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Komisjoni 2012. aasta tööprogrammi koostamine 

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2011. aasta resolutsioon komisjoni 2012. aasta 

tööprogrammi kohta 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni teatist komisjoni 2011. aasta tööprogrammi kohta 

(KOM(2010)0623/2); 

– võttes arvesse kehtivat Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 

raamkokkulepet, eriti selle lisa 4; 

– võttes arvesse komisjoni liikmete ja parlamendikomisjonide regulaarse dialoogi 

tulemusi ning esimeeste konverentsile saadetud komisjonide esimeeste 7. juuni 2011. 

aasta konverentsi kokkuvõtvat aruannet; 

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Tulevikku investeerimine ning 

uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 

Euroopa nimel”1; 

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni „Ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärkide kohta 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud 

tulevikuprobleemide lahendamisel”2; 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni „Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: 

vajalikud meetmed ja algatused”3; 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4, 

A. arvestades, et 2011. aasta lõpuks viiakse praktilisi kogemusi arvesse võttes läbi 

raamkokkuleppe läbivaatamine, mis annab ühtlasi võimaluse parandada sisemisi 

töömeetodeid, nt seoses regulaarse dialoogiga, suurendada läbipaistvust ja tõhustada 

komisjonide panust, kasutades seejuures täies ulatuses ära olemasolevaid kogemusi, et 

anda parlamendi prioriteetide ettevalmistamisele kindel alus; 

B. arvestades, et finantskriis ja sellega toimetulemiseks võetud meetmed avaldavad 

liikmesriikide majandusele ja euroala stabiilsusele endiselt märkimisväärset mõju; 

C. arvestades, et komisjon peab oma tegevuses kasutama võimalikult suurel määral ära 

oma õiguslikke volitusi ja poliitilist autoriteeti; arvestades, et Euroopa Liit saab toimida 

tulemuslikult ainult siis, kui komisjon teeb kindlaks, väljendab praktikas ja edendab 

selle liikmesriikide ja kodanike üldhuvisid ning täidab tõhusalt oma kohustust jälgida 

                                                 
1   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266. 
2   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0297. 
3   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0331. 



aluslepingute ja ELi õiguse kohaldamist, 

D. arvestades, et komisjonil on ELi tuleviku kujundamisel keskne roll ning ta peaks 

kasutama oma järgmist tööprogrammi selleks, et edendada liidu eesmärke ja väärtusi, 

tõhustada isevastutust ELi projekti eest, aidata ELil kriisist väljuda ning tagada tema 

esindatus ja auväärse koha säilitamine maailmas; 

E. arvestades, et üks komisjoni väljakutseid tööprogrammi koostamisel on võidelda oma 

sisemise pikalt tavaks olnud valdkonnapõhise suhtumisega ning luua vastukaaluks 

poliitikavaldkondade vahel koostoimet, tagada eesmärkide ja meetodite ühtsus ning 

tõhustada kõigi oma seadusandlike ja muude meetmete puhul veelgi selliste 

aluspõhimõtete järgimist nagu diskrimineerimiskeeld, põhiõiguste austamine ja võrdsus 

seaduse ees, 

MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAASTAMISE KIIRENDAMINE AASTAKS 2020 

1. tuletab meelde, et ELi eelarves peavad kajastuma ELi poliitilised prioriteedid; kordab, et 

vaja on ette näha uued omavahendid ja suurendada investeeringuid ELi tasandil, et 

aidata kaasa ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamisele;  

2. nõuab sellega seoses, et ELi tasandil alustataks avatud ja konstruktiivset dialoogi ning 

koostööd liidu mitmeaastase finantsraamistiku eesmärgi, ulatuse ja suuna ning 

finantsraamistiku tulusüsteemi reformi üle, sealhulgas konverents omavahendite teemal, 

millel osalevad Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed; 

3. tuletab meelde parlamendi suuniseid 2013. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku 

osas, mis kiideti heaks 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste 

väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni raportis „Tulevikku investeerimine ning 

uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 

Euroopa nimel”; tuletab meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks 

nõukogu poolt on kohustuslik parlamendi nõusolek, mille aluseks on eelarvekomisjoni 

raport; arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 lõikele 5 ja 

artiklile 324 peab Euroopa Parlament olema nõuetekohaselt kaasatud järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste protsessi; 

4. kutsub nõukogu ja komisjoni tungivalt üles täitma Lissaboni lepingut ning tegema kõik 

endast olenev, et saavutada Euroopa Parlamendiga kiiresti kokkulepe järgmise 

mitmepoolse finantsraamistiku läbirääkimiste protsessi tarbeks praktilise töömeetodi 

leidmiseks; tuletab meelde tulude reformi ja kulude reformi seotust ning nõuab seetõttu 

kindlat lubadust arutada mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames 

ettepanekuid uute omavahendite kohta; 

5. ootab Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi, Maaelu Arengu Euroopa 

Põllumajandusfondi ja Euroopa Kalandusfondi hõlmava ühise strateegilise raamistiku 

vastuvõtmise ettepaneku esitamist võimalikult varakult ning palub komisjonil esitada 

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille õiguslikuks aluseks 

oleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 289 lõige 1 ja artikkel 294; nõuab ühtlasi 

tungivalt, et komisjon esitaks uue ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kohta; 

6. toonitab, et tähtis on kiiresti esitada ettepanek Euroopa Sotsiaalfondi kohta, sest see on 



oluline vahend töötuse vastu võitlemisel ning sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse 

vähendamisel hariduse ja kutsekoolituse parandamise kaudu; on seisukohal, et rohkem 

tähelepanu tuleks pöörata noorte töötusele, mis on murettekitavalt suur, ja kooli pooleli 

jätnute probleemile; 

7. kutsub komisjoni üles jätkama oma tööd ja koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 

õigusaktide kvaliteedi parandamise valdkonnas;  kutsub ühtlasi sellega seoses 

komisjoni ja nõukogu üles tagama, et kõikidesse õigusaktidesse lisatakse 

süstemaatiliselt vastavustabelid, mis näitavad selgelt, kuidas ELi õigus siseriiklikku 

õigusesse üle võetakse ning tõendavad selle tulemuslikku kohaldamist; 

8. rõhutab, et otsustavalt tähtis on ELi õiguse nõuetekohane ja kiire rakendamine 

liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kaudu, ning kutsub komisjoni tungivalt üles 

kasutama oma täideviivat võimu ja algatama vajaduse korral rikkumismenetlusi, et 

tagada õigusaktide nõuetekohane ülevõtmine ja tõhus jõustamine; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon viiks liidu õigustiku võimalikult kiiresti ja selge ajakava 

alusel vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 sätetega, ning 

kutsub komisjoni üles esitama sel eesmärgil vajalikud õigusaktid; 

Finantsturu reguleerimine: reformi lõpuleviimine 

10. rõhutab, et majanduskriisiga tuleb jätkuvalt võidelda majanduse juhtimise raamistiku 

väljaarendamise teel, mille kaudu kehtestada eelarvedistsipliin ja kooskõlastamine, 

stabiliseerida rahaliitu ning tõsta tootlikesse töökohtadesse investeerimise taset; nõuab 

tungivalt, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti ettepanekud alalise kriisimehhanismi 

loomiseks, mida juhitaks liidu eeskirjade järgi, teostatavusuuringu ühise süsteemi 

loomise kohta Euroopa riigivõlakirjade emiteerimiseks solidaarvastutuse alusel ning 

ettepanekud ELi 2020. aasta strateegia täies ulatuses stabiilsusraamistikku 

integreerimiseks ja euroala ühtse välisesindatuse kohta;  

11.  juhib tähelepanu sellele, et finantssektori reguleerimise puhul peavad finantssüsteemi 

vastupanuvõime ja kahjude katmise võime suurendamiseks võetavate meetmetega 

kaasnema meetmed riski tekkimise peatamiseks, samuti meetmed kulude 

vähendamiseks pankroti korral; rõhutab sellega seoses, et pankade puhul tuleb 

tõhusamalt jälgida riskide kumuleerumist, pangandustegevus tuleb eraldada 

kasulikkusefunktsioonidest ning on vaja konkreetseid ettepanekuid, et tulla 

nõuetekohasemalt toime pankade pankrotistumisega; rõhutab lisaks sellega seoses 

vajadust reguleerida üksusi, mis on pangandussüsteemidega tihedalt seotud ja täidavad 

sarnaseid ülesandeid, kuid kelle suhtes ei kehti samad õigusnormid (varipangandus); 

12. palub komisjonil viivitamatult esitada:  

– ettepanek võtta vastu finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv, mis looks 

olulise õigusliku raamistiku väärtpaberitega kauplemise, kauplemiskohtade ja 

investeerimisühingute äritegevuse jaoks, ning  

– konkreetne ettepanek pankade/krediidiasutuste kriisiohjamise kohta, kui praegu 

käsilolev pankade stressitest on lõpule viidud; 

13. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile 2012. aastal: 



– täiendavad ettepanekud endiselt tugevalt riigipõhise jaepanganduse 

integreerimiseks, et kasutada tarbijate ja äriühingute heaks täielikult ära kogu ELi 

hõlmava finantsturu eelised; 

– ettepanek võtta vastu kindlustusseltside kriisilahendusmehhanism; 

14. rõhutab, et jätkuvalt on vaja keskenduda investorite kaitsele ja nende usalduse 

võitmisele; leiab, et finantssüsteemi vastu usalduse taastamise algatused on 

hädavajalikud ning peaksid sisaldama hoolsuskohustuse auditi tavade, piiriüleste 

ettevõtjatega seostuva moraalse ohu küsimuse ja stiimulite ja tasustamissüsteemi 

põhjalikku ülevaatamist ning finantssüsteemi laialdase läbipaistvuse ja vastutuse nõuet; 

15. rõhutab krediidireitinguagentuuride märkimisväärset rolli euroala võlakriisi arengus ja 

süvenemises, ning selle tagajärgi Euroopa pangandussüsteemile; kutsub seetõttu 

komisjoni tungivalt üles esitama viivitamata ettepaneku läbivaadatud õigusraamistiku 

kohta, mis tõhustaks krediidireitinguagentuuride tegevuse reguleerimist ja nende üle 

järelevalve korraldamist; on seisukohal, et Euroopa krediidireitinguagentuuri loomine 

tooks kaasa tervitatava lähenemisviiside paljususe; 

Arukas majanduskasv 

16. kutsub komisjoni tungivalt üles esitama selle aasta lõpuks õigusakti ettepanekut 

järgmise teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammi 

vastuvõtmiseks, mis soodustaks avaliku ja erasektori partnerlust, vähendaks 

bürokraatiat, parandaks valdkondadevahelist lähenemisviisi ning suurendaks väiksemate 

osalejate ja innovatiivsete äriühingute osalust projektides; peab vajalikuks suurendada 

teadus- ja arendustegevuse eelarvet järgmisel rahastamisperioodil, et EL ei jääks 

konkurentidest veel rohkem maha, kuna maailma muudes piirkondades (näiteks USAs 

ja eriti Hiinas) on kulutused teadus- ja arendustegevusele tohutult kasvanud, ning samuti 

selleks, et toetada täielikult ELi 2020. aasta eesmärke; 

17. nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks oma teadus- ja arendusprogrammide puhul 

riskide suhtes tolerantsemat ja rohkem usaldusel põhinevat lähenemisviisi, et vähendada 

bürokraatiat ja suurendada innovatiivsete äriühingute osalemist projektides; 

18. tõstab esile vajaduse võtta kasutusele rahalised vahendid kiiretesse võrkudesse 

investeerimiseks; rõhutab, et kõigile kättesaadav lairibavõrk on Euroopa jaoks 

otsustavalt tähtis, et olla maailmas konkurentsivõimeline ja tagada, et ükski eurooplane 

kõrvale ei jääks; 

19.  palub komisjonil oma 2012. aasta tööprogrammis teha tihedat koostööd 

liikmesriikidega, et tagada elektrooniliste sidevõrkude õigusliku raamistiku 2009. aasta 

reformide nõuetekohane ja õigeaegne ülevõtmine; märgib, et eelkõige on vaja tagada 

turule juurdepääsuga seotud ja muude tarbijale kasu toovate kohustuste täitmine, sh 

põhjalikum teave lepingu ja hinna kohta ning numbri liikuvuse tagamise meetmed; 

20.  märgib, et 2012. aasta tööprogrammis on digitaalse ühtse turu tugevdamisel vaja 

käsitleda teatavaid tehnoloogia edasiarenguga seotud valdkondi; kõnealuste 

valdkondade hulka peaks kuuluma pilvandmetöötlus, asjade internet, e-allkiri ja 

küberjulgeolek; 



21.  ootab, et komisjon tagaks selle, et andmeside rändlusteenuste hinna vähendamise 

meetmeid hakataks 2012. aastal täielikult kohaldama; 

22. rõhutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning Euroopa digitaalse ühtse turu 

väljakujundamise olulisust, millel on piiriüleses kaubanduses tööstuse ja VKEde jaoks 

tohutu kasvupotentsiaal ning mis toob inimesi üksteisele lähemale, muudab nende 

töötamis- ja elamisviisi, pakub uusi vahendeid hariduse ja koolituse vallas ning 

parandab avalike teenuste ja avaliku teabe kättesaadavust; palub komisjonil seetõttu 

suurendada toetust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, et EL võiks olla juhtival 

positsioonil uutel tekkivatel turgudel, nagu tervisetehnoloogia, keskkonnahoidlik 

transport ja elektrivõrgud; 

23. tuletab meelde intellektuaalomandi õiguste järjest suuremat tähtsust majanduskasvu ja 

Euroopa loomingulise potentsiaali jaoks ning rõhutab, et tuleb tagada nende õiguste 

piisav kaitse; kutsub komisjoni üles esitama selles valdkonnas kiiresti konkreetsed 

läbivaatamisettepanekud; rõhutab intellektuaalomandi õiguste tähtsust kultuuri- ja 

loometööstuses ning kultuuritoodetele ja -teenustele juurdepääsu puhul; 

Jätkusuutlik majanduskasv  

24. kutsub komisjoni üles täiustama oma kliimastrateegiat, et edendada ELi juhtrolli 

võitluses kliimamuutusega ning samal ajal tugevdada ELi konkurentsivõimet ja 

saavutada tasakaalustatud rahvusvaheline kokkulepe; 

25. nõuab ELi ulatuslikku välist energiastrateegiat, mis integreeriks tooraine- ja haruldaste 

muldmetallide küsimused ning seaks prioriteetsele kohale ülemaailmsed avatud turud; 

nõuab lisaks jätkusuutlikku, konkurentsivõimelist ja integreeritud ELi energiapoliitikat, 

mille raames erinevaid energiaallikaid, nende suhtelist osakaalu ning energiavarustuse 

kindlust käsitletaks üheskoos ühtse lähenemisviisi osana, ning peab energia siseturu 

väljakujundamist Euroopa konkurentsivõime ja majanduskasvu seisukohast otsustavalt 

tähtsaks; kutsub komisjoni üles kiirendama Euroopa integreeritud energiavõrgu 

väljaarendamist ja esitama oma energiainfrastruktuuri paketis esile tõstetud ettepanekud; 

26. pidades silmas eesmärki viia 2014. aastaks lõpule ühtse energiaturu loomine, kutsub 

komisjoni üles jälgima energeetika ja energiatõhususe alaste ELi õigusaktide 

rakendamist ning võtma viivitamata vastu asjakohased rakendusmeetmed, ning lisaks 

kutsub komisjoni tungivalt üles esitama vajaduse korral uued ettepanekud kõnealuste 

eesmärkide saavutamiseks; 

27. nõuab tuumaohutuse direktiivi viivitamata läbivaatamist, et direktiivi tõhustada, võttes 

eelkõige arvesse Fukushima õnnetuse järel läbi viidud vastupidavustestide tulemusi; 

28. palub komisjonil esitada ettepanek võtta vastu ühenduse seitsmes keskkonnaalane 

tegevusprogramm ning tugev integreeritud bioloogilise mitmekesisuse strateegia; 

29. on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform peaks tagama, et ÜPP 

järgib hoolikalt ELi 2020. aasta strateegia eesmärke ning et ÜPP keskmesse oleks 

seatud jätkusuutlikkus, et kindlustada Euroopa toiduainetetööstuse pikaajaline 

elujõulisus ja tõhustada samal ajal põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja 

innovatsioonisuutlikkust, edendada maapiirkondade arengut, säilitada 

põllumajandustegevuse ja -toodete mitmekesisust ning vältida bürokraatiat; 



30. kutsub komisjoni tungivalt üles hindama varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi ning 

toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi toimimist, et kõrvaldada võimalikud 

puudujäägid; 

31. palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku kloonitud loomadest ja nende 

järglastest toodetud toidu turuleviimise keelustamiseks ning soovib, et komisjon esitaks 

uue seadusandliku ettepaneku uuendtoidu kohta;   

32. peab ülimalt kahetsusväärseks üleeuroopaliste transpordivõrkude (TEN-T) suuniste ja 

lennujaamapaketi ettepanekute viibimist; tunneb heameelt transpordi tulevikku käsitleva 

valge raamatu üle ja ergutab komisjoni esitama võimalikult kiiresti selles kavandatud 

seadusandlikud ettepanekud; on seisukohal, et integreeritud ja omavahel ühilduva 

Euroopa raudteeturu väljakujundamine on veel saavutamata, ning usub, et esikohale 

tuleb seada üleeuroopalise transpordivõrgu suuniste õigeaegne läbivaatamine, et 

arendada välja eri transpordiliikide tõhusat kombineerimist võimaldav ja 

koostalitlusvõimeline ulatuslik mitmeliigiline transpordivõrk; palub komisjonil seetõttu 

esitada seadusandlik ettepanek raudteesektori kohta ning Euroopa Raudteeagentuuri 

pädevuste laiendamise kohta sertifitseerimise ja ohutuse valdkonnas; rõhutab, et 

hädavajalik on üleeuroopalisi transpordivõrke paremini rahastada ja parandada 

ühtekuuluvusvahendite kooskõlastatust; 

33. nõuab kindlalt, et komisjon esitaks 2012. aastal Euroopa reisijaõiguste harta kõigi 

transpordiliikide jaoks; 

34. nõuab ühtse Euroopa taeva täiemahulist rakendamist, muu hulgas funktsionaalsete 

õhuruumiosade ja Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 

loomist, et täita tulevasi õhuruumi läbilaskevõime ja turvalisusega seotud vajadusi; 

taunib asjaolu, et endiselt ei ole suudetud tagada vedelike, aerosoolide ja geelide suhtes 

kehtivate piirangute järkjärgulist kaotamist lennutranspordis, mis peaks komisjoni jaoks 

prioriteediks jääma; 

35. nõuab ühise kalanduspoliitika ulatuslikku ja edasipüüdlike eesmärkidega reformi, mis 

keelduks igasugusest riiklikule tasandile tagasitoomise püüetest ning mis hõlmaks 

ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, piirkondlikustamist, selgelt määratletud erandit 

väikesemahulise kalapüügi suhtes, Euroopa vesiviljelussektorile uue hoo andmist ning 

tõsist võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ning tagasiheite 

vastu; tunneb muret selle pärast, et komisjon ei pruugi esitada uut ettepanekut tehniliste 

meetmete kohta enne 2013. aastat, kui praeguste üleminekumeetmete kehtivusaeg 

lõpeb; 

Kaasav majanduskasv 

36. peab tervitatavaks uute töökohtade jaoks uute kutseoskuste andmise juhtalgatusi ning 

vaesusevastase võitluse platvormi, kuid leiab, et on tehtud liiga vähe seadusandlikke 

ettepanekuid tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas; palub komisjonil esitada uus 

sotsiaalstrateegia kooskõlas Lissaboni lepingu peamiste edusammudega, pidades kinni 

subsidiaarsuse põhimõttest ja sotsiaalsest dialoogist palkade ja pensionite valdkonnas, 

ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõikele 5 austada 

liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite pädevust ning tagada Euroopa Parlamendi kaasamise 

teel selle protsessi demokraatlik legitiimsus; 



37. nõuab 2013. aasta järgset tugevat kogu ELi hõlmavat ühtekuuluvuspoliitikat ja seda, et 

kõnealuse tulevase ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamisel lihtsustataks olemasolevate 

vahendite ja programmide rakendamist, tagataks piisavad rahalised vahendid ja poliitika 

kooskõla ELi 2020. aasta strateegia eesmärkidega, luues lisandväärtust sünergia kaudu 

muude sisepoliitika valdkondadega; ootab, et komisjon võtaks konstruktiivse 

vahendajarolli kõigis menetlustes, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikat hõlmavate 

määruste vastuvõtmisega, pidades kinni kaasotsustamise põhimõttest, et saavutada 

kokkulepe seadusandlikus menetluses võimalikult varakult, et vältida viivitusi ja ületada 

tulemuslikult ühtekuuluvuspoliitika järgmise programmiperioodi rakenduskavade 

elluviimisel esineda võivad loomupärased käivitusraskused; 

38. toetab algatusi, mille eesmärk on töö- ja pereelu ühitamine, ning usub, et komisjon 

peaks esitama õigusakti ettepanekud erinevate puhkusevormide (s.o isapuhkuse, 

lapsenduspuhkuse ja ülalpeetava pereliikme hooldamise puhkuse) käsitlemiseks ning 

looma liikmesriikide parimatel tavadel põhineva Euroopa strateegia eesmärgiga luua 

tingimused ELi 2020. aasta strateegias eesmärgiks seatud tööhõivemäära saavutamiseks; 

tervitab komisjoni algatusi meeste ja naiste palgaerinevuse kaotamiseks, kuid väljendab 

kahetsust, et see palgaerinevus on ikka jäänud tõsiseks lahendamist nõudvaks 

probleemiks, ning kordab oma nõuet pühenduda tõsiselt meeste ja naiste 

palgaerinevuste arvukate põhjustega tegelemisele, vaadates läbi kehtivad õigusaktid; 

39. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole ikka veel esitanud seadusandlikku ettepanekut 

naistevastase vägivallaga võitlemiseks põhjaliku strateegia raames, milles karistused 

oleksid piisavalt ühtlustatud; 

40. avaldab kahetsust ettepanekute ja algatuste puudumise pärast rahvatervise valdkonnas 

ning palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku kõrgtehnoloogiliste ravimite 

kohta; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse suhtes muuta 2012. aastal direktiivi 

2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest 

tulenevate ohtude eest; rõhutab, et uued tegurid ja ajad osutavad muutuste vajadusele, 

ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon esitaks kiiremas korras muutmisakti, kaaludes 

samal ajal ka kõnealuse direktiivi reguleerimisala laiendamist, et vähendada 

reproduktiivtoksilistest ainetest tulenevat ohtu ja nende sisaldust toodetes ning tagada 

Euroopa töötajate töötervishoid ja tööohutus; 

41. rõhutab, et tähtsaks tuleks pidada hariduse, kultuuri, audiovisuaalse meedia, noorte, 

spordi ja kodakondsuse valdkonna uusi mitmeaastaseid programme, mis on keskse 

tähtsusega ELi 2020. aasta strateegia edukuse jaoks ning ELi kultuurilise ja keelelise 

mitmekesisuse säilitamiseks ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja integreerimise võimas 

vahend; on seisukohal, et läbi tuleb viia tegevusi ja võtta meetmeid, mis põhinevad 

piisaval ja tõhusal eelarveraamistikul, et tagada, et need hästi väljatöötatud programmid 

vastavad jätkuvalt ka pärast 2013. aastat Euroopa üldsuse vajadustele; 

Ühtse turu võimaluste ärakasutamine majanduskasvuks 

42. kutsub komisjoni üles kohaldama süsteemsemalt nn VKE-testi, mida ei ole kõigis uutes 

seadusandlikes ettepanekutes nõuetekohaselt ja järjekindlalt kohaldatud − seda eelkõige 

riikide tasandil; palub komisjonil seetõttu esitada VKE-testi kohaldamiseks ELi ja 

riikide tasandil parimate tavade alusel koostatud miinimumstandardid ja -nõuded; 

43. kinnitab veel kord oma toetust ühtse turu aktile, kuid palub tungivalt komisjoni, et see 



esitaks ettepaneku riigihankemenetluste ajakohastamiseks ja lihtsustamiseks tellijate ja 

VKEde jaoks, hõlmates ka elu- ja töötingimuste parandamist; 

44. tervitab komisjoni ettepanekuid 2012. aasta tööprogrammis vaadata läbi tarbijakaitse 

poliitika ja õigusloomestrateegia, ühendades kõigi komisjoni asjakohaste teenistuste 

algatused; märgib, et eelkõige on vaja tagada see, et kõik Euroopa Liidu tarbijad on 

täielikult kaitstud oluliste õigusaktidega, nagu ebaausate kaubandustavade ja 

tarbijakrediidi direktiivid; 

45. palub komisjonil esitada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi kaugeleulatuva 

reformi ettepanek ELis töötajate tõelise liikuvuse edendamiseks, lihtsustades automaatse 

tunnustamise menetlusi, järgides samal ajal patsiendi ohutust, suurendades vastsete 

kõrgkoolilõpetajate liikuvust ning vaadates läbi mõned reguleeritud kutsealad või nende 

osad; 

46. kutsub komisjoni üles rakendama programmi „Õigussüsteem majanduskasvu heaks”, 

mis parandaks ettevõtjate ja tarbijate juurdepääsu õigusemõistmisele, ning palub 

seetõttu komisjonil esitada esmajärjekorras oma väljakuulutatud ettepanek tsiviil- ja 

kaubandusasjades alternatiivse vaidluste lahendamise kohta; 

KODANIKEKESKNE TEGEVUSKAVA: VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS 

47. avaldab kahetsust, et puudub seadusandlik ettepanek suurema solidaarsuse kohta ELis 

varjupaigapoliitika valdkonnas, ning märgib, et tuleks jätkata tööd varjupaigapaketiga, 

et luua Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mis tagab kaitstuse kõrge taseme ja 

põhiõiguste täieliku austamise ning välistab varjupaigaõiguse rakendamise muudel 

eesmärkidel; 

48. tunneb muret asjaolu pärast, et kehtivat varjupaigaalast õigustikku (Dublin, Eurodac, 

vastuvõtumenetlus ja kvalifitseerumise direktiiv varjupaigataotlejate kaitseks) ei ole 

suudetud nõuetekohaselt rakendada, mis tähendab, et ühised Euroopa normid ei ole 

tagatud, mis õõnestab ka solidaarsustunnet; 

49. võtab teadmiseks komisjoni ohvrite paketi ning peab väga tähtsaks tugevdada terrorismi 

ja kuriteoohvrite õigusi ning toetamist ELis; 

50. kutsub seetõttu komisjoni üles tagama Schengeni acquis’ täieliku järgimise ja selle, et 

mis tahes komisjoni ettepanekut käsitletaks Euroopa meetodit kasutades; tunnistab 

vajadust arukate välispiiride järele ning välispiiride parema haldamise ning tulemusliku 

ja usaldusväärse välispiiride poliitika vajalikkust; on seisukohal, et ELi territooriumile 

pääsemise kontroll on üks sisepiirideta ala põhifunktsioone, ELi välispiiri kontrolli tuleb 

pidevalt paremaks muuta, et vastata uutele rände- ja julgeolekualastele väljakutsetele, ja 

seetõttu tuleb luua tasakaalustatud viisapoliitika; palub komisjonil selles kontekstis viia 

lõpule SIS II ja VIS süsteemi, Eurodaci ning uue IT-ameti loomine; tuletab meelde, et 

ELi välis- ja sisepiiride tõhus ja integreeritud majandamine ning viisapoliitika on 

omavahel tihedalt seotud ning kujutab endast olulist abivahendit rände- ja 

varjupaigapoliitika valdkonnas, hõlmates ka liikuvust ja kuritarvituste vältimist; avaldab 

kahetsust, et Schengeni II infosüsteem ei toimi ikka veel, ning kutsub komisjoni üles 

tegema suuremaid jõupingutusi süsteemi käivitamiseks ning jätkab ELi vastava eelarve 

vahendite eraldamise tähelepanelikku kontrollimist; 



51. suhtub positiivselt SIRENE käsiraamatu muutmisse, piirivalvurite ühise praktilise 

käsiraamatu ajakohastamisse, Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) 

edasiarendamisse ja Euroopa piirivalvurite süsteemi loomisse vastavalt Stockholmi 

programmile; 

52. tervitab komisjoni algatust muuta veelgi selgemaks tingimusi, mille kohaselt 

liikmesriikide ametiasutused võivad teostada patrull- ja vaatlustegevust operatiivteabe 

jagamiseks ning omavahel ja Frontexiga koostöö tegemiseks; jagab seisukohta, et 

Frontexil saab olema peamine roll piirikontrolli haldamisel, ning tervitab kokkulepet 

selle õigusliku raamistiku muutmiseks, et võimaldada tema suuremat tulemuslikkust 

toimevõime mõttes välispiiril; 

53. on kindlalt veendunud, et peagi esitatavad ettepanekud direktiivi 95/46/EÜ ja andmete 

säilitamist käsitleva direktiivi läbivaatamiseks peaksid olema ambitsioonikad ja 

pakkuma enamat, kui endise kolmanda samba alla kuulunud andmekaitse raamotsuse 

kohane ebapiisav kaitse; rõhutab, et oluline on tegeleda kesksete küberjulgeoleku ja 

eraelu puutumatusega seotud probleemidega pilvandmetöötluse ja asjade interneti 

valdkonnas; rõhutab, et andmekaitse peaks olema ambitsioonikas ka terrorismivastase 

võitluse kontekstis; kutsub komisjoni üles austama kolmandate riikidega läbirääkimistel 

ELi andmekaitseeeskirju ja rõhutab, et Euroopa Parlament kontrollib hoolikalt kõigi 

ettepanekute vastavust põhiõigustele, sh ELi broneeringuinfo süsteem, ELi süsteem 

finantsandmete hankimiseks ja kõik ELi lepingud kolmandate riikidega, mis käsitlevad 

lennureisijate broneeringuinfo edastamist (praegu toimuvad läbirääkimised USA, 

Kanada ja Austraaliaga); 

EUROOPA ROLL MAAILMAS: ÜLEMAAILMNE PANUS 

54. toonitab, et väärtused, põhimõtted ja kohustused, millele EL on rajatud, peaksid olema 

ühtse välispoliitika juhtpõhimõteteks; rõhutab, et komisjon peab tegema täies ulatuses 

koostööd Euroopa välisteenistusega mitte üksnes laienemise, arengu, kaubanduse ja 

humanitaarabi valdkonnas, vaid ka sisepoliitikavaldkondade välisaspektide osas, 

tagades suurema poliitilise kooskõlastatuse ELi tegevuses, eelkõige kaubanduspoliitika 

ja tööstuspoliitika vahel, et kasutada kaubandust kui tegelikku majanduskasvu ja 

töökohtade loomise vahendit Euroopas; toonitab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi rolli olulisust sidusa ja ühtse välispoliitika 

kehtestamisel; 

55. nõuab Euroopa sõjalise võimekuse tugevdamist vahendite suurema koondamise kaudu, 

et parandada ELi võimet reageerida kiiresti ja tulemuslikult välistele kriisidele ning 

tugevdada Atlandi-ülest julgeolekut; 

Euroopa naabruspoliitika 

56. toonitab, et rahalise välisabi vahendite läbivaatamist tuleks näha kui võimalust Euroopa 

välispoliitika tugevdamiseks eriti praegu, kus ELi lõunapoolsed naaberriigid liiguvad 

demokraatia suunas; nõuab rohkem paindlikkust ja kiirust rahalise abi väljamaksmisel 

abikõlblikele riikidele, kes on kriisiolukorras; rõhutab, et komisjon peab tugevdama 

abisaajate riikide võimet võtta abi eest omapoolne vastutus ja seeläbi maksimeerida 

selle mõju; palub komisjonil kasutada eelmise põlvkonna väliste finantsinstrumentidega 

saadud kogemusi ja tegeleda probleemidega, millele kontrollikoda on tähelepanu 

juhtinud; 



57. tunneb heameelt selle üle, et komisjon vaatab läbi Euroopa naabruspoliitika, ja ootab 

konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas arendada edasi Euroopa naabruspoliitika 

kaht mitmepoolset mõõdet, pöörates eritähelepanu demokraatia poole püüdlevatele 

araabiamaadele; toonitab, et vaja on uut hoogu; väljendab heameelt Euroopa 

naabruspoliitika läbivaatamist käsitlevas 2011. aasta mai komisjoni teatises esitatud 

ettepanekute üle ning nõuab kiiresti konkreetsete meetmete rakendamist, et taastada 

dialoog ELi lähinaabritega; rõhutab, et ELi tahe saavutada tihedamad suhted oma 

naabritega väljendub kombinatsioonis, mis ühendab endas suuremat finantsabi, 

tõhusamat demokraatia toetamist, turulepääsu ja liikuvuse parandamist; palub Vahemere 

Liidu läbivaatamist praeguste puuduste hindamise alusel ja hiljutisi araabia kevadega 

seotud sündmusi arvesse võttes; 

ELi laienemine 

58. ootab, et komisjon jätkaks oma tööd ühinemisläbirääkimiste osas; toonitab, et pärast 

läbirääkimiste edukat lõpuleviimist Horvaatiaga tuleks jätkata ettevalmistusi 

läbirääkimiste osas muude Lääne-Balkani kandidaatriikidega, rõhutades samal ajal, et 

kõnealused riigid peavad võtma kõik meetmed kõikide Kopenhaageni kriteeriumite 

täielikuks ja rangeks täitmiseks; erilist tähelepanu tuleks pöörata olukorrale Bosnias ja 

Hertsegoviinas ning jõupingutustele leida lahendus endise Jugoslaavia Makedoonia 

Vabariigi nimevaidlusele; loodab, et Küprose üle peetavatel kõnelustel jõutakse 

tervikliku lahenduseni, ootab, et Türgi annaks sellesse protsessi oma panuse talle 

Ankara protokolliga seatud kohustuste täitmise kaudu; 

59. nõuab tungivalt, et komisjon teeks koostööd Kosovoga, et koostada võimalikult kiiresti 

viisanõude kaotamise tegevuskava, kuna Kosovo on ainuke Lääne-Balkani osa, kellel on 

veel ELiga viisarežiim; tunneb sellega seoses heameelt Serbia ja Kosovo vahel sõlmitud 

hiljutise kokkuleppe üle; 

Mitmekülgne kaubanduspoliitika 

60. toetab komisjoni jõupingutusi kõigil käimasolevatel kahepoolsetel ja piirkondlikel 

kaubandusläbirääkimistel, et saavutada 2012. aastal positiivne tulemus laiahaardeliste ja 

tasakaalustatud kaubanduslepingute näol, mis suurendaksid märkimisväärselt ELi 

kaubandusalaseid väljavaateid ning ELi äriühingute võimalusi kogu maailmas; on siiski 

seisukohal, et ELil tuleb teha pidevaid jõupingutusi, et kasutada ära Doha vooru 

mitmepoolsetel läbirääkimistel 2011. aastal avanenud soodne võimalus, mis peaks 

sillutama teed ülemaailmsele majanduslikule stabiilsusele; 

61. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks tugevdama kaubandussidemeid maailma teiste 

suurte majanduses ja poliitikas osalejatega, eriti USA, Hiina, Venemaa, India, Jaapani ja 

BRIC-riikidega, kasutades olemasolevaid koostöövõimalusi ja -vahendeid ning neid igal 

võimalusel laiendades; palub komisjonil tagada, et Euroopa Parlament kaasataks eriti 

tugevalt praegu käimasolevatesse läbirääkimistesse ning investeerimislepingute jaoks 

läbirääkimismandaatide määratlemisse; nõuab, et komisjon viiks lõpule käimasolevad 

läbirääkimised kahepoolsete ja piirkondlike vabakaubanduslepingute sõlmimiseks ja 

esitaks nendega kaasnevaid tulemuslikke kaitsemeetmeid käsitlevate määruste 

ettepanekud; märgib, et neid tuleks käsitleda täiendava strateegiana ja mitte 

mitmepoolse raamistiku alternatiivina; 

62. on seisukohal, et kaubandus- ja investeerimistõkete kaotamine kogu maailmas jääb 



oluliseks küsimuseks ning tähtsaks elemendiks ELi ülemaailmses kaubandusstrateegias; 

märgib seda silmas pidades, et komisjoni hiljutine 2011. aasta aruanne kaubandus- ja 

investeerimistõkete kohta toob välja märkimisväärsed ja õigustamatud tõkked meie 

suhetes strateegiliste partneritega, mis piiravad turulepääsu tähtsamates kolmandates 

riikides; kordab seetõttu oma palvet, et komisjon oleks selle kava elluviimisel 

keskendunud ja visa ning jätkaks võitlust õigustamatute protektsionistlike meetmete 

vastu, tagades samal ajal selle, et kaubanduspoliitika jääks töökohtade loomise 

vahendiks nii Euroopas kui ka väljaspool seda; kutsub komisjoni üles tegema 

täiendavaid jõupingutusi selleks, et tuvastada ja järk-järgult kõrvaldada mittetariifsed 

tõkked Atlandi-üleses kaubanduses ja investeerimistegevuses, eelkõige vastastikuse 

tunnustamise ja standardimise valdkonnas, kasutades optimaalselt ära Atlandi-ülest 

majandusnõukogu kui vahendit Atlandi-ülese turu saavutamiseks 2015. aastaks; 

63. kutsub komisjoni üles edendama seda, et kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks 

siduvad sätted inimõiguste, sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta, nagu on 

täpsustatud mitmes 2010. aastal vastu võetud algatusraportis; 

Arengupoliitika ja humanitaarabi 

64. nõuab, et komisjon esitaks 2012. aastal ametliku arenguabi uuendusliku rahastamise 

algatuse, et täita aastatuhande arengueesmärkide saavutamisega seotud kohustused; 

nõuab lisaks, et järelmeetmena teatisele heade maksuhaldustavade edendamise kohta 

esitataks seadusandlikud ettepanekud, et käsitleda põhjalikumalt maksuparadiise, 

kapitali ebaseaduslikku liikumist ja siirdehindade väärkasutust;  

65. palub komisjonil koostada teatise, milles oleks esitatud konkreetsed ettepanekud 

humanitaarabi ja arengu vahele toimiva sideme loomiseks, mis peaks arvesse võtma 

paindlikkust, et häda-, rehabiliteerimis- ja arenguabi ühendamine saaks 

üleminekuolukordades toimida; toetab koolitoidu programmide laiendamist kõigile 

näljahäda all kannatavate piirkondade lastele, kasutades kohalikult toodetud toitu ning 

kaotades algkoolitasud ja oluliste terviseteenuste kasutustasud, mida kompenseerib 

vajadusel suurem doonorabi; 

66. kutsub komisjoni üles esitama seadusandliku algatuse läbipaistvuse toomiseks 

kaevandustööstusesse, kehtestades selleks ELi tasandil õiguslikult siduvad meetmed, et 

arengumaad saaksid osa nende loodusvarade toodud tulust, mis aitaks neil oma 

kogukonnad vaesusest välja tuua; 

o 

o   o 

67. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


