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Rahvusvahelise partnerluse voliniku kandidaat 

 

1. Üldine pädevus, pühendumine Euroopale ja isiklik sõltumatus 

Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised volinikuks saamisel ja Euroopa 

üldiste huvide edendamisel, lähtudes eelkõige Teie tulevasest vastutusvaldkonnast? Mis 

Teid motiveerib? Millisena näete oma osa komisjoni strateegiakava väljatöötamises? 

Kuidas kavatsete rakendada soolõime strateegiat ja võtta arvesse soolist perspektiivi 

oma vastutusvaldkonna kõikides poliitikavaldkondades? 

Milliseid tagatisi saate anda Euroopa Parlamendile oma sõltumatuse kohta ning mil 

moel tagate, et Teie eelnev, praegune või tulevane tegevus ei sea kahtluse alla ülesannete 

täitmist komisjonis? 

Arvan, et mul on sobiv kvalifikatsioon ja tööalane kogemus, et anda panus Euroopa ühiste 

huvide edendamisse. Kavatsen toetada kaasvolinikke kolleegiumis nende jõupingutustes 

Euroopa Liidu prioriteetide saavutamiseks. 

Minu isiklik Euroopa-rännak algas siis, kui võtsin noore aktivistina osa kampaaniast, et 

toetada Soome ühinemist Euroopa Liiduga. 19-aastaselt sain 1994. aasta referendumil 

hääletada Soome ELi liikmesuse poolt. Üliõpilasena oli mul võimalus osaleda Erasmuse 

programmis Viinis. Õpingute ajal toetasin aktiivselt Soome ühinemist euroga. Olen alati 

kindlalt tunnetanud Euroopa identiteeti ja uskunud Euroopa integratsiooni eesmärki – koos 

oleme tugevamad. Olen alati tahtnud anda oma panuse Euroopa tulevikku. 

Sellele veendumusele tuginedes olin Euroopa Liikumise noorteorganisatsiooni Soome haru 

kaasasutaja. See organisatsioon pakub Soome noortele teavet Euroopa kohta ja platvormi 

Euroopa asjade üle arutlemiseks. Minu arvates on väga oluline mõista Euroopa integratsiooni 

ajalugu. Hindan kõrgelt 1990. aastatel Itaalias Ventotene saarel Euroopa tuleviku alasel 

rahvusvahelisel seminaril osalemise kogemust. Sellel kurikuulsal saarel, kus oli teiste hulgas 

vangistatud ka Altiero Spinelli, hakkasin uurima tema ideed föderaalsest Euroopast. 

See vaimsus ja mõte, et Euroopa on midagi enamat kui lihtsalt riikide kogum, on mind 

eurooplasena tiivustanud kogu mu karjääri ja elu vältel. Nii Soome parlamendi liikme, Soome 

sotsiaaldemokraatliku partei juhi kui ka rahandusministrina olen alati püüdnud oma Euroopa-

meelsetest veendumustest kinni pidada ja nendele vastavalt toimida. 

Ventotenest ja Soomes Euroopa Liikumise organisatsiooni asutamisest saadik olen 

eurooplasena läbi käinud pika tee, et siia jõuda. Meie maailmajagu ja selle ühised püüdlused 

tagada kõigile parem tulevik on minu jaoks isiklikult olnud väga oluline teema. Tänu nendele 
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ideedele ja veendumustele olen tegutsenud kodanikuühiskonnas ja poliitikas. Tagasi vaadates 

mõistan, et kõik need kogemused aitavad mul tööülesandeid paremini täita, juhul kui mind 

kinnitatakse rahvusvahelise partnerluse volinikuks. 

Väljakutse partnerluste kaudu üleilmset arengut toetada meenutab mulle aastaid parlamendi 

välissuhete komisjonis, Soome World Visioni ja Crisis Management Initiative’i (CMI) 

juhatuses, Soome arengukomitees ning Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi 

arengukomitees, samuti aastaid, mil juhtisin asepeaministrina Soome ÜRO assotsiatsiooni, 

Soome UNESCO komisjoni ja Soome riiklikku kestliku arengu komiteed. Selle ahela 

viimane lüli on töö välisministri eriesindajana vahenduse alal, milles keskendusin Aafrikale 

ning naiste ja noorte kaasamisele. Olen valmis kasutama oma kogemusi, et toetada Euroopa 

arengumudeli strateegilisemaks ja tõhusamaks muutmist, nii et see aitaks kaasa kestliku 

arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 

Olles töötanud rahvusvahelise koostöö ja arengu mitmel rindel, olen veendunud, et meie 

põlvkonna suuri väljakutseid saab lahendada üksnes koostöö kaudu. Olgu tegemist 

kliimamuutuste, ebavõrdsuse, vaesuse, uute julgeolekuohtude või demokraatia 

õõnestamisega, vajalikud tulemused saavutame ainult partnerluse ja koostööga. Teataval 

määral peegeldab see ametisseastuva presidendi strateegilist lähenemisviisi, kuna tema 

volinike kolleegiumis lahendatakse probleeme meeskonniti, nii et kõik olulised teadmised ja 

vahendid oleksid koondunud ühe laua ümber. 

Tüdrukute ja naiste õigused on minu jaoks alati eriliseks prioriteediks olnud. Esimese 

naisrahandusministrina Soomes oli mul võimalus teerajajana edendada soolist 

võrdõiguslikkust ning naiste juhirolli majanduses ja poliitikas. Soorollid ja võrdõiguslikkus 

on olnud põhiteemaks minu erinevatel arenguga seotud ametikohtadel, aga ka siis, kui 

töötasin eriesindajana vahenduse alal. Ma tagan, et sooline võrdõiguslikkus ja naiste 

mõjuvõimu suurendamine on meie rahvusvahelise koostöö ja arengu poliitikas ka edaspidi 

esmatähtsal kohal. 

Pärast missioonikirja saamist ja arutelusid ametisseastuva presidendiga olen valmis kasutama 

oma kogemusi Soome valitsuse rahandusministrina, eeskätt küsimuses, kuidas realiseerida 

Euroopa investeerimiskava täielik potentsiaal ning kaasata era- ja kapitaliinvesteeringud nii 

praeguse kui ka tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohaselt. Suhted partnerriikidega – 

olgu need siis Aafrikas, Aasias, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas või Ladina-

Ameerikas – peavad keskenduma töökohtade loomisele ja investeeringutele. Majanduslikud 

võimalused tekivad, kui investeerida haridusse, kestlikesse ja digilahendustesse, mis 

kuuluvad selle komisjoni prioriteetide hulka. Kestliku arengu eesmärgid võiksid olla meile ja 

meie partneritele tõeliseks ühiseks tegevuskavaks. Partnerluse tugevdamiseks koostatakse 

terviklik strateegia Aafrika jaoks ning sõlmitakse uus leping Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

ookeani piirkonna riikide rühmaga (AKV riigid). AKV riikide puhul on mu eesmärk viia 

kiirelt lõpule läbirääkimised ambitsioonika Cotonou lepingu järgse leppe üle, mis kujundaks 

meie koostööd AKV riikidega järgnevatel aastatel.  

Tuginedes euroopalikele veendumustele ning kogemustele kodanikuühiskonnas ja poliitikas, 

olen valmis tegutsema komisjoni liikmena, et aidata kaasa Euroopa tuleviku kujundamisele. 

Luban meie rahvusvahelisi partnerlusi tugevdada ning edendada kestliku arengu tegevuskava 

meie välissuhetes tihedas koostöös liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / 

asepresidendiga ning teiste volinikega, kes vastutavad muude valdkondade eest. Tänu 

kodanikuühiskonna ja parlamendi taustale olen motiveeritud seda ülesannet ellu viima 

partnerluses Euroopa Parlamendiga ja tihedas koostöös kodanikuühiskonnaga, kes on 
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peamised osalejad Euroopa poliitika, programmide ja projektide kavandamisel ja 

rakendamisel. 

Vastutustunne ja ranged eetikanõuded on alati olnud minu tegevuse aluseks. Olen hoolikalt 

vältinud sidemeid majandustegevusega, mis võiks viia huvide konfliktini. Alates ametisse 

nimetamisest kohustun täielikult järgima sõltumatuse, aususe, erapooletuse ja kättesaadavuse 

kohustust, nagu on määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 3 ja Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 245. 

Kui mind kinnitatakse voliniku ametikohale, järgin täielikult aluslepingu sätteid ja vaimu, 

eelkõige kohustust tegutseda ilma juhtnööre saamata Euroopa ühistes huvides. Samuti 

juhindun Euroopa Komisjoni volinike käitumisjuhendist ja selle huvide konflikte 

käsitlevatest sätetest. Minu huvide deklaratsioon on täielik ja üldsusele kättesaadav ning 

vajaduse korral ajakohastan seda kiiresti. 

 

2. Vastutusvaldkonna juhtimine ning koostöö Euroopa Parlamendiga  

Kuidas hindaksite oma rolli volinike kolleegiumi liikmena? Kuivõrd peate end 

parlamendi ees vastutavaks ja aruandekohustuslikuks enda ja Teie vastutusala 

osakondade tegevuse eest? 

Milliseid konkreetseid kohustusi olete valmis võtma läbipaistvuse suurendamiseks, 

koostöö tõhustamiseks ning parlamendi seadusandlikele algatustele ja taotlustele 

tõhusate järelmeetmete tagamiseks? Kas olete valmis edastama parlamendile teavet ja 

dokumente kavandatavate algatuste või käimasolevate menetluste kohta võrdsetel 

alustel nõukoguga? 

Kui mind kinnitatakse voliniku ametikohale, võtan täieliku poliitilise vastutuse oma 

pädevusvaldkonnas, nagu on märgitud minu missioonikirjas. Olen kindel, et Ursula von der 

Leyeni komisjonist saab tugev meeskond, mis väärtustest lähtuvalt töötab ühes suunas. 

Hindan kõrgelt kollegiaalsuse põhimõtet ja teen kolleegiumi teiste liikmetega täiel määral 

koostööd. 

Olen valmis edendama ametisseastuva presidendi üldisi prioriteete, nagu majanduskasv ja 

töökohad, roheline kokkulepe, digitaalarengu tegevuskava, Euroopa positsiooni tugevdamine 

maailmas ja rände haldamine. Olen veendunud, et volinike kolleegiumi tihe omavaheline 

koostöö on oluline, et tagada eri poliitikavaldkondades järjepidevus, kvaliteet ja tõhusus. 

Koostöös peitub meie tõeline tugevus. Soome asepeaministrina töötasin juhtival kohal 

koalitsioonivalitsuses. Minu töö sisu oli erinevate poolte ja huvide vahel konsensuse 

leidmine. Ma oskan teha meeskonnatööd. 

Mul on olnud au esindada oma valimisringkonda Soome parlamendis 16 aasta jooksul. Ma 

usun esindusdemokraatiasse ja seega ka Euroopa Parlamendi otsustavasse rolli. Teen 

parlamendi ja asjaomaste komisjonidega koostööd poliitika kujundamise protsessi kõigis 

etappides ning luban pidada korrapärast poliitilist dialoogi. Institutsioonidevaheline koostöö 

on väga oluline ELi institutsioonilise süsteemi sujuva toimimise ning ELi otsuste tegemise 

süsteemi tõhususe ja legitiimsuse jaoks. Avatuse, vastastikuse usalduse, tõhususe ja 

korrapärase mõttevahetuse abil saame teha koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks. 
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Ametisseastuva presidendi poliitilised suunised ja missioonikirjad on nende põhimõtetega 

kooskõlas, selleks et tugevdada Euroopa Parlamendi ja komisjoni erilist suhet. Leian, et see 

on väga väärtuslik, ja kohustun tagama korrapärase teabevahetuse, kiired ja täpsed vastused 

küsimustele, mille Euroopa Parlamendi liikmed esitavad komisjonile ja millele vastamine on 

minu vastutusalas; luban, et suhtlen otse komisjoniliikmetega ja osalen vajaduse korral 

kahepoolsetel kohtumistel, Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel ja komisjonide 

koosolekutel. 

Olen valmis rakendama Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkulepet 

ning institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet. Ametisseastuv president Ursula 

von der Leyen toetab Euroopa Parlamendi algatusõigust. Ka mina toetan seda täielikult 

vastavalt proportsionaalsuse, subsidiaarsuse ja parema õigusloome põhimõtetele. Ma tean, et 

olen – ja see on mulle suureks auks – kohustatud Euroopa Parlamendi otse valitud saadikutele 

aru andma. Tagan, et parlamendikomisjonid kaasatakse kõigi minu vastutusvaldkonda 

kuuluvate oluliste küsimuste arutamisse nõukoguga võrdsetel alustel. 

 

Arengukomisjoni küsimused 

3. Kestliku arengu eesmärkide rakendamine ja tegevuskava  

Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu nõudsid, et Euroopa Komisjon esitaks 

tõhusa ja integreeritud Euroopa kestliku arengu eesmärkide rakendamisstrateegia koos 

üksikasjaliku ajakavaga kuni aastani 2030, eesmärkide ja konkreetsete meetmete ning 

järelevalve- ja läbivaatamismehhanismidega.  

Milline on Teie kui volinikukandidaadi arvamus sellise strateegia kohta — millal saaks 

selle vastu võtta, milliseid võimalusi võiks see pakkuda poliitikavaldkondade 

arengusidususe suurendamiseks, ning kas Te võiks kirjeldada, milliste kestliku arengu 

eesmärkide puhul võib ELi arengukoostöö panus olla eriti oluline ja anda lisaväärtust? 

Usun kindlalt, et Euroopa Liit peab olema ka edaspidi juhtrollis 2030. aastani ette nähtud 

kestliku arengu tegevuskava üleilmsel rakendamisel ja vaesuse kaotamisel kõikjal maailmas. 

Liidu tegevus kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks kajastab meie väärtusi ja annab 

tugeva signaali meie toetusest mitmepoolsusele.  

Ametisseastuv president Ursula von der Leyen on väljendanud kindlat poolehoidu kestliku 

arengu eesmärkide saavutamisele. Esiteks, kusjuures see on suunatud liikmesriikidele, on ta 

lubanud anda uue fookuse Euroopa poolaastale, et sellest saaks vahend, millesse on lõimitud 

kestliku arengu eesmärgid. Lisaks on tehtud igale volinikule ülesandeks tagada kestliku 

arengu eesmärkide saavutamine tema poliitikavaldkonnas ja volinike kolleegium tervikuna 

vastutab nende üldise rakendamise eest.  

Kõik 17 kestliku arengu eesmärki on omavahel seotud. Et tagada ressursside tõhus 

kasutamine ja täiendavus, peame kestliku arengu eesmärkide omavahelisi seoseid jätkuvalt 

täiel määral ära kasutama, näiteks sidudes kestliku arengu sotsiaalsed ja majanduslikud 

aspektid paremini kliima- ja keskkonnaalaste tegevuskavadega. Minu jaoks on äärmiselt 

oluline poliitika sidususe tagamiseks kaasvolinikega koostööd teha ja tegevust koordineerida, 

kasutades kestliku arengu eesmärke kompassina selle jaoks, mida teeme kodus ja välismaal, 

liidu sees ja sellest väljas. 
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Leian, et mul on eriline kohustus aidata kaasa 2030. aasta tegevuskava rakendamisele tihedas 

koostöös ELi partnerriikidega. Kui mind ametisse kinnitatakse, kavatsen seda teha peamiselt 

järgmiselt.  

Kavatsen jätkata oma eelkäija tehtud tööd, et aidata liikmesriikidel jõuda ametliku arenguabi 

osas 0,7% eesmärgini. 

Kasutan võimalusi, mida kujutavad endast ametisseastuva komisjoni poliitiliste prioriteetide, 

näiteks rohelise kokkuleppe, välisaspektid, et toetada 2030. aasta tegevuskava ja kestliku 

arengu eesmärkide rakendamist, sõlmides partnerlusi riikidega kogu maailmas. Need 

partnerlused peaksid toetama kestliku arengu eesmärkide arvessevõtmist riikide tasandil. 

2030. aasta tegevuskava on ülitähtis ka selleks, et suurendada riikide tasandi koordineerimist 

ELi liikmesriikidega. 

Töötan selle nimel, et kavandatud naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 

rahastamisvahend oleks 2030. aasta tegevuskavaga täielikult kooskõlas. See on suurepärane 

võimalus toetada partnerriike kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Koos 

liikmesriikidega kokku lepitud ühised tulemusraamistikud põhinevad iga riigi puhul selle riigi 

kestliku arengu eesmärkide raamistikul. Lõpetuseks on oluline märkida ka seda, et tahan 

tagada, et teeksime tihedat koostööd teiste partneritega, sealhulgas kodanikuühiskonnaga, 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ÜRO, Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond 

ja teised, et kiirendada ühise tegevuskava rakendamist ning parandada kestliku arengu 

eesmärkide täitmise järelevalvet ja läbivaatamist kõikjal maailmas. Selle saavutamiseks teen 

tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

 

4. Ametlik arenguabi 0,7% 

2015. aasta mais kinnitas nõukogu taas ELi kohustust suurendada oma kollektiivset 

ametlikku arenguabi 0,7%-ni ELi kogurahvatulust. Kuid 2018. aastal eraldasid ainult 

neli liikmesriiki 0,7% või rohkem oma kogurahvatulust ametlikule arenguabile, samas 

kui ametliku arenguabi määr rahvamajanduse kogutulus vähenes veidi 

kaheteistkümnes liikmesriigis. On oluline mitte ainult ELi arenguabi saajate jaoks, vaid 

ka meie institutsioonide usaldusväärsuse ja meie kodanike usalduse seisukohast, et meie 

liit täidaks võetud kohustusi, sealhulgas kõiki neid kohustusi, mis on seotud arengu 

rahastamisega.  

Milliseid meetmeid, mis võivad hõlmata komisjoni poolt rahastamise aastaaruande 

koostamise taaskehtestamist, kavatsete volinikuna võtta, et tagada, et EL ja 

liikmesriigid peaksid kinni oma arengukohustuste rahastamisest?  

Selles olulises küsimuses kavatsen teha kõik mis võimalik. Vaesuse kaotamine on 

ülemaailmse kestliku arengu eeltingimuseks. See on ELi arengu- ja koostööpoliitika keskmes. 

EL peab arengukoostöö vallas jätkama üleilmse liidrina. 

2018. aastal moodustas Euroopa Liidu kollektiivne ametlik arenguabi 0,47% ELi 

kogurahvatulust, mis ei vasta kaugeltki eesmärgile anda 2030. aastaks kollektiivselt 

arenguabiks 0,7% kogurahvatulust. ELi liikmesriikide antava ametliku arenguabi vähenemine 

viimasel kahel aastal on murettekitav ja ma kavatsen kõvasti pingutada, et seda suundumust 

muuta.  
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Põhivastutus ametliku arenguabi eesmärkide saavutamise eest lasub liikmesriikidel. Neli 

liikmesriiki on juba täitnud eesmärgi anda ametliku arenguabina 0,7% kogurahvatulust ja ma 

tunnustan neid selle eest, aga kollektiivselt peame rohkem pingutama. Euroopa Komisjon 

jälgib, millised on ELi tulemused kollektiivselt ja liikmesriikide tulemused individuaalselt. 

Mul on kavas paluda liikmesriikidel täpsustada, kuidas nad on nõuks võtnud toimida, et see 

eesmärk 2030. aastaks täita. Kestliku arengu eesmärk nr 17 („Partnerlus eesmärkide nimel“) 

hõlmab meie kohustust jõuda ametliku arenguabiga tasemeni 0,7% kogurahvatulust ja meie 

kohustust vähim arenenud riikide suhtes, mis on sätestatud kestliku arengu eesmärgis 17.2.  

Mis puudutab rahastamise aastaaruandeid, siis tahan kindlasti tähelepanelikult uurida, kuidas 

peavad liikmesriigid kinni oma arengukohustuste rahastamisest. Samuti peame arvesse võtma 

24.–25. septembril 2019 New Yorgis toimunud ÜRO kestliku arengu eesmärkide alase 

tippkohtumise ja arengu rahastamise kõrgetasemelise dialoogi tulemusi. 

Palve anda rohkem ametlikku arenguabi tähendab ka seda, et peame väga selgelt hindama, 

milliseid tulemusi on võimalik sellega saavutada. Järgmise viie aasta jooksul on minu 

peamine eesmärk tagada, et Euroopa arengumudel areneb edasi vastavalt uuele üleilmsele 

olukorrale, nagu on märgitud minu missioonikirjas. See peaks olema strateegiline ja tõhus, 

peaks andma kulutustele vastavat tulu ning aitama saavutada meie laiemaid poliitilisi 

prioriteete. Olen ka huviga valmis arutama meie arengukoostöö ajakohastamist nii 

liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendiga. 

 

5. Majanduspartnerluslepingud / ELi Aafrika strateegia / Kaubandus 

ELi suhted Aafrikaga põhinevad ühelt poolt Cotonou lepingul ja 

majanduspartnerluslepingutel ning teiselt poolt rahvusvahelisel arengukoostööl. 

Kaubandus ja investeeringud on arenguriikide jõukuse loomise võti. 

Rahvusvahelise partnerluse voliniku kandidaadina andis komisjoni ametisseastuv 

president Teile volituse töötada välja uus kõikehõlmav Aafrika strateegia, mis põhineks 

ELi ja Aafrika kestliku alliansi loomisel.  

Millised on Teie arvates uue strateegia erinevad sambad ning kuidas integreerib uus 

strateegia kaubandust, majanduspartnerluslepinguid ja jätkusuutlikku investeerimist? 

Kuidas näete ette koostööd ja tööjaotust kaubandusvolinikuga?  

Milline on Teie seisukoht seoses Aafrika mandri vabakaubanduslepinguga (AfCFTA) ja 

millised on väljavaated Euroopa ja Aafrika vahelises kaubanduspartnerluses, nagu seda 

nõudis Juncker uues alliansis? 

Euroopa on Aafrika kauaaegne partner, suurim kaubanduspartner, investor ja rahastaja. 

Aafrika ja Euroopa saavad aga ühiselt palju kaugemale minna ja peavadki seda tegema. Meie 

saatused on seotud, seetõttu peaksime tõeliselt võrdsete partneritena ühiselt pingutama 

kestliku arengu tagamiseks. 

Pidades silmas Aafrika mandri kasvavat majanduslikku tähtsust ja sealsete muutuste 

dünaamikat, mis on maailma tähelepanu keskmes, peaks EL tõhustama oma tegevust, 

tuginedes Aafrika–Euroopa kestliku investeerimise ja töökohtade loomise alliansile. See 

allianss annab tunnistust vajalikust muutusest mõtteviisis, kuna see edendab jõulisemaid 
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ühendusi Aafrika ja Euroopa vahel ning strateegilist dialoogi erasektoriga. Meie tegevuskava 

põhisuunad on kestlike erainvesteeringute kaasamine, investeerimiskliima parandamine, 

Aafrika-sisese ja mandritevahelise kaubanduse soodustamine ning töökohtade loomise ja 

tööalaseks konkureerimiseks vajalike oskuste edendamine. 

Uue kõikehõlmava Aafrika strateegia kujundamisel teen koostööd kõrge esindaja / komisjoni 

asepresidendiga ning naabruspoliitika ja laienemise volinikuga, konsulteerides teiste 

volinikega, sealhulgas kaubandusvolinikuga. Minu arvates peab allianss kasvama ja 

käiguvahetuse tegema: me vajame tugevamaid poliitilisi ja majanduslikke partnerlusi, 

rohkem ELi liikmesriikide toetust ja osalust, rohkem vahendeid ja rahastamisvahendite 

jõulisemat, koordineeritud kasutamist, paremat koordineerimist nii ELi kui ka Aafrika 

ettevõtjatega, rohkem inimeste kontakte kahe maailmajao vahel ning paremat peenhäälestust 

vastavalt kohalikele oludele. Lisaks peaks EL edendama Aafrikas kvaliteetset arengut, võttes 

täiel määral arvesse kliima-, keskkonna-, bioloogilise mitmekesisuse alaseid ja sotsiaalseid 

prioriteete. Selleks on võimalusi, kui toetada käimasolevaid Aafrika algatusi, et tehnoloogia, 

eelkõige digitehnoloogia valdkonnas arenguetappe vahele jätta. 

Konkreetsemalt kaubandusega seotud küsimuste kohta arvan, et siiani võetud lähenemisviis 

on õige. Kaubandust ja investeeringuid tuleb käsitleda koos. Need on ühe mündi kaks külge, 

kui mõtleme kestlikule kasvule ja inimväärsete töökohtade loomisele. Majandusliku 

integratsiooniprotsessi edendamine Aafrikas piirkondlikul ja kontinendi tasandil ning 

kaubandussuhete edendamine ELiga on seega ELi prioriteetidele vastava ühtse 

majandusstrateegia olulised komponendid. Seetõttu tagan koos kaubandusvolinikuga, et meie 

Aafrika majanduskavas on kaubandus ja investeeringud ka edaspidi esikohal.  

EL pakub kaubandusabi, et suurendada peamiste osalejate suutlikkust ja et Aafrika riigid 

saaksid täiel määral kasu kaubanduslepingutega kaasnevatest võimalustest, nii et kaubandus 

aitaks kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Toetame partnerriike piirkondlike ja 

kahepoolsete kaubanduslepingute, eeskätt Euroopa partnerluslepingute ja Aafrika mandri 

vabakaubandusala loomise ettevalmistamisel ja rakendamisel.  

Olles olnud algusest peale Aafrika integratsiooniprotsessi vankumatu toetaja, saadab ja 

abistab EL oma partnerit sel teel ka edaspidi. ELi tugevam toetus Aafrika mandri 

vabakaubandusalale toob kaasa palju poliitilist kapitali. Peame ELi kogemusi paremini ära 

kasutama, mitte ainult kaubanduse alal, vaid ka majandusliku integratsiooni protsesside 

vallas. 

 

6. Sooküsimused arengukoostöös 

Kuidas näete Teie kui volinikukandidaat ette edasist tööd, et edendada soolist 

võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengupoliitikas, eelkõige seoses 

juurdepääsuga haridusele, ning naiste ja tütarlaste diskrimineerimise ja vägivalla vastu 

võitlemisega ning kuidas väljendub see praktikas praegu koostamisel olevas kolmandas 

soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas?  

Sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamine on 

arengupoliitikas ka edaspidi ülimalt tähtsad ning neid võetakse arvesse kõikides meetmetes. 

Tüdrukutele hariduse andmine vallandab üleilmse arengu, tugevdades võrdõiguslikkust, 

edendades oskuste omandamist ja soodustades kaasavat majanduskasvu. 
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Selleks et naiste mõjuvõimu suurendada, peab keegi võtma juhtrolli. Ja see algab Euroopa 

institutsioonidest. Ametisseastuv president Ursula von der Leyen näitab eeskuju, tagades 

soolise tasakaalu oma meeskonnas, ja ma olen uhke, et saan sellel teekonnal osaleda. Selleks 

ei pea olema naine, et edendada soolist võrdõiguslikkust, kuid selleks, et naised ja tütarlapsed 

tegevuse keskmes oleksid, on vaja soo aspekti arvestavat juhtimist.  

Haridus on naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamise eeltingimus. Hoolimata viimastel 

aastatel tehtud edusammudest esineb siiski veel soolist ebavõrdsust. Eelkõige tahan 

suurendada jõupingutusi nendes Sahara-taguse Aafrika riikides, kus sooline ebavõrdsus on 

suurim, ning luua koos sellised haridussüsteemid, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust 

hariduses ja hariduse kaudu. Samuti peame tagama, et naistel ja tüdrukutel oleks juurdepääs 

tehnilisele ja kutseharidusele ning et tööturg oleks kaasav ja soodustaks naiste osalemist.  

Kahjuks on naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivald endiselt üks levinumaid ja 

laastavamaid inimõiguste rikkumisi kogu maailmas. Kõik rahvusvahelised partnerid peavad 

selle häbiväärse olukorra lõpetamiseks koostööd tegema. Sellised algatused nagu Spotlight 

Initiative, mis ühendavad ÜRO ning ELi, kodanikuühiskonna ja riigivalitsuste mõjuvõimu, 

on hädavajalikud, et parandada tingimusi kohapeal. Suurendan meie jõupingutusi muu hulgas 

erasektori kaasamiseks, et aidata meil võidelda naiste- ja tütarlastevastase vägivalla laine 

vastu. 

Viimastel aastatel on saavutatud palju. Praegune ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava1 

on aidanud edendada soolist võrdõiguslikkust kogu maailmas. See on käivitanud 

institutsioonilise kultuuri muutuse ELi ja liikmesriikide ametnike seas, sealhulgas ELi 

delegatsioonides. Samuti on selles seatud ambitsioonikas eesmärk, et vähemalt 85% kõigist 

2020. aastaks vastu võetud uutest arengumeetmetest on suunatud soolisele 

võrdõiguslikkusele. Praegu me seda eesmärki veel ei täida ja ma tahan jätkata liikmesriikide 

jõupingutuste koordineerimist selle saavutamiseks.  

Komisjon on algatanud ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava sõltumatu hindamise, 

selleks et saada ülevaade senistest saavutustest ja teha järeldusi tuleviku kohta. On 

tõenäoline, et pärast 2020. aastat on meil endiselt vaja tegevuskava, milles poliitilised 

kohustused oleksid väljendatud konkreetsete meetmetena. Soovin kasutada võimalust, et 

tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest selles küsimuses, ja loodan, et võin sellele loota ka 

edaspidi, pidades silmas võimalikku soolise võrdõiguslikkuse kolmandat tegevuskava.  

Üks on selge: sooline võrdõiguslikkus ei ole üksnes eesmärk omaette (kestliku arengu 

eesmärk nr 5), vaid oluline ka valdkondadevaheliselt, kui tahame 2030. aasta tegevuskava 

ellu viia.  

Lubage mul rõhutada, et seisan nii poliitiliselt kui ka isiklikult kindlalt selle eest, et EL juhiks 

rahvusvahelisi jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisel kogu maailmas. Näen meie 

ees seisvat ühist tööd eeldusena, et tagada kõigile kestlik tulevik, ning kavatsen teha tihedat 

koostööd võrdõiguslikkuse voliniku ja teiste volinikega, et kindlustada meie välis- ja 

sisepoliitika sidusus. 

 

                                                 
1 ELi soolise võrdõiguslikkuse teine tegevuskava: sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: 

naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020, SWD(2015) 182 final, 21.9.2015. 
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7. Kliimamuutused ja raadamine 

Arenguriigid on kliimamuutuste tagajärgede suhtes eriti tundlikud ning vajalikud 

leevendus- ja kohanemismeetmed hõlmavad ülemaailmse raadamise peatamist. See on 

vajalik ka selleks, et kaitsta metsast elatuvate ja muude haavatavate inimeste õigusi ja 

elatusvahendeid ning vähendada ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse kao muret 

tekitavat määra. 

Parlament on nõudnud arenguriikide kliimameetmete toetuse olulist suurendamist, 

eelkõige kliimamuutustega kohanemise valdkonnas, ning raadamist käsitlevat 

tegevuskava, mis hõlmaks reguleerivaid meetmeid, sealhulgas kohustuslikku 

hoolsuskohustust metsa ohustavate kaupade tarneahelas ning ambitsioonikaid 

metsandussätteid kõikides ELi kaubandus- ja investeerimislepingutes.  

Milline on Teie lähenemisviis kliimameetmetele arengumaades? Milliseid uusi meetmeid 

pakuksite välja raadamise ja bioloogilise mitmekesisuse kao peatamiseks nendes 

riikides ning milliseid seadusandlikke algatusi, kui üldse, sisaldaksid need ettepanekud? 

EL on juba kliima- ja keskkonnameetmete valdkonnas esirinnas. Me ei tohi oma ambitsioone 

kokku tõmmata, vaid peame püüdlema selle poole, et edendada ülemaailmset kestlikku 

arengut ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult. 

Alates 2014. aastast on keskkonna ja kliimamuutustega seotud sekkumistega eraldatud 

rahvusvahelise koostöö ja arengu raames üle 9 miljardi euro. See vastab 23%-le meie 

vahenditest, st ületab seatud eesmärki, milleks on 20%. Oleme koos partnerriikidega võtnud 

kliimamuutusi ja keskkonda arvesse kõikidel tasanditel ja kõigis meetmetes.  

Meie meetmed on keskendunud taastuvenergia edendamisele, säästvate põllumajandus- ja 

toidusüsteemide toetamisele, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele, integreeritud 

linnaplaneerimise edendamisele ning ring- ja keskkonnasäästlikule majandusele. 

Vaja on tugevat välismõõdet, mis täiendaks Euroopa rohelist kokkulepet ja toetaks 

partnerriikides üleminekut vähese heitega ja ringmajandusele. Selleks peame kasutama 

spetsiaalseid geograafilisi lähenemisviise, mida on kohandatud vastavalt konkreetsetele 

tingimustele.  

Partnerriikide toetamine kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel ning 

bioloogilise mitmekesisuse kao vähendamisel on minu prioriteetide hulgas ja meie 

investeeringute keskmes. Täpsemalt:  

– kliima valdkonnas toetame Pariisi kliimakokkuleppe raames partnerriikide riiklikult 

kindlaks määratud panuste ajakohastamist ja täielikku rakendamist ning toetame riikide 

jõupingutusi kliimamuutustega kohanemisel ja katastroofiohu vähendamisel. Oleme 

partneritele toeks teel rohelise ja ringmajanduse poole; 

– metsanduse valdkonnas tõhustan meie pingutusi. Võttes arvesse metsaõigusnormide 

täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtlike 

partnerluslepingute raames saadud kogemusi, töötan selliste partnerluste sõlmimise nimel, 

millega edendatakse metsade kaitset, taastamist ja metsastamist. Selleks teen tihedat koostööd 

keskkonna ja ookeanide eest vastutava volinikuga;  
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– bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas toetan ELi juhtrolli bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooni 2020. aastal Hiinas toimuva kohtumise ettevalmistamisel ning laiendan 

koostööd partnerriikidega bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade säilitamise ja säästva 

kasutamise alal.  

 


