasta – või vähemalt kümme kuud.

Mis puutub teise küsimusse, siis eile toimus tervishoiunõukogu kohtumine, kus käsitleti
seda teemat. Me tuleme selle juurde hiljem tagasi ning võtame samal ajal arvesse tänast
põllumajandusnõukogu erakorralist kohtumist. Ma ei saa praegu täpsemalt rääkida, kuid
me tuleme kindlasti selle juurde tagasi.
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Marian Harkin (ALDE).   – Austatud juhataja, ma teen väga lühidalt. Vabandan, et ei
jõudnud voliniku vastuse alguseks kohale. Mu küsimus on arvatavasti seotud sellega, et
paljude riikide tootjate teadlikkus on väike ning mõnes riigis on see väga väike. Kas komisjon
võtab mingeid meetmeid selleks, et püüda suurendada nii tarbijate kui ka tootjate praegust
teadlikkust?

László Andor,    komisjoni liige. – Austatud juhataja! Teadlikkus süsteemist on riigiti väga
erinev ja erinev on ka registreeritud nimetuste arv teatud riigis. Kvaliteettoodete
edendamiseks võivad ettevõtjad kasutada Euroopa rahalisi vahendeid ning ajavahemikus
2006–2010 eraldati viieteistkümnele edendamisprogrammile üle 19 miljoni euro.

Peale selle soovib komisjon uuesti läbi vaadata põllumajandustoodete edendamise poliitika
ja sellel suvel peaks avaldatama roheline raamat. See annab võimaluse veel kord arutada
selle poliitika eesmärke ning vaadelda ootusi toodete edendamise ja kvaliteedi ning sellega
seotud teabe levitamise suhtes.

Juhataja.    – Küsimus nr 7, mille esitas Jim Higgins (H-000199/11)

Teema: noorte tööpuudus

Majanduskriisi tõttu on tööhõive noorte ülikoolilõpetanute seas väga madalale langenud.
Eelmise aasta novembris jõudis noorte tööpuudus ELis 21%-ni.

Vaid kolmes riigis – Saksamaal, Hollandis ja Austrias – jääb noorte tööpuudus alla 10%.
Mujal on see äärmiselt kõrge: Baltimaades, Iirimaal, Kreekas ja Slovakkias on tööpuudus
noorte seas 30% või kõrgem ja Hispaanias on see üle 40%.

Milliseid meetmeid kavatseb volinik võtta, et hoida ära noorte lahkumist Euroopast?

Kuidas kavatseb volinik Saksamaa, Hollandi ja Austria häid tavasid ka mujal Euroopa Liidus
rakendada?

László Andor,    komisjoni liige. – Noorte suur tööpuudus on komisjoni üks tähtsaimaid
probleemvaldkondi ja selle üle tunnen isiklikult kõige rohkem muret. Üks ohte on noorte
väljaränne Euroopast tööpuuduse tõttu, kuid tõenäoliselt teeb enamik tööd otsivatest
noortest valiku kolida mõnda muusse liikmesriiki. Sellepärast ongi oluline edendada
töötajate liikumisvabadust liidus.

See on lahenduseks noorte kõrge tööpuudusega piirkondades, võttes arvesse tööjõupuudust
mõne liikmesriigi teatud sektorites, mida näitavad komisjoni uue, kord kvartalis ilmuva
vabade töökohtade seire andmed. Noorte liikuvuse edendamine ELi piires on üks Euroopa
2020. aasta juhtalgatuse “Noorte liikuvus” eesmärkidest. Selles kirjeldatakse mitmesuguseid
meetmeid, mille abil vähendada praegust noorte kõrget töötust.

Lubage mul tuua teile mõned näited. Noorte töötajate liikuvust edendatakse eelkõige
Euroopa Parlamendi ja nõukogu toetusel käivitatud uue ELi tööalase liikuvuse kava „Sinu
esimene EURESi töökoht” kaudu. Selle eesmärk on aidata noortel leida tööd Euroopa
tööturul ja abistada tööandjaid Euroopa noorte liikuvate töötajate töölevõtmisel.

Algatus „Sinu esimene EURESi töökoht” pakub nõustamisalast tuge, tuge tööotsimisel,
töölevõtmisel ja rahalist abi keskmiselt summas kuni 1000 eurot rohkem kui 2000 noorele
tööotsijale ja ettevõttele, kes soovivad võtta tööle ELi noori.

Samuti julgustab komisjon liikmesriike võtma kasutusele noortegarantiid, millega tagatakse,
et kõikidel noortel on võimalik saada jätkuõpet, praktikat või tööle nelja kuu jooksul pärast
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üldhariduskooli lõpetamist. Saksamaal, Austrias ja Hollandis – nagu austatud
parlamendiliige õigesti märkis – on noorte töötuse määrad suhteliselt madalad. See on
vähemalt osaliselt tingitud nende riikide kõikehõlmavatest kutseharidus- ja
–koolitussüsteemidest, mis aitavad kaasa noorte tööturule integreerimisele.

2010. aasta detsembri Brugge kommünikee tõhustatud koostöö kohta Euroopa
kutsehariduse ja –koolituse valdkonnas ajavahemikus 2011–2020 on Euroopa oluline
saavutus selles valdkonnas. Selles kirjeldatakse eesmärke ja tehakse kindlaks need meetmed,
mida on vaja võtta selleks, et parandada kutsekoolituse kvaliteeti ning muuta see
kättesaadavamaks ja sobivamaks tööturu vajadustega.

Samuti tahaksin oma vastuse teise osana esile tõsta kampaaniat „Noored tööle”. Budapestis
29. aprillil käivitatud algatus „Noored tööle” toob kokku väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted ja noored tööotsijad ning selle raames antakse teavet ja toetust, et ärgitada noori
oma ettevõtet looma. Kavas on üle 30 ürituse praegusest kuni 2012. aasta lõpuni, mil
kampaania lõpeb.

Austatud parlamendiliikmed, loodan, et minu ettepanekutele ja algatustele järgnevad
tõhusad meetmed liikmesriikides.

Jim Higgins (PPE).   – Arvud on hirmutavad: Balti riigid, Iirimaa, Kreeka ja Slovakkia 30%;
Hispaania 40%; teie kodumaal, austatud juhataja, on tööväljavaadeteta üks miljon alla
25-aastast inimest. Itaalias ütleb 76% noortest, et neil on plaanis emigreeruda. Mulle
meeldiks mõelda, et noorte liikuvus Euroopa piires on lahendus, kuid enamikul Euroopa
riikidel – välja arvatud teie nimetatud kolm riiki – on probleeme töötusega.

Tegelikult peame keskenduma sellele, et Euroopas on vananev rahvastik. Me ei saa lubada
ajude äravoolu. Tegemist on haritud ja motiveeritud noortega ja me peame neid kinni
hoidma, neid hoidma, kasutusele võtma sedalaadi kavad, mida juba nimetasite kasutatavat
kolmes liikmesriigis – Saksamaal, Hollandis ja Austrias. Tunnen heameelt selle üle, et
komisjon soovitab liikmesriikidele algatusi. Ma arvan, et mõnes liikmesriigis on siiski vaja
veidi rahalist abi inimeste koolitamiseks ja nende hoidmiseks kodumaal, sest vastasel juhul
toidavad nad pigem Austraalia ja teiste palju kaugemate riikide tööturge kui ELi tööturgu.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Austatud juhataja! Minu küsimus volinikule
on veidi teistsugune. Volinik rääkis mitmesugustest meetmetest, mille eesmärk on
vähendada tööpuudust, kuid ta ei rääkinud sõnagi sellest, et liikmesriikide jaoks võiks olla
oluline ja tõhusam meetod leppida kokku teistes liikmesriikides omandatud
kvalifikatsioonide vastastikuses tunnustamises. Täna peavad teistes riikides tööd otsivad
noored sooritama seal veelkord juba tehtud eksamid. Mis saab sellest edasi?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Austatud juhataja! Tööpuuduse kõrge määr tähendab
seda, et liikmesriikide investeeringud noorte haridusse on maha visatud, kui noored on
sunnitud emigreeruma väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki. Tahan küsida teilt, volinik,
silmas pidades seda, et koolist väljalangemise määr on tõusnud 16%-le ja isegi 40%-le
Portugalis, milline on noorte töötuse määr 15–20 aasta pärast ja milliseid meetmeid võtate
selle tagamiseks, et seda ei juhtuks?

László Andor,    komisjoni liige. – Tõin oma vastuses välja meetmed, mida on juba kirjeldatud
Euroopa 2020. aasta strateegias ja mida juba mitmes liikmesriigis hakatakse ellu viima
tõhusate komisjoni programmide kaudu.
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Samuti peab paika see, et komisjoni jaoks on tegemist horisontaalse küsimusega, ning
muudes ELi algatustes on tehtud väga asjakohased ettepanekud, sealhulgas näiteks riigi
eripära arvestavad soovitused, mille me alles täna avaldasime, väga olulised viited vajadusele
ümber korraldada hariduspoliitikat ning parandada haridus- ja koolitussüsteemide
tulemuslikkust eri liikmesriikides, et need oleksid rohkem kooskõlas tööturu vajadustega.

See võib kvalitatiivselt parandada noorte tööhõivevõimalusi paljudes liikmesriikides,
sealhulgas Hispaanias ja mujal, kus on olukord kõige keerulisem ja kus haridusreformiga
kas viivitati või on jäetud viimastel aastatel tähelepanuta.

Samuti on oluline esile tõsta ühtse turu akti, mille eesmärk lisaks muudele algatustele on
edendada kvalifikatsioonide ja diplomite tunnustamist, mis aitab muuta Euroopa tööturgu
läbipaistvamaks ja tõhusamaks, tuues esile ja luues rohkem võimalusi kui varem.

Samuti on oluline rõhutada, et paljusid meetmeid toetatakse ELi rahaliste vahenditega,
praeguses kontekstis eriti Euroopa Sotsiaalfondist, kuid peaksin mainima ka uut
mikrokrediidirahastut, mis pakub programme ja viimasel juhul ettevõtlustegevuse ja
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimalusi, ning minu arvates tuleb neid aspekte
käsitleda ka tulevases mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus. Ma usun, et Euroopa
Parlament toetab seda valdkonda mitmeaastases finantsraamistikus.

Juhataja.    – Küsimus nr 8, mille esitas Georgios Papanikolaou (H-000194/11)

Teema: Migratsioon ja Schengeni ala

Põhja-Aafrika kriis on seadnud vaba liikumise põhimõtte Schengeni alal ohtu. See kajastus
Itaalia ja Prantsusmaa vahelistes kõnelustes, milles käsitleti peamiselt Tuneesiast tulevate
migrantide ümberpaigutamist ning piirikontrolli taaskehtestamist. Seda kinnitavad ka
Prantsusmaa ametnike tehtud avaldused vajaduse kohta vaadata uuesti läbi Schengeni
kokkuleppe teatavad sätted.

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et hoida Schengeni alal ära vaba liikumise,
mis on Euroopa ühendamise nurgakivi, ohtu seadmist?

Kuidas kavatseb komisjon veenda liikmesriike tervikuna ilmutama suuremat ja tõelisemat
solidaarsust olukorras, kus nad seisavad silmitsi migrantide massilise sissevooluga, teades,
et Schengeni ala kehtestamine on veeretanud vastutuse ELi välispiiri kontrolli eest piiratud
arvule liikmesriikidele, ning kuidas kavatseb komisjon saada jagu liikmesriikide ilmsest
vastumeelsusest täita oma vastavaid kohustusi, et tagada koormuse õiglane jaotumine?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Austatud juhataja! Nii Georgios Papanikolaou
esitatud kui ka sellele järgnevad küsimused puudutavad Schengeni eri vaatenurki ja
väljavaateid, rändekriisi ja Schengenile avaldatud survet. Niisiis lubage mul kõigepealt
vastata härra Papanikolaoule.

Arutlesime ennist Carlos Coelho raporti ja Schengeni kui ühe Euroopa Liidu kõige imelisema
saavutuse kaitsmise vajaduse üle. Õigus vabalt liikuda on tõepoolest üks Euroopa projekti
väga oluline väljendus. Igal aastal ületab ELis piiri rohkem kui 1,25 miljardit turisti. Samuti
edendab vaba liikumine tublisti siseturgu ja toob sellele suurt kasu, seega on selle saavutuse
kaitsmine komisjonile ülioluline ja mulle isiklikult eesmärk number üks.

Lubage mul veel kord rõhutada, et komisjoni ettepanek on tugevdada Schengenit, parandada
hindamist – nagu me juba enne jõule välja pakkusime –, muuta selgemaks eeskirjad, teha
kindlaks töövahendid, abistada abi vajavaid liikmesriike ja võtta võimaluse korral kasutusele
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mehhanism, mis tooks kaasa ELi kooskõlastatud reaktsiooni erandlikele olukordadele,
näiteks siis, kui liikmesriik ei suuda kontrollida oma sisepiire.

Komisjoni peamine eesmärk on läheneda asjadele ennetavalt. Kontrollimehhanismi
tugevdamiseks kavandatud muudatused, mille eesmärk on säilitada liikmesriikide
vastastikune usaldus ja nende suutlikkus rakendada tõhusalt ja tulemuslikult kaasnevaid
meetmeid, teevad võimalikuks piirideta ala säilitamise.

Selleks korraldatakse rohkem kohapealseid külastusi, et kontrollida Schengeni acquis'
kohaldamist liikmesriikides. Nende kontrollide käigus võidakse teha liikmesriikidele
soovitusi võtta kiireloomulisi meetmeid ning määrata tähtajad nende rakendamiseks.
Suurem usaldus liikmesriikide vahel vähendaks ka liikmesriikide ühepoolseid algatusi
piirikontrollide ajutiseks taaskehtestamiseks sisepiiridel või riigisisestel piirialadel
politseikontrolli intensiivistamiseks.

Schengeni juhtmõtteks on usaldus ja solidaarsus. On oluline, et EL näitaks üles kindlameelset
solidaarsust liikmesriikidega, keda suur rändajate ja rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste
sisseränne kõige enam mõjutab. Solidaarsus võib avalduda mitmeti, näiteks abistamisega
seal, kus välispiir on surve all. Frontexil on siin kõige tähtsam roll ning hiljutise piirivalve
kiirreageerimisrühma sekkumisega Kreeka-Türgi piiril ja ühise mereoperatsiooniga Hermes
oleme näidanud, et liikmesriigid on valmis üksteist aitama.

Samuti peame edendama igapäevast piirivalvekoostööd riigiasutuste vahel. See on Euroopa
piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) eesmärk. Seda süsteemi on alates 2008. aastast
järk-järgult välja arendatud ja selle kohta esitab komisjon seadusandliku ettepaneku
käesoleva aasta jooksul.

Solidaarsust saame üles näidata ka vastastikuse rahalise toetamisega. Selle aasta
raamprogramm võtab arvesse rändevoogude juhtimist. Meil on olemas finantsmehhanism
nende voogude juhtimise parandamiseks Euroopa tasandil ja liikmesriikidevahelise
solidaarsuse tugevdamiseks. Loomulikult viime nüüd läbi laialdase konsulteerimise ja meil
on eelarvepiirangud, kuid võite mulle loota selle kindlustamisel, et nimetatud vahendil
jagub raha ka tulevikus.

Kõige rohkem rändesurvega kokku puutuvad ja ELi välispiiridel asuvad liikmesriigid peavad
saama piisavat rahalist hüvitist ülesannete eest, mida täidetakse kogu Schengeni ala huvides
– selleks jagatakse koormus õiglaselt, et toetada liikmesriike, kes puutuvad kokku
rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste suure sisserändega.

Olgu üheselt öeldud, et kõik otsused ebaseaduslike rändajate ja rahvusvahelise kaitse saajate
ümberpaigutamise kohta sõltuvad nõukogust ja liikmesriikide valmisolekust. Liikmesriigid
ei ole veel avaldanud üldist toetust sellisele käsitlusviisile, ent on üks märkimisväärne erand
– Maltal rahvusvahelist kaitset saanud inimeste teistesse liikmesriikidesse ümberpaigutamist
käsitlev katseprojekt. Õigeaegsete järelmeetmete võtmiseks korraldasin ma kuu aega tagasi
rahastamisteemalise konverentsi. Mul on hea meel öelda, et kättesaadavaks tehti üle 300
koha liikmesriikides ja assotsieerunud riikides. Loodetavasti pakutakse tulevikus kohti
mujalgi. See on märk konkreetsest solidaarsusest. Tahan tänada neid riike ja loodetavasti
saavad nad anda oma panuse ka tulevikus.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Suur aitäh, volinik! Olen teiega täiesti nõus, nagu
– ma usun – on ka Euroopa Parlament. See oli meile selge ka Bulgaaria ja Rumeenia
ühinemise üle peetud arutelu ajal. Ent samas – nagu te kõik hästi teate – on nõukogus
probleeme ühehäälsusega Bulgaaria ja Rumeenia küsimuses.
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Te rääkisite usaldusest. Jah, me tahame jätkuvalt usaldust suurendada. Kas aga ka Taani
oma langetatud valikus nõustub teie väitega?

Samuti kommenteerisite uue mehhanismi küsimust. Tippkohtumist silmas pidades tahaks
küsida, kas see mehhanismi käsitlev arutelu tugevdab usaldustunnet – ma tuletan meelde,
et Schengeni piirieeskirjade artiklis 23 on olemas säte erandlike olukordade mehhanismile
– või kas see lõppkokkuvõttes tekitab ehk uusi probleeme liikmesriikides ja kõikides
Schengeni ala riikides?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Austatud volinik! Enne järgmise kuu lõppu sõnastab
Euroopa Komisjon uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku aastateks 2014–2020.

Milliseid meetmeid kavatseb Euroopa Komisjon lisaks juba mainitud Frontexile rahastada,
et toetada liikmesriike, keda varjupaigataotluste tulv kõige hullemini tabas, ja eelkõige
selleks, et takistada majanduslikel põhjustel rändajate sisserände suurenemist tulevikus?
Teisisõnu, milliseid meetmeid ta kavatseb rahastada Vahemere naabruspoliitika kaudu, et
takistada ulatuslikku sisserännet lähikuudel ja -aastatel?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Usaldus ei teki vägisi, see tuleb ära ja välja teenida.
Võime üksnes püüda parandada liikmesriikidevahelist usaldust Schengeni ala jõulisema
haldamise teel; saame hoolitseda selle eest, et hindamine toimub praeguse vastastikuse
hindamise mehhanismi asemel Euroopa ühise sõltumatu mehhanismi abil ning Euroopa
Liidu kaasabil ning eesmärk on Schengeni süsteemi probleemide või nõrkade kohtade väga
varakult kindlaks tegemine ja samuti kindlustamine, et meie käsutuses oleksid vahendid
raskustes olevatele liikmesriikidele viivitamatu abi andmiseks. Loodetavasti aitab see meil
usaldust suurendada.

Teise lugupeetud parlamendiliikme küsimusele vastan, et läbirääkimised raamistiku üle
alles käivad, seega ei saa ma tuua teile ühtegi numbrit. Ent püüame praegu suurendada
Frontexi sõltumatust ja vahendeid. Samuti püüame hõlbustada liikmesriikide juurdepääsu
mitmesugustele rändega seotud rahalistele vahenditele lihtsustamise ja soodustamise teel
piiride, varjupaiga, lõimumise jms valdkonnas.

Loomulikult peame tegema vahet ebaseaduslikel rändajatel ja rahvusvahelist kaitset vajavatel
rändajatel. Nagu teate, peavad nõukogu ja Euroopa Parlament praegu läbirääkimisi
ümberasustamisprogrammi kasutuselevõtmise üle ja see on ühtlasi valdkond, kus Euroopa
Komisjon võiks uurida võimalusi selle võimalikult laialdaseks rahastamiseks. Seoses meie
vahetute Vahemere-äärsete naabritega kavatseme liikuvuspartnerluses võtta sisserände
puhul arvesse kõiki ebaseadusliku ja seadusliku sisserände ning rahvusvahelise kaitse
(varjupaiga) aspekte.

Kõik see nõuab suurt poliitilist tahet ja veidi lisaressursse, ning mina annan endast parima
selle nimel võideldes, et minu vastutusalas oleksid vahendid olemas.

Teine osa

Juhataja.    – Küsimus nr 9, mille esitas Bernd Posselt (H-000196/11)

Teema: Kosovo suhtes rakendatav viisarežiim

Milline on komisjoni hinnangul praegune olukord Kosovo puhul viisanõude kaotamise
osas (lihtsustatud viisarežiim) ning milline on kõnealuse kiireloomulise küsimuse suhtes
võetavate meetmete ajakava?
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Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Praegu jälgib komisjon pidevalt kõiki meetmeid,
mida Kosovo ametiasutused on võtnud selleks, et täita tingimused viisanõude kaotamise
dialoogi alustamiseks. Oleme kogu aeg öelnud, et sellise dialoogi pidamiseks on vaja veel
lahendada kaks põhiküsimust: kindel tagasivõtmine ning ELi standarditega kooskõlas
olevad taasintegreerimise poliitikavahendid.

Tagasivõtmist käsitleva seaduse ja ELi liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsete
tagasivõtulepingute rakendamist tuleb tõrgeteta jätkata. Kosovos on toimunud kaks
hindamismissiooni – eelmise aasta juunis ja detsembris –, et hinnata Kosovo hetkeolukorda
seoses integreerimisprotsessiga. Nende käigus ilmnes, et tehtud on palju edusamme, kuid
siiski on veel asju, mis vajavad tegemist, ja me peame Kosovo valitsusega dialoogi selleks,
et pakkuda neile selleks abi ja tuge. Edusamme tuleb teha ka omavalitsuse tasandil.

Saame Kosovost korrapäraseid ülevaateid ja ma kohtun ka vastutavate ministritega, ning
kui kõik need asjad on paigas, oleme valmis korraldama uue missiooni, mis läheks sinna
vaatama, milliseid meetmeid on võimalik võtta viisanõudest loobumise dialoogi
alustamiseks. Me ei ole veel selleni jõudnud, kuid Kosovos on tehtud palju edusamme ja
teeme valitsusega väga tihedat koostööd, et toetada neid ja aidata neil edu saavutada.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Suur tänu, volinik, väga hea vastuse eest. Tahtsin lihtsalt
küsida, kas teie arvates on võimalik, et kõnealune missioon läheks Kosovosse veel sel aastal,
või ei ole teil võimalik selle kohta midagi öelda? Kas ei oleks oluline, et ka selline väike riik,
kelle toetamiseks eraldame rahalisi vahendeid ja teeme jõupingutusi, võiks anda oma
noortele võimaluse Euroopat tõeliselt tundma õppida? Kindlasti on tulemus täiesti
vastupidine, kui hoiame rahvast seal n-ö vangis. Ma tean, et teile meeldib piiride avamise
mõte, kuid kas peate seda reaalseks, et kõnealune missioon võiks siiski toimuda Poola
eesistumise ajal?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Bernd Posselt, olen igati nõus teie püüdlusega
teha kõik selleks, et Kosovo ei muutuks isoleeritud väikesaareks piirkonnas, kus me püüame
ükshaaval kaotada viisatõkkeid. Kindlasti ei kavatse me Kosovot hüljata. Ajastus on paljuski
Kosovo valitsuse otsustada. Teeme kosovolastega koostööd ning niipea, kui nad annavad
meile teada, et on teinud kõik, mida palusime neil teha, võivad nad pöörduda meie poole
ja me saadame kõnealuse missiooni. See on paljuski nende otsustada, kuid meil puuduvad
ajalised piirangud. Võime minna, kui nad kutsuvad ja kui on tehtud mõistlikke edusamme.

Juhataja.    – Küsimus nr 10, mille esitas Gay Mitchell (H-000205/11)

Teema: võitlus kurjategijate internetikasutuse vastu

Tehnoloogia ning eriti interneti kiire areng on muutnud kuritegelikesse organisatsioonidesse
imbumise palju keerulisemaks. Kurjategijad suhtlevad nüüd üksteisega pigem interneti kui
mobiiltelefoni kaudu, mis kuni viimase ajani oli nende peamine kommunikatsioonivahend.

Kuidas kavatseb komisjon takistada interneti kasutamist kuritegelike rühmituste poolt
Euroopas?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Küberkuritegevus on tõepoolest kasvav oht. See
muutub üha liikuvamaks ning hiljutise ohuanalüüsi kohaselt on organiseeritud kuritegevus
üha rohkem seotud küberkuritegevusega. Niisiis viib komisjon selles valdkonnas läbi
mitmesuguseid tegevusi, et parandada üldist küberjulgeolekut ning hoida ära
küberkuritegevust ja selle vastu võidelda.
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Poliitilisel tasandil on hiljuti vastu võetud poliitikadokumentides kehtestatud konkreetsed
eesmärgid ja tegevuskavad. Meil on olemas Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja Euroopa
Liidu sisejulgeoleku strateegia. Kõnealuses strateegias on küberkuritegevus selgesti märgitud
üheks meie tulevaseks prioriteediks.

Eelmisel aastal esitasime ka kaks seadusandlikku ettepanekut: ühe – laste internetis
ärakasutamist käsitleva direktiivi – võttis komisjon vastu märtsis ja ma tean, et praegu
peetakse selle üle arutelu, ning teine on infosüsteemide vastu suunatud ründeid käsitlevate
direktiivide ettepanek. See tehti eelmise aasta septembris, ka selle üle peate teie koos
nõukoguga arutelu ja ma tean, et tehtud on palju edusamme.

ELi õigusaktide vastuvõtmise poole püüeldakse mõistagi hiljuti küberruumis toimunud
rünnakute tõttu. Oleme eelkõige lisanud sätteid, mis käsitlevad karistamist selliste vahendite
nagu ründeprogrammide eest, mida kurjategijad on kasutanud robotivõrkude loomiseks.

Samuti aitab küberkuritegevusega võidelda rahvusvaheline koostöö ja seetõttu oleme
kaasanud neis küsimustes rahvusvahelisi partnereid. Eelmise aasta novembris loodi ELi ja
Ameerika Ühendriikide vaheline töörühm, mille raames on toimunud mitu erinevat
ekspertide kohtumist. Aruande edusammude kohta esitame järgmiseks ELi ja USA
tippkohtumiseks, mis toimub käesoleva aasta novembris. Samuti on meil kavas luua
küberkeskus, kus saaksime eri liikmesriikides tehtavaid jõupingutusi Euroopa tasandil
kooskõlastada.

Küberkuritegevust mõjutavad otseselt kiired tehnoloogilised edusammud, mis ilmnevad
ruttu uutes ärimudelites, kuid ka õiguskaitse ja laiema ühiskonna suutlikkus leppida sellise
liikuva keskkonnaga nagu küberruum. Küberkuritegevus on muutumas
massikuritegevuseks. Seepärast peame oma süsteemid ühiselt korda seadma ja jagama
teavet selle probleemi lahendamiseks. Kui on põhjust uskuda, et üha rohkemate
internetikuritegude taga on organiseeritud kuritegelikud ühendused, tuleks rakendada
samu uurimistoiminguid nagu väljaspool internetti sooritatud organiseeritud kuritegude
avastamisel ja kohtus menetlemisel ning loomulikult täiustatud kooskõlastusmehhanismi.

Kümme aastat tagasi võeti lõpuks vastu Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioon
(Budapesti konventsioon). Kümme aastat hiljem ei ole kõik liikmesriigid seda konventsiooni
allkirjastanud ega ratifitseerinud. Igal juhul nõuame ratifitseerimist aasta lõpuks,
kümnendaks aastapäevaks, sest see kinnitaks kõikide liikmesriikide olulist pühendumust
nende kuritegudega võitlemisele.

Gay Mitchell (PPE).   – Tänan teid vastuse eest, volinik. Ma saan aru, et on inimesi, kes
hooplevad internetikuritegudega ja panevad neid toime, ning et kuritegelike jõukude
tegevuse hulka kuuluvad uimastiäri, inimkaubandus, prostitutsioon, relvakaubandus,
ebaseaduslike sisserändajate salaja üle piiri toimetamine, isegi mõrvad, vargused, pettused,
relvastatud röövid ja palju muud. Seda kõike tehakse Facebooki vahendusel, süsteemi ära
kasutades, ning selle üle hoobeldakse. Loomulikult on Europolil ja teenusepakkujatel –
ehk isegi komisjoniga kooskõlastatult – võimalik osa neist isikutest kindlaks teha. Mida
rohkem nad tunnevad end puutumatuna, seda enam nende arv kasvab.

Paluksin volinikul kaaluda teatud erimeetmete võtmist, et kooskõlastada seda, kuidas
reageerida nimetatud inimeste tegevusele internetis.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Küberrünnakute arv, ulatus ja tõsidus on viimastel
aastatel kasvanud Nende ohvriteks on tavalised inimesed, ettevõtted või isegi avalikud,
kohalikud, riigi- või ELi tasandi asutused. Euroopa Liit peab tõhustama oma
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küberkuritegevusega võitlemise strateegiat. Tahaksin teilt küsida, milliseid meetmeid
kavatseb komisjon lisaks õigusraamistikule ja Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA)
volituste pikendamisele võtta oma juhtrolli tugevdamiseks küberjulgeoleku tagamisel?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Jah, tõepoolest, praegu pannakse internetis toime
ka tavalisi kuritegusid, sest tegemist on kasuliku vahendiga, ent internet soodustab ka uusi
kuriteoliike, näiteks identiteedipettust või pangakontode tühjendamist vms.

Võite kindlad olla, et me jälgime seda väga hoolikalt. Alles äsja korraldas Europol üsna
tähelepanuväärseid rünnakuid osa jõukude vastu ja tegi näiteks kindlaks nii lapsporno kui
ka inim- ja uimastikaubandusega tegelevad piiriülesed Euroopa jõugud, niisiis tegeleb
Europolis sellega palju eksperte.

Loomulikult tuleb meil enamat teha. Peame ühendama omavahel kõik Euroopa Liidu
häirekeskused, jagama statistilisi andmeid ja teavet ning tegema rohkem koostööd ka
eraettevõtetega, et leida teatud määral lahendusi. Samuti on meil kavas luua – ja hetkel
viime läbi teostatavusuuringut – aastaks 2013 Euroopa küberkeskus, mille ülesanne oleks
valdkonda koordineerida, toimida häirekeskusena ja toetada liikmesriikides juba
olemasolevaid küberkeskuseid. Jälgime probleemi väga tähelepanelikult ning Europol ja
liikmesriikide pädevad ametid teevad kõik endast oleneva selle kasvava kuriteoliigiga
võitlemiseks.

Juhataja.    – Küsimus nr 11, mille esitas Sarah Ludford (H-000215/11)

Teema: Schengeni hindamine ja võimalik peatamismehhanism

On oht, et komisjoni ettepanekutes Schengeni ala haldamise kohta nähakse Euroopa
menetluse eelistamist Euroopa olemusele. Komisjon teeb ettepaneku võtta endale
läbivaadatud Schengeni hindamisprotsessis juhtroll, kuid parlament teeb ettepaneku seda
muuta, et Euroopa Liidu ja riikliku tasandi ekspertide rollid oleksid tasakaalus. Schengeni
lepingu peatamiseks teeb komisjon ettepaneku luua liikmesriikide otsuse asemel ELi
mehhanism, kuid seda ettepanekut on suures ulatuses (valesti) tõlgendatud, justkui
tähendaks see seda, et sisepiiride taaskehtestamine on praktikas lihtsam. Ühenduse
menetluse kasutamine nii hindamise kui ka peatamise puhul võib poliitiliselt liiga keeruliseks
osutuda (kuigi see oleks soovitav). Kas sellega seoses ei oleks parem seada esmatähtsale
kohale Euroopa olemus, võttes Schengeni eeskirju rikkuvate liikmesriikide karistamiseks
vajaduse korral kasutusele rikkumismenetlused?

Küsimus nr 12, mille esitas Maria Eleni Koppa (H-000216/11)

Teema: Schengeni lepingu rakendamine

Sisepiirideta Schengeni ala loomine ja Euroopa kodanike vaba liikumine on üks ELi
aluspõhimõtteid ja Euroopa integratsiooni nurgakive. Piirikontrolli taaskehtestamine ELi
sisepiiridel ei lahenda sisserändeprobleeme, seevastu aga raskendab Euroopa kodanike elu
ja õhutab natsionalistlikke vaateid.

Kas komisjon, võttes arvesse eespool esitatut ja Euroopa Parlamendi presidendi väidet,
mille kohaselt liikumisvabadus on ilmselt see ELi aspekt, mida eurooplased kõige rohkem
hindavad, võiks vastata järgmistele küsimustele: millise seisukoha kavatseb komisjon võtta
Taani suhtes, arvestades riigi hiljutist otsust taaskehtestada piirikontroll? Kas komisjon
kavatseb võtta muid meetmeid ELi välispiiride tugevdamiseks? Kas komisjon kavatseb läbi
vaadata põhimõtte, mille kohaselt see liikmesriik, kuhu sisenetakse, kannab ainuvastutust
ebaseaduslike sisserändajate eest?
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Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Austatud juhataja! Võtan mõlemad küsimused
korraga ette, sest need on peaaegu ühesugused. Need käsitlevad Schengeni säilitamise ja
edasiarendamise küsimusi, mis on tekkinud rändekriisi tõttu. Oma vastuses
Georgios Papanikolaou esitatud küsimusele puudutasin seda põgusalt, kuid neid asju tuleks
loomulikult ka selles kontekstis meeles pidada.

Küsimuses tundis Sarah Ludford muret selle üle, et uued Schengeni hindamise ja peatamise
eeskirjad võivad olla laialivalguvad ja neis on raske kokku leppida, ning palus komisjonil
pidada esmatähtsaks hoopis rikkumismenetluse algatamist nende liikmesriikide vastu, kes
rikuvad Schengeni eeskirju. Lubage mul olla siin päris otsekohene: Schengeni eeskirjade
rikkumist ei saa lubada, kuid üks ei välista teist. Me kavatseme järgida paralleelset
käsitlusviisi.

Me oleme ELi õiguse täitmise järelevalvajad. Komisjon tagab jätkuvalt selle, et kõik
kohaldavad ja järgivad Schengeni eeskirju õigesti. Meie töö peab tuginema kehtivatele
õigusaktidele. Olen veendunud, et kehtivad õigusaktid suudavad arvestada enamiku
olukordadega. Kui tõlgendamisel või rakendamisel on erinevusi, siis peaks komisjon
konsulteerima asjaomaste liikmesriikidega ja selgitama neid eeskirju. Selleks võib esitada
suuniseid või soovitusi.

Komisjon on valmis ELi õiguse nõuetekohase kohaldamise tagamiseks kasutama kõiki
olemasolevaid vahendeid, kaasa arvatud rikkumismenetluse alustamine, kui see on vajalik.
Samal ajal töötame ennetavate meetmete kallal, mis peaksid aitama meil vältida
rikkumismenetlust. Seega käivad meil praegu komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu
vahel läbirääkimised tõhusama Schengeni hindamissüsteemi loomiseks. Praegu mõtiskleme
selle üle, kas ja kuidas seda hindamismehhanismi täiendada, et luua vastastikune usaldus
ja tagada eeskirjade ühtne kohaldamine.

Mis puutub Taani valitsuse plaani seoses kontrollidega riigi sisepiiridel, millest rääkis Maria
Eleni Koppa, olete kindlasti teadlikud, et komisjoni president saatis Taani peaministrile
koheselt kirja, milles juhtis tähelepanu asjaolule, et komisjoni esimeses analüüsis seati
suures osas kahtluse alla see, kas kavandatud meetmed on kooskõlas kohustustega, mille
Taani on võtnud ELi ja rahvusvahelise õiguse alusel. President Barroso rõhutas, et
liikmesriigid ei tohi süstemaatiliselt kontrollida kaupu ega inimesi ELi sisepiiridel ning
nõudis tungivalt, et Taani hoiduks ühepoolsete meetmete võtmisest. Praegu analüüsime
Taani esitatud teavet ja seejärel otsustame edasiste meetmete üle.

Maria Eleni Koppa küsis ka seda, kas komisjon kavatseb teha ettepaneku vaadata läbi
põhimõte, mille kohaselt see riik, kuhu esimesena ebaseaduslikult sisenetakse, kannab
ainuvastutust. Tahaksin rõhutada, et selle põhimõtte kohaselt saadetakse ebaseaduslikult
liikmesriigi territooriumil viibiv isik tagasi sellesse riiki, kuhu ta ELis esimesena sisenes.
See on Dublini määruse eriline säte, mille kohaselt peavad liikmesriigid otsustama, milline
liikmesriik vastutab nende territooriumil esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest.
Seepärast ei ole tegemist ebaseadusliku rändega seotud probleemide lahendamiseks mõeldud
vahendiga.

Komisjoni Dublini määruse uuesti sõnastamise ettepanekus seda põhimõtet ei muudetud.
Taotleja ELi sisenemisel tähtsaimat rolli mängivad liikmesriigid peaksid vastutama tema
varjupaigataotluse läbivaatamise eest. Euroopa Parlament toetas seda ülekaalukalt, kui
ettepaneku üle 2009. aasta mais hääletati. Seda toetust kinnitati eelmise aasta novembris
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis toimunud hääletusel.
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Sarah Ludford (ALDE).   – Austatud volinik! Muidugi on mul väga hea meel kuulda,
kuidas te rõhutate taas seda, kui oluline on teie jaoks Schengeni ala püsimajäämine. Ma
tean, et mõtlete seda väga tõsiselt, kuid mulle teeb muret, et siiski näib, et inimesed on
saanud olukorrast valesti aru ja on tekkinud mulje – näiteks kirjutati eelmisel nädalal
Financial Times’is ilmunud artiklis, et nii Schengen kui euroala on lagunemas –, et mingil
põhjusel on komisjon üsna muretu sisepiiridel piirikontrollide taaskehtestamise suhtes.

Kardan, et kuigi komisjon paneb rõhku nii-öelda oma institutsioonilistele õigustele, ei
järgne sellele tegelikku kindlameelsust, tegelikku innukust alustada vajaduse korral
rikkumismenetlust. Ma ei ole kuulnud, et Rooma ja Pariis oleksid saanud sellise kirja, mille
president saatis Kopenhaagenile.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Aitäh, volinik, selge vastuse eest Schengeni küsimusele
ja viite eest varasemale küsimusele meetme kohta, mille kohaselt jaotatakse sisserändajad
liikmesriikides ümber demograafiliste, majanduslike ja geograafiliste kriteeriumide põhjal.

Igal juhul tahaksin juhtida tähelepanu küsimusele Dublini II määruse kohta, et kõnealune
määrus on praegu teatud riikide (näiteks minu kodumaa Kreeka) jaoks, mis asuvad liidu
välispiiridel ja millesse saabub tegelikult ligikaudu 90% Euroopa Liitu saabuvatest
sisserändajatest, vastuvõetamatu; kohalikud elanikud ei saa sellega nõustuda; riigid ei saa
sellega nõustuda. Seega on meie meelest uuesti sõnastamine – vähemalt – uute arengute
tõttu alaline nõue.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Austatud volinik! Enne rääkisite sellest, millist
rõhku pannakse solidaarsuse ja koormuse õiglase jagamise mõistele. Tuletasite meile väga
asjakohaselt meelde, et hädavajalik on pidada läbirääkimisi kolmandatest riikidest pärit
pagulaste ümberasustamise üle. Samuti teatasite eelmisel aastal, et ootame uut
liikmesriikidevahelise ümberasustamise programmi. Kas võiksite meile öelda, kas komisjon
teeb varsti avalduse?

Teiseks, mis puutub Dublini II määrusesse, tahaksin lisaks Maria Eleni Koppa öeldule juhtida
tähelepanu alljärgnevale. Prantsusmaa on peatanud Kreekasse tagasisaatmised, sama tegi
Saksamaa. Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis meid süüdi konkreetsetel põhjustel nii
Dublin II kui ka selle toimivust silmas pidades. Mis veel peab juhtuma mõistmiseks, et
Dublin II tuleb viivitamatult uuesti sõnastada, nagu taotles Euroopa Parlament?

Cecilia Malmström,    komisjoni liige  .  – Mul on kahju, kui komisjoni seisukohtadest
Schengeni suhtes on jäänud vale mulje. Minu arvates ei ole ma viimasel kuul rääkinud
muust kui Schengenist! Olen rõhutanud, kui oluline on Schengen, milline kingitus see on
Euroopa Liidule ja et me peame seda tugevdama, mitte nõrgendama.

Suhtume igasse Schengeni peatamise teatesse väga tõsiselt. Peame dialoogi Itaalia,
Prantsusmaa ja Taaniga, et teha täpselt selgeks, mida on tehtud, mida on välja pakutud ja
kas see on kooskõlas Schengeni eeskirjadega. Samuti uurime, kuidas on võimalik tugevdada
Schengeni hindamist, et tagada juba varakult praeguse, mitte väga hea vastastikuse
hindamise süsteemi väljavahetamine Euroopa tasandil tehtava hindamise vastu, kus Euroopa
Parlamendil on suurem roll.

Liikmesriikide abistamiseks peab meie käsutuses olema rohkem vahendeid. Peame
parandama suuniste esitamist. Samuti peame selgitama, millistel erandlikel juhtudel võib
peatamise läbi viia, et ära hoida ühepoolne tegevus, mis ohustab kogu süsteemi. Niisiis
võite kindlad olla, et teeme kõik endast oleneva Schengeni tugevdamiseks ja et selleks peab
Euroopa rohkem, mitte vähem, sekkuma.
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Loomulikult on sellega seotud Dublini määrus, kuid tegemist on paralleelse protsessiga.
See on osa varjupaigapaketi läbirääkimistest, mida peetakse praegu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu vahel. Komisjon tegi ettepaneku, mille kohaselt Dublini määruses jääb varjupaiga
eest vastutavaks esimene riik, kuid võetakse uuesti kasutusele erakorraline mehhanism
kõnealuse mehhanismi peatamiseks erandjuhtudel. See tekitab liikmesriikides väga palju
vaidlusi; sellist erakorralist mehhanismi toetatakse väga vähe. See on üks varjupaigapaketi
läbirääkimiste kõige keerulisemaid valdkondi.

Niisiis ei ole see lahenduseks Kreeka probleemile. Samaaegselt kogu Euroopat hõlmava
varjupaigasüsteemi sisseseadmisega, mis tooks samuti kaasa suurema koormuse jagamise
– sest kui kõikidel liikmesriikidel on toimiv süsteem, saaksid kõik liikmesriigid
varjupaigataotlejaid vastu võtta –, on Kreeka puhul lahenduseks Kreeka tegevuskava raames
rakendatavate reformikavade jätkamine. Komisjon ja liikmesriigid toetavad Kreekat tohutu
suure abisumma, kogemuste, tõlkide ja haldustöötajatega. Me abistame Kreekat selles
olulises töös, mida ta teeb Euroopa õigusega kooskõlas oleva süsteemi loomiseks. Palju
on ära tehtud, kuid palju on veel teha. Seda tuleb teha varjupaigasüsteemi läbirääkimistega
ühel ajal.

Juhataja.    – Küsimus nr 13, mille esitas Frédéric Daerden (H-000197/11)

Teema: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik

Mitmetest hääletustulemustest ja avaldustest nähtub, et ELis valitseb üksmeel nimetatud
fondi eri aspektide osas.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond erineb Euroopa Sotsiaalfondist nii meetodite
kui eesmärkide poolest, seega ei saa neid kahte fondi ühendada ei formaalselt ega praktiliselt.

Pärast Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vaevalist algust on rakendusmääruse
2009. aasta muudatus võimaldanud fondi paremini kasutada. Märgatavalt on kasvanud
taotluste arv abi saamiseks fondist, mis lähendab ELi tema töövõtjatele. Seega pole kahtlust,
et fondi olemasolu on vajalik.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi sellest konkreetsest aspektist tuleneb, et
fondi tuleb käsitleda püsivana ning fondil peab olema küllaldaselt vahendeid teha maksete
assigneeringuid, ilma et fondi vahendite kasutamiseks peaks fondi tegema ülekandeid.

Kas komisjon arvab, et muude fondidega võrdse tegeliku fondi asutamine rahuldaks
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kõik vajadused, vähendamata samas
Euroopa Parlamendi rolli tähtsust selles küsimuses?

László Andor,    komisjoni liige. – Olen tänulik teie huvi eest Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondi vastu. Käesolev aasta on fondi tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega,
sest komisjon kavatseb teha ettepaneku fondi reguleerivate eeskirjade ja selle toimimise
kohta järgmisel programmitöö perioodil.

Paaril viimasel kuul pidas komisjon sel teemal nõu fondi kõige olulisemate huvirühmadega.
Eelkõige oleme hoolikalt läbi vaadanud Euroopa Parlamendi enda suurepärase raporti
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta, mille koostas Miguel Portas paar
kuud tagasi. Lähtudes kogemustest, mis me oleme saanud fondist selle praegusel kujul ja
nõupidamiste käigus tehtud soovituste põhjal loodame väga, et meie ettepanek parandab
fondi märkimisväärselt pärast 2013. aastat ja lahendab eelkõige olemasoleva
rahastamismehhanismi kaks probleemi.
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Esimeseks probleemiks on aeg, mis kulub toetuse andmiseks pärast seda, kui liikmesriik
on esitanud taotluse. Suure osa sellest ajast võtab taotluse hindamine. Komisjon uurib,
kuidas selgitada või lihtsustada teavet, mida liikmesriigid peavad esitama taotluste
abikõlblikkuse tõendamiseks. Palju aega võtab ka see, et igale taotlusele on vaja taotleda
ja saada heakskiit mõlemalt eelarvepädevalt institutsioonilt. Ka see aeglustab fondist toetuste
maksmist, ja kannatavad selle tõttu töötajad, sest mõned liikmesriigid ei taha teha
ettemakseid koolitamiseks, tööotsingute toetamiseks ega muude meetmete jaoks.

Lisaks on viimasel kahel aastal oluliselt kasvanud fondile esitatud taotluste arv ja seega
taotletud kogusumma. Seepärast on üha raskem kindlaks teha piisavaid toetuste reserve.
See on probleem. 2011. aastal tuli esmakordselt lükata edasi komisjoni heakskiidu andmine
fondile esitatud taotlustele, sest ei suudetud kiiresti leida piisavaid maksete assigneeringuid.
Kindlasti nõustute sellega, et see ei aita koondatud töötajaid, kes vajavad kiiresti abi. Peame
leidma kõnealustele probleemidele lahenduse ja viima fondi rahastamise mehhanismi
paremini kooskõlla nimetatud eesmärkidega.

Praegu arutatakse mitut valikuvarianti. Näiteks võiks fond olla Euroopa Sotsiaalfondi osa.
Sel võiks olla oma eelarve. Komisjon ei ole veel langetanud otsust selle kohta, milline oleks
parim viis nende probleemide lahendamiseks, kuid sügisel kavatsetakse esitada ettepanek
Globaliseerumisega Kohanemise Fondi tuleviku kohta, pidades silmas Euroopa töötajate
parimaid huve. Ootan huviga teie arvamusi.

Pervenche Berès (S&D),    küsimuse esitaja asendaja. – (FR) Austatud juhataja! Volinik,
tahaksin teid Frédéric Daerdeni nimel vastuse eest tänada. Loomulikult toetame kõiki
menetlusi kiirendavaid algatusi, kui nende eesmärk on aidata töötajaid, kes on koondatud
globaliseerumise või majanduskriisi tõttu.

Tahtsime lihtsalt juhtida teie tähelepanu kahele probleemile. Esiteks, töötajate toetamise
otstarve peaks olema jätkuvalt esmatähtis. See tähendab, et menetluste läbivaatamisel
seisame vastu sellele, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist saab lihtsalt üks
vahend teiste seas, näiteks ühtekuuluvuspoliitika vahend, sest see tähendaks, et lisaks
välispoliitikaks või uurimis- ja arendustegevuseks eraldatud rahalistele vahenditele muutuks
kogu ELi rahaline toetus seotuks ühtekuuluvuspoliitikaga. Meil on spetsiaalsed eesmärgid,
mille jaoks on vaja eraldi vahendeid. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on
üks neist.

Samuti palume teil koostöös oma kolleegidega viia Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondi haldamine kooskõlla muu poliitikaga, mis avaldab mõju selles valdkonnas,
näiteks konkurentsi- või tööstuspoliitika valdkond.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Austatud volinik! Kui aasta alguses küsiti, kas
Kreeka oli esitanud taotluse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist raha
saamiseks, vastasite sellele eitavalt. See vastus tekitas Kreekas riigi majandusliku ja sotsiaalse
olukorra tõttu ärevust.

Esitan teile väga otsekohese küsimuse: kas minu kodumaa on kuus kuud hiljem esitanud
taotluse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmiseks,
et toetada finantskriisist mõjutatud töötajaid? Kui seda on tehtud ja teil on selle kohta
teavet, öelge mulle, kas see kiideti heaks. Kui seda tehtud ei ole, kas võiksite selgitada, miks
Kreeka sellist taotlust ei esitanud?

Marian Harkin (ALDE).   – Mul oli volinikule veel üks küsimus, milleni me täna ei jõua
ja milles tegelikult küsitakse tema seisukohta Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega
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Kohanemise Euroopa Fondi liitmise kohta. Te rääkisite sellest, kuid ei avaldanud meile
selle kohta arvamust. Seega, kui teil on võimalik seda teha, sooviksin seda kuulda, ja kas
teie arvates suurenevad liitmise korral ka Euroopa Sotsiaalfondi eelarveassigneeringud?

Lõpetuseks puudutab minu teine küsimus ajakava ning te rääkisite probleemidest komisjoni
ja eelarvepädeva institutsiooniga. Kuidas oleks, kui innustaks liikmesriike
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile taotluse esitamisel alustama ka ise nende
meetmete võtmist, mille rahastamist taotleti kõnealuse fondi raames, sest vähemalt siis ei
ootaks töötajad fondi rakendamise järel?

László Andor,    komisjoni liige. – Mul on hea meel kuulda, et arutelul kinnitati komisjoni
eesmärke lisada EGF järgmisesse finantsperspektiivi tugevama ja tõhusama koondatud
töötajate toetamise vahendina. Seda kinnitab ka asjaolu, et lähitulevikus on eelarve
konsolideerimine jätkuvalt päevakorral enamikus liikmesriikides ning nende arvates on
palju kasu sellest, kui ELi tasandil on olemas kindel, kiire ja tõhus vahend ootamatult töö
kaotanud töötajate toetamiseks.

Nagu ma ütlesin, jäävad lahtiseks mõned küsimused, näiteks Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vaheline seos. Nagu te teate,
rakendatakse Euroopa Sotsiaalfondi ühiselt hallates ning minu arvates ei ole praeguse
Euroopa Sotsiaalfondi haldamissüsteem kooskõlas Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondi eesmärkidega. Olenemata sellest, millise lõpliku korralduse me lõpuks
leiame, mõjutab haldamise küsimus lõplikku korraldust minu arvates väga oluliselt. Ma ei
räägi siin nimedest, vaid vajadusest eraldi fondi järele ja eelkõige vajadusest pöörata
tähelepanu kiirusele.

Muidugi leiavad mitmed liikmesriigid juba praegu ja arvatavasti ka tulevikus võimaluse
rahastada programme kas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist või Euroopa
Sotsiaalfondist ning omavad veidi mänguruumi, kuid väga oluline on hoida
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond lihtsalt kõikidele liikmesriikidele kättesaadav
selleks, kui tekib vajadus lahendada ootamatuid tööhõivekriise.

Teises küsimuses osutatakse abikõlblikkuse kindlaksmääramise probleemile kehtivas
määruses. Suurema selguse toomiseks tegeleme ka selle küsimusega, kuid praegu töötame
lihtsalt ajutise määruse pikendamise nimel praeguse finantsperspektiivi lõpuni. Pean siin
silmas eeskirju, mis kehtestati seoses kriisiga ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa
Fondi tõhustamiseks töötajatele avalduvate kriisi mõjudega võitlemisel.

Liam Aylward (ALDE).   – Austatud juhataja! Oskate te öelda, kui palju küsimusi te
saaksite selles osas vastu võtta?

Juhataja.   – Liam Aylward, ma ütlesin enne teie saabumist, et meil on 20 minutit voliniku
kohta, mis tähendab, et me jõuaksime võib-olla küsimuseni nr 15, mille esitas Vilija
Blinkevičiūtė, kuid kardan, et me ei jõua ette võtta teie küsimust. Ehk saaksite täiendada
mõnda muud küsimust?
Küsimus nr 14, mille esitas Nikolaos Chountis (H-000200/11)

Teema: Kollektiivlepingute kord

Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond tegid toetusmehhanismi kasutada soovinud
Kreekale, Iirimaale ja Portugalile memorandumite kaudu kiiresti kohustuseks kehtestada
olulisi muudatusi töösuhetes ja kollektiivläbirääkimiste suhtes kohaldatavates menetlustes
ning selle tulemusena kaotati töötajatele ette nähtud riiklikud tagatised.
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Näiteks kohustub valitsus Kreeka memorandumis tagama, et ettevõtja tasandil sõlmitud
lepingud on ülimuslikud valdkondlike lepingute suhtes, mis on omakorda ülimuslikud
kutseorganisatsioonide tasandil sõlmitud lepingute suhtes. Valitsus peab tühistama sätte,
mis lubab tööministeeriumil laiendada kõiki valdkondlikke lepinguid isikutele, kes ei ole
läbirääkimistel esindatud.

Kui arvestada, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 156 kohaselt käsitletakse
kollektiivlepingutega seotud küsimusi vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele, siis kas
komisjon saab aru, et selline taktika ei loo mitte üksnes palga- ja tööõiguste jätkuva
kahanemise nõiaringi, vaid on ka vastuolus lepingutega, mida komisjon on kohustatud
järgima?

László Andor,    komisjoni liige. – Komisjon tunnistab, et Kreeka kriis tekitab väga suurt
sotsiaalset kahju Kreeka eri elanikkonnakihtidele, kuid enamasti on see kahju rahalise
tasakaalustamatuse, konkurentsivõime vähenemise ja finantsraskuste tagajärg: just neid
raskusi tahetakse memorandumiga lahendada, mitte süvendada.

Mõned väidavad, et kuna need on memorandumis, siis ei järgita Euroopa Liidu toimimise
lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet. Minu arvates ei vasta see tõele.
Memorandumis sisalduvad meetmed koostati tihedas koostöös Kreeka valitsusega ja need
kiitis heaks Kreeka parlament. Sellest nähtub, et need on kooskõlas subsidiaarsuse
põhimõttega.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta toetab minu arvamust. Harta artiklis 28 on sätestatud, et
töötajatel või nende organisatsioonidel on liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade
kohaselt õigus pidada asjakohasel tasandil läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja neid
sõlmida ning huvide konflikti korral kollektiivselt oma õigusi kaitsta, sealhulgas streikida.
Ent harta artiklis 51 on sätestatud, et harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse
võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele
üksnes liidu õiguse kohaldamise korral.

Puudub eraldi ELi õigusakt selle kohta, millised kollektiivlepingud on ülimuslikud siis, kui
need sõlmitakse eri tasanditel, samuti puudub eraldi ELi õigusakt selle kohta, kuidas on
võimalik laiendada filiaali tasandil sõlmitud kollektiivlepinguid riigi sekkumise kaudu.
Seetõttu kuuluvad nimetatud küsimused ainult siseriikliku õiguse reguleerimisalasse, võttes
nõuetekohaselt arvesse Kreeka asjaomaseid rahvusvahelisi kohustusi, kaasa arvatud
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni asjaomaseid konventsioone.

Loodetavasti andsin küsimustele rahuldava vastuse. Samuti loodan, et olen veennud teid
selles, et memorandumis sisalduvad fiskaal-, finants- ja struktuurimeetmed on olulise
tähtsusega Kreeka kriisist väljumisel. Loodetavasti leevendasin hirme, mida mõned teist
võivad tunda suutmatuse pärast järgida subsidiaarsuse põhimõtet.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Austatud volinik! Mul on kahju, kuid jällegi ei
andnud te selget vastust. Andsite mu kirjalikele küsimustele enam-vähem sama vastuse.
Kui komisjon tõesti tunnistab seda, et kollektiivlepingute kord on siseriiklike õigusaktide
küsimus, siis kas te nõudmisega, et kollektiivlepingute kord tuleb sisuliselt kaotada, ei riku
mitte teile aluslepingutega antud rolli? Euroopa ametiühingud ei ole teie tõlgendusega
nõus ja nad on esitanud teie suhtes kaebuse aluslepingute rikkumise pärast.

Minu küsimus on järgmine: kes nõuab kollektiivlepingute kaotamist? Kas seda teete teie?
Kas seda teeb Rahvusvaheline Valuutafond? Kas seda teevad Kreeka, Portugali ja Iirimaa
laenuandjad? Kui tohib, siis paluksin selget vastust.
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László Andor,    komisjoni liige. – (kuni esimese lause keskpaigani oli mikrofon välja lülitatud)
... suurem osa institutsioonilisest korrast, sealhulgas palgakujundusest eri liikmesriikides.
Nimetatud hädaolukordi käsitleti Euroopa Liidu, Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa
Keskpanga ja asjaomaste liikmesriikide valitsustega koostöös välja töötatud poliitikas.

Mõned küsimused on tõesti veel lahtised ja mõned tõstatati ka nn laiendatud euroala paktis.
Me pidasime hiljuti sotsiaalpartneritega, kaasa arvatud Euroopa Ametiühingute
Konföderatsiooniga (ETUC), mitu arutelu selle üle, milline on sotsiaaldialoogi ja majanduse
juhtimise vaheline seos. See arutelu on pooleli. Ma ei väida, et kõik küsimused leidsid
vastuse, ja just seepärast tegin ettepaneku korraldada konverents ELi palkade ja
palgakujunduse teemal. Kõnealune konverents toimub septembris ning sellest võtavad
osa sotsiaalpartnerid ja muud huvirühmad. Jätkame seda arutelu ja loodetavasti leiame
õiged vastused.

Juhataja.    – Küsimus nr 15, mille esitas Vilija Blinkevičiūtė (H-000203/11)

Teema: Määruse (EMÜ) nr 1612/68 (töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires)
läbivaatamine

Töötajate liikumisvabaduse tugiraamistik on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr
1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires, mida on juba korduvalt läbi
vaadatud.

Euroopa Parlament koostab praegu raportit töötajate liikuvuse edendamise kohta ELis.
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni koosolekul osalenud komisjoni esindaja
teatas 19. aprillil, et komisjoni valmistub nimetatud määrust parandamise eesmärgil läbi
vaatama.

Millal peaks läbivaatamine komisjoni kava kohaselt algama?

László Andor,    komisjoni liige. – Töötajate vaba liikumine on ELi aluspõhimõte. Koos
kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumisega moodustab see ühtse turu tugisamba ning
on aidanud kaasa Euroopa lõimumisele viimased 50 aastat.

Samuti on sellel märkimisväärne sotsiaalne mõõde, sest see soodustab ELi võõrtöötajate
ja nende pereliikmete sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist lõimumist vastuvõtvasse
liikmesriiki. Töötajate vaba liikumist reguleeriv ühenduse õigustik tagab ELi kodanikele
õiguse liikuda töötamise eesmärgil liidus vabalt ning kaitseb töötajate ja nende pereliikmete
sotsiaalseid õigusi.

Nagu te teate, oli 1. mai 2011 ELi jaoks oluline kuupäev. See tähistas piirangute kaotamist
2004. aastal ELiga ühinenud kaheksa liikmesriigi kodanike õiguselt töötada vabalt mis
tahes liikmesriigis.

Komisjon loodab, et need liikmesriigid, kes kohaldavad endiselt üleminekumeetmeid
Rumeeniast ja Bulgaariast pärit töötajate suhtes, liberaliseerivad oma tööturu teise etapi
lõpuks 31. detsembril 2011.

Üleminekuaja lõpp tähendab seda, et rohkem ELi kodanikke saab kasutada ühte ELi
põhivabadustest ja töötada vabalt teises liikmesriigis. See annab suurepärased võimalused
inimestele, kes võivad liikuda sinna, kus on töökohti, kuid samuti majandusele.

Ma tean, et töötajate liikuvus ja liikumisvabadus on olulisel kohal ka Euroopa Parlamendi
jaoks. Komisjonil on hea meel töötajate liikuvuse edendamist Euroopa Liidus käsitleva
algatusraporti üle ning jälgib parlamendikomisjonides toimuvat arutelu suure huviga.
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Ent oleme teadlikud ka sellest, et hoolimata ühenduse mahukast õigustikust töötajate
liikumisvabaduse valdkonnas, tunnevad siiski paljud ELi kodanikud, et töötamisele teises
liikmesriigis kehtib liiga palju tõkkeid. Viimasel ajal on olukorrale korduvalt tähelepanu
juhitud. Mario Monti 9. mai 2010. aasta raportis „Ühtse turu uus strateegia” juhitakse
tähelepanu sellele, et kui töötajate liikumisvabadus kujutab õiguslikust vaatevinklist üldist
edu, kasutatakse meie neljast ühtse turu vabadusest seda kõige vähem.

Nende probleemide lahendamine nõuab laiapõhjalist käsitlust ning vaba liikumise
põhimõtte tõhusat rakendamist. ELi õigusega antud vaba liikumise õiguse täidetavus on
eriti oluline kodakondsuse alusel diskrimineerimise korral, sest asjaomastel inimestel
peavad olema sobivad mehhanismid selliste õiguste nõuetekohase kaitse tagamiseks.

Praegu hindavad komisjoni talitused ELi töötajate vaba liikumist käsitlevaid õigusakte, eriti
määrust (EMÜ) nr 1612/68, ning uurivad võimalusi ELi liikumisvabadust käsitlevate
õigusaktide täitmise parandamiseks, sealhulgas esitades vajaduse korral algatuse
2012. aastal.

Seetõttu esitati Euroopa Parlamendi raport töötajate liikuvuse kohta õigel ajal ja kindlasti
aitab see kaasa ELi töötajate vaba liikumist käsitlevate õigusaktide täitmise üle peetavale
arutelule ja selleteemaliste edasiste meetmete valikule.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Austatud juhataja! Lugupeetud volinik, suur tänu
vastuse eest. Me ootame väga muudetud määrust, mille komisjon esitab järgmisel aastal,
kuid tahaksin kuulda, kas teie arvates peaks komisjon hindama nii töötajate vaba liikumise
negatiivseid kui ka positiivseid tagajärgi. Näiteks rändasid mõnest Euroopa Liidu riigist
välja kvalifitseeritud ja hea väljaõppe saanud töötajad, kellesse liikmesriigid olid teinud
märkimisväärseid investeeringuid. Nad liikusid teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Kas teile
ei tundu, et me peaksime looma teatud fondi, et saaksime hüvitada koolitatud ja
kvalifitseeritud töötajaid kaotanud liikmesriikide kahjud.

László Andor,    komisjoni liige. – See on väga päevakohane küsimus. Hiljuti pidasime mitu
arutelu seoses 1. maiga. Ma võtsin selle teema üles Visegrádi riikide ja Balti riikide
tööhõiveministritega. Uurisime, kus võib vaba liikumine kaasa tuua mõningaid pingeid,
eriti siis, kui see mõjutab teatud kutsealasid, kus vaba liikumisega ei kaasne edasi-tagasi,
vaid pigem ühesuunaline liikumine.

Kui täheldatakse selliseid tendentse, peavad eeskätt liikmesriikide valitsused koostama
õiged strateegiad seoses koolituse, töötasu ja karjäärivõimalustega, et parandada näiteks
tervishoiutöötajate olukorda, millele on kõnealustel aruteludel erilist tähelepanu pööratud.

Jälgime jätkuvalt seda probleemi ja jätkame selle arutamist asjaomaste liikmesriikide
valitsustega, mida ma olen juba ka teinud.

Juhataja.    – Küsimus nr 19, mille esitas Hans-Peter Martin (H-000208/11)

Teema: Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi rahaliste vahendite
ümberpaigutamine

Kas komisjon on valmis paigutama vähemalt kümme protsenti Euroopa Regionaalarengu
Fondi ja Ühtekuuluvusfondi praegusest aastasest 51 miljardist eurost ümber taastuvenergia
valdkonnas uute elektrivõrkude kiireks rahastamiseks?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – (DE) Lugupeetud Hans-Peter Martin! Ma tänan teid
väga selle küsimuse eest. On oluline märkida, et praeguseks rahastamisperioodiks
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(2007–2013) on struktuurifondide rubriigi alla kuuluvad vahendid juba eraldatud ning
selles on piirkondade ja liikmesriikidega kokku lepitud rohkem kui 400 tegevusprogrammi
raames.

Kogu protsessi üks ülesanne rahastamisperioodi alguses on määrata kindlaks käimasoleva
perioodi programmid ja otsustada, millised rahalised vahendid on konkreetsete
programmide jaoks olemas. Vastavalt ühiste kohustuste või ühise haldamise
kontseptsioonile vastutavad programmide kohapealse rakendamise eest liikmesriigid ja/või
piirkonnad. Samuti kuulub nende pädevusse ja vastutusalasse projektide valimine ja
rakendamine ning lõpuks jälgimine – vähemalt algtasandil.

Isegi praeguse perioodi alguses olid energiatõhusus ja taastuvate energiaallikate edendamine
olulisel kohal. See on üks regionaalpoliitika prioriteetidest, mida viiakse ellu ka mitmes,
umbes 400 eespool nimetatud programmis tehtud kohandatud ettepanekute teel.

Selle piirkondade ja liikmesriikidega tehtud kokkuleppe põhjal on praeguse perioodi
eelarves jätkusuutliku energiapoliitika arendamiseks ette nähtud kuni 9,2 miljardit eurot
ning tähelepanu keskpunktis on taastuvenergia ja energiatõhususe parandamine. Samuti
lõime Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2009. aasta otsusega võimaluse, et kuni 4% Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahenditest võib kasutada elamute energiatõhususe parandamise
meetmetele. Sestsaadik on umbes pool liikmesriikidest seda kasutanud. Selle võimaluse
kasutamisel ja realiseerimisel on eeskujuks olnud eriti Prantsusmaa.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Austatud volinik! Ärge ärrituge, vaid suhtugem asja
tõsiselt. Tahaksin oma küsimuse teile ette lugeda. See on järgmine: kas komisjon on valmis
paigutama vähemalt kümme protsenti praegusest aastasest 51 miljardist eurost ümber
taastuvenergia valdkonnas uute elektrivõrkude kiireks rahastamiseks?

Teil oli nüüd päris palju meile rääkida. Kõik peab paika. Ainult asi pole selles. Asi on selles,
et sellega antakse märku ja öeldakse: „Jah, me saime aru.” Jah, me teeme järeldusi
Fukushimast. Jah, me suhtume tõesti tõsiselt 2020. aasta strateegiasse. Energiapöörde
edendamiseks peame tooma elektrit Põhja-Saksamaalt Austriasse. Mu isa oli Austria
Vorarlbergi liidumaa energiaettevõtte Vorarlberger Kraftwerke juhataja. Kindlasti on teil selles
valdkonnas kogemusi. Vaja on elektriliine.

Minu küsimus on niisiis, et kas te olete isiklikult valmis andma hoogu sisse sellele kiirele
rahastamisele, mille hädavajalikkusest kõik räägivad, mitte viima vaid ellu seda, mida teie
eelkäijad on otsustanud?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – (DE) Lugupeetud Hans-Peter Martin! Lugesin teine
küsimust väga tähelepanelikult. Seepärast andsin teile ka väga konkreetse vastuse
regionaalpoliitika valdkonna õigusnormide põhjal. Nende õigusnormide olemus seisneb
selles, et tegemist on liikmesriikide kokkulepetega, mida ei saa ühepoolselt muuta ei
komisjon ega piirkonnad.

Mina isiklikult tahaksin, et selleks kasutataks juba olemasolevaid vahendeid, ja mul oleks
selle üle hea meel. Ma käin nagu elav Tiibeti palveratas konverentsilt konverentsile,
liikmesriigist liikmesriiki, ja palun, et kasutataks juba olemasolevaid vahendeid. Kuna
taastuvate energiaallikate järjest laiem kasutuselevõtt on tõepoolest üks Euroopa 2020. aasta
strateegia põhipunkte, eeldan, et tulevasel perioodil on eelarve selle valdkonna jaoks, kaasa
arvatud regionaalpoliitika rubriigis, kindlasti suurem. Peale selle tehakse kindlasti koostöös
Günther Oettingeriga investeeringuid taristutesse energiavarustuse ja üleeuroopaliste
võrkude valdkonnas. Kui praegu püüavad piirkonnad lisaks juba olemasolevatele vahenditele
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vahendeid ümber jagada, oleme selles valdkonnas kindlasti meeleldi nõus sellise võimaluse
loomise mõttega või pidama selle üle vähemalt tõsiseid arutelusid. Ent jällegi ei saa meie
komisjonis neid lepinguid ühepoolselt muuta.

Juhataja.    – Küsimus nr 20, mille esitas Anne E. Jensen (H-000212/11)

Teema: Struktuurifondidest tehtavate maksetega seotud eesmärkide täitmine

2011. aasta juuni lõpus esitab Euroopa Komisjon järgmise seitsmeaastase finantsraamistiku
ettepaneku, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2020. ELi regionaalpoliitikas on üksikute
programmide puhul olnud tõsiseid probleeme suutlikkusega vahendeid kasutada. Lisaks
on mitme programmi eesmärgid jäänud saavutamata.

Kuidas kavatseb komisjon tuleval eelarveperioodil arvesse võtta konkreetse liikmesriigi
vastuvõtuvõimet, kasutades seda kriteeriumina struktuurifondidest vahendite eraldamisel?

Kas komisjon toetab ideed, et maksete tegemine tuleb uuesti üle vaadata, kui konkreetne
piirkond on aastaid saanud struktuurifondidest raha, kuid seatud eesmärke ei ole täidetud?

Kas komisjon kavatseb kaaluda n-ö aegumismehhanismi rakendamist, millega konkreetsele
sihtpiirkonnale seataks viimane tähtaeg, mille möödudes struktuurifondidest vahendite
eraldamine lõpetatakse? Kas komisjon jagab seisukohta, et niisugune mehhanism aitaks
luua ühtekuuluvuspoliitikat, mis on tugevamini orienteeritud tulemuse saavutamisele?

Kontrollikoja 2009. aasta aastaaruande andmetel esines kõige rohkem vigu ELi
ühtekuuluvuspoliitika raames tehtud maksete puhul. Sama kehtib ka varasemate aastate
kohta. Mida kavatseb komisjon olukorra parandamiseks ette võtta?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – (DE) Lugupeetud Anne E. Jensen! Ma tänan teid väga
küsimuse eest. Mis puutub vastuvõtuvõimesse ja selle arvessevõtmisse tuleval
programmiperioodil rahaliste vahendite eraldamisel, viitan kohe kehtivale rahaliste
vahendite eraldamise ülempiiri reeglile ehk piiristamisele. Kehtib reegel, mille kohaselt,
arvestades teatud liugskaalat liikmesriigi kohta, on struktuuripoliitika jaoks olemas ainult
liikmesriigi üldise SKP abil mõõdetud konkreetne summa. Aastaeraldis ei tohi seda ülempiiri
ületada.

Kindlasti kaalume tulevase perioodi puhul, kas praegune ülempiir on õigustatud ja kas
vastuvõtuvõime paremaks kavandamiseks või tagamiseks on vaja teha kohandusi.

Mis puutub programmide vastavusse oma eesmärkidele, pean teile meelde tuletama viiendat
ühtekuuluvusaruannet ja eelarve läbivaatamist käsitlevat dokumenti, milles on selgelt
öeldud, et programmide tulemuslikkusele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. Seetõttu on
tulevaseks programmiperioodiks kavandatud mitmeid kontrolle ja stiimulsüsteeme, mille
komisjon pakkus välja 2014. aasta järgset ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate seadusandlike
raportite paketis.

Veamäära puhul rääkisin korduvalt, sealhulgas Euroopa Parlamendis, mitmeaastaste
programmide auditeerimisega seotud metoodikaprobleemidest. Mitmeaastastele tegevustele
eraldatud vahendid moodustavad kindlasti ligikaudu poole ELi eelarvest. Kontrollikoda
kontrollib alati ainult jooksva aasta eelarve täitmist ja seepärast kaasnevad sellega
metoodikaprobleemid, sest regionaalpoliitika raames kohaldatakse kolmandat
auditeerimistasandit, samas kui kontrollikoja iga-aastane audit toimub juba esimesel
auditeerimistasandil ja seetõttu on siin alati suurem veamäär kui programmitsükli lõpus,
mida saame juba tõestada.
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Igal juhul viis ka minu eelkäija Danuta Hübner koos Euroopa Parlamendiga ellu tegevuskava,
mille tõhusust ja mõju on juba näha. Ent üks neist meetmetest andis ka peadirektoraatidele
võimaluse peatada põhjendatud juhtudel maksed kuni kuueks kuuks. Näiteks eelmisel
aastal kasutati seda võimalust rohkem kui viiekümnel korral. Kõiki neid maksete peatamisi
võis enne tähtaja lõppu jälle tühistada, kui vaidlustatud küsimused olid lahendatud.

Ent veamäära puhul paluksin teil alati võtta arvesse ka seda, et regionaalpoliitikal on, kui
soovite, n-ö lumesaha funktsioon, et seoses teatud seaduslikult väljatöötatud elementidega
kontrollime, kuidas neid igapäevaselt rakendatakse, kui tõhusad need on ja milliseid
probleeme need kaasa toovad. Riigihanke teemat on liikmesriikide, piirkondade ja lõplike
abisaajatega korduvalt arutatud. Umbes 70% veamäärast jääb sellesse valdkonda. Kui meil
õnnestub seda süsteemi lihtsustada – me käivitasime koos volinik Barnier’ga vastava algatuse
–, vähendame ka selle valdkonna tegelikku veamäära. Püüame selles valdkonnas teha ära
oma kodutöö ja edasi areneda.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Austatud juhataja! Tahaksin tänada
volinik Johannes Hahni suurepärase vastuse eest, mis näitab, et ta suhtub neisse
probleemidesse tõsiselt. Ilmselgelt ei ole majanduskriis neid probleeme vähendanud,
mistõttu on paljudel riikidel raske leida vahendeid kaasrahastamiseks. Kas komisjon pöörab
erilist tähelepanu sellele, mida see võiks tähendada järgmise programmiperioodi jaoks?
Kas struktuurifondidest antav abi tooks tegelikult kaasa nende piirkondade arengu? Kas
me näeme tulemusi? Kas komisjon pöörab tähelepanu ka sellele, mida saab teha tegelike
– üldiste – arenguga seotud eesmärkide järelmeetmete parandamiseks, et neis ei pakutaks
üksnes projekte, vaid et need tooks kaasa ka arengu?

Johannes Hahn,    komisjoni liige. – (DE) Austatud Anne E. Jensen! Meie järgmise
programmiperioodi väljaöeldud eesmärgiks on struktuuripoliitika ja Euroopa 2020. aasta
strateegia temaatiline seostamine, määral, mis on võimalik. Selles valdkonnas on olemas
põhieesmärgid ja -prioriteedid, mida tuleb piirkondades kujundatud kohandamise käigus
rakendada. Seejärel peavad piirkonnad enda jaoks mõned prioriteedid justkui menüüst
välja valima, eriti siis, kui on tegemist konkureerivate piirkondadega.

Järgmisena seavad piirkonnad koos meiega komisjonis partnerlus- ja investeerimislepingus
väga realistlikud, kuid ühtlasi nõudlikud ja mõõdetavad eesmärgid, ning lepivad neis kokku,
et võiksime perioodi lõpus selgelt näha, kas omavahel kokkulepitud eesmärgid saavutati
või äkki isegi ületati neid. Kui selguks, et neid ei saavutatud, oleks meil võimalus ühiselt
uurida selle põhjuseid ja kas see oli tingitud riiklikest või rahvusvahelistest teguritest.
Seejärel võiksime sellele tuginedes teha järeldusi tulevaste programmide kavandamiseks
ja järgmiseks programmiperioodiks rahaliste vahendite eraldamiseks. See kujutab endast
regionaalpoliitika väga materiaalset ja väga kvalitatiivset arengut tulevasel finantsperioodil.

Juhataja.   – Ajapuuduse tõttu vastamata jäänud küsimustele vastatakse kirjalikult (vt lisa).

Sellega on infotund lõppenud.

17. Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

18. Istungi lõpp

(Istung lõppes kell 20.00.)
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