“EESTI EUROOPA LIIDU POLIITIKA 2007-2011” EELNÕU
RIIGIKOGU FRAKTSIOONIDE JA KOMISJONIDE ETTEPANEKUTEGA ARVESTAMINE
Dokumendi osa
Märkuse tegija
(alapeatükk)
Üldised kommentaarid
EER fraktsioon

EER fraktsioon

IRL fraktsioon

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

Dokumendis püstitatud eesmärgid peaksid märksa rohkem
olema sidustatud senikehtivate riiklike kavadega ja lähtuma meie
siseriiklikest huvidest, mis kõigeülesemalt on kirja pandud Eesti
riiklikus säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21.

SISULISELT ARVESTATUD
Dokumendis toodud eesmärgid lähtuvad Eesti
siseriiklikest huvidest ja ei ole vastuolus Eesti
riikliku säästva arengu strateegiaga Säästev Eesti
21.
MITTEARVESTATUD
Dokumendis käsitletakse kõiki Eestile EL
kontekstis olulisi küsimusi, mida ajavahemikus
2007-2011 kavatsetakse EL tasandil menetleda või
mida Eesti soovib EL tasandil tõstatada.

Jääb mulje, et dokument käsitleb vaid ametisoleva valitsuse
jaoks prioriteetseid teemasid, kus näiteks ettevõtluskeskkonna
või IKT teemalised seisukohad on põhjalikult lahti kirjutatud,
samas kui paljudes valdkondades on kirjas vaid paar lauset või
puuduvad seisukohad üldse. Eestil tuleb liikmesriigina pidevalt
võtta seisukohti tunduvalt laiemas teemaderingis ja seega peaks
dokumendis kirjeldatama Eesti põhiseisukohti ja –huvisid ka
paljudes hetkel alaesindatud valdkondades.
Täiendada teksti sobivas kohas järgmiselt: „Eesti strateegiliseks
eesmärgiks on teha aktiivseid ja koordineerituid jõupingutusi
saavutamaks lähemas tulevikus poliitilise hinnangu
andmine totalitaarsele kommunismile ning selle tekitatud
pärandile. Selline hinnang on vajalik anda autoriteetsel
rahvusvahelisel tasandil (nt. Euroopa Parlamendi
resolutsioonina), mis eeldab tihedat koostööd ja koordineerimist
kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega, aga ka muude
kommunistliku diktatuuri all kannatanud rahvastega.
Kommunistliku totalitarismi selge hukkamõistmine tähendab
Eesti ja tema lähima ümbruskonna turvalisuse ja stabiilsuse
kindlustamist, ning on eelduseks mineviku probleemide

ARVESTATUD
järgmises sõnastuses:
Eesti eesmärk on saavutada lähemas tulevikus
poliitilise
hinnangu
andmine totalitaarsele
kommunismile ning selle tekitatud pärandile.
Selline hinnang on vajalik anda autoriteetsel
rahvusvahelisel tasandil (nt Euroopa Parlamendi
resolutsioonina). Kommunistliku totalitarismi
selge hukkamõistmine tähendab Euroopa Liidu ja
tema lähima ümbruskonna turvalisuse ja
stabiilsuse kindlustamist ning on eelduseks
mineviku
probleemide
ületamisele
ja

1

Arvestatud – ettepanekuga on arvestatud täielikult või väikese muudatusega; sisuliselt arvestatud – ettepanek sisaldub juba tekstis (nt teises sõnastuses) või arvestatakse
põhimõttega; osaliselt arvestatud – osaga ettepanekust arvestatakse, osaga mitte; mittearvestatud – ettepanekuga ei arvestata ja seda põhjendatakse
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Kultuurikomisjon

SDE fraktsioon,
Maaelukomisjon

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

ületamisele ja heanaaberlike suhete arendamisele Vene
Föderatsiooniga.”

heanaaberlike
suhete
Föderatsiooniga.

arendamisele

Vene

tekstist on puudu Euroopa Liidu ühtse integratsioonifondi MITTEARVESTATUD
loomise idee, mis tuleks lisada
EL integratsioonifond (täpsemalt Euroopa
kolmandate riikide kodanike integreerimise fond)
on koos Pagulasfondi, Tagasipöördumisfondi ja
Välispiiride fondiga loodud ja rakendumas Eestis
järgmisest aastast. Eestis koordineerib vahendite
kasutamist Siseministeerium.
Kasutada läbi terve dokumendi kindlat kõneviisi
ARVESTATUD võimaluste piires.

Sissejuhatus
EER fraktsioon

EER fraktsioon

SDE fraktsioon,
Kultuurikomisjon
Kultuurikomisjon

SDE fraktsioon

Peatüki "Sissejuhatus" tiitel ja sisu tuleks panna vastavusse,
paremini sobiks toodud teksti kirjeldama pealkiri
"Üldprintsiibid."
Dokumendi selguse mõttes oleks hea, kui mistahes konkreetse
tegevusvaldkonna eesmärgid leiaks kajastamist vaid hilisemates
detailsemates peatükkides, kajastades esimeses peatükis vaid
institutsionaalseid ja teisi laiu põhimõttelisi teemasid.
asendada lauses „Liikmesriigid peavad jätkama reforme, mis on
vajalikud Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks“ sõna
„jätkama“ sõnaga „kiirendama“.
sama lehekülje viimane lõik sõnastada järgmiselt: „Eestis tuleb
kiirendada reforme teadus- ja arendustegevuse edendamiseks ja
sidumiseks majandusarengu vajadustega, tööturu paindlikumaks
muutmiseks ja aktiivse tööturupoliitika rakendamiseks.”
muuta lause „Eestis tuleb jätkata reforme teadus- ja
arendustegevuse edendamiseks, tööturu paindlikumaks
muutmiseks ja aktiivse tööturupoliitika rakendamiseks“ ja
sõnastada see järgnevalt „Eestis tuleb kiirendada reforme teadusja arendustegevuse ning majanduse sidustamiseks ja kaitstud
paindlikkuse põhimõtete rakendamiseks tööturul koos aktiivse

ARVESTATUD
Peatükk nimetatakse ümber „Sissejuhatus ja
üldised põhimõtted“
MITTEARVESTATUD
Peame vajalikuks esimeses osas välja tuua
olulisemad eesmärgid ja seisukohad.
ARVESTATUD

SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud SDE fraktsiooni samasisulise
ettepanekut
ARVESTATUD
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Kultuurikomisjon

EER fraktsioon

Kultuurikomisjon

SDE fraktsioon

IRL fraktsioon

Märkuse/ettepaneku sisu
tööturupoliitikaga.“.
energeetikat puudutava teksti (lk 5) viimane lause sõnastada
järgmiselt: „Eesti ja Euroopa Liidu energiajulgeoleku
tugevdamiseks
on
oluline
jätkata
energiaallikate
mitmekesistamist ja intensiivistada uurimistööd, mis on
suunatud vesinikuenergia laialdasele kasutuselevõtule.”

Märkusega arvestamine1

SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses: „Eesti ja
Euroopa Liidu energiajulgeoleku tugevdamiseks
on oluline jätkata energiaallikate mitmekesistamist
ja intensiivistada uurimistööd, mis on suunatud
uute tehnoloogiate kasutuselevõtule.”

Tuleks arendada kõiki uusi tehnoloogiaid sh
vesinikuenergia.
Euroopa Liidu reformi ja institutsionaalseid küsimusi puudutavat MITTEARVESTATUD
avapeatükki tuleks laiendada, vastates muuhulgas (aga mitte
2007 juuni ülemkogul lepiti kokku EL
ainult) küsimustele põhiõiguste harta, Euratomi leppe saatuse,
aluslepingute muutmises, kus reformilepinguga
kodanikualgatuse (1 miljon allkirja) küsimustele.
võetakse aluslepingutesse üle kõik peamised
Euroopa põhiseaduse lepingu uuendused.
Eeldatavasti jõutakse valitsustevahelise
konverentsil reformilepingu osas poliitilisele
kokkuleppele enne käesoleva dokumendi
kinnitamist.
Dokumendi pikka ajaperspektiivi arvestades ei ole
institutsionaalsete küsimuste detailne kajastamine
relevantne.
sõnastada
sissejuhatavas
osas
põllumajanduspoliitikat SISULISELT ARVESTATUD
puudutavalt (lk 5) teise lõigu algus järgnevalt: „Eesti taotleb Arvestatud muudetus sõnastuses: Eesti peab
tõhusamat ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamist…”.
vajalikuks ühise põllumajanduspoliitika põhjalikku
ajakohastamist..
muuta lauset „Seejuures tuleb toetada maapiirkondade
SISULISELT ARVESTATUD
arendamist ning maamajanduse mitmekesistamist.“ ning
Arvestatud muudetud sõnastuses: Seejuures tuleb
sõnastada see järgnevalt „Seejuures tuleb toetada
toetada maapiirkondade arendamist ning
maapiirkondade arendamist ning maamajanduse
maamajanduse mitmekesistamist, säilitades maaelu
mitmekesistamist, ilma et häviksid maaelu traditsioonid ja
traditsioonid ja maastiku omapära.
maastiku omapära“.
lisada punkti „Eesti huvides on võimalikult kiire täielik
ARVESTATUD
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

lõimumine Euroopa Liiduga” uus alapunkt järgmises sõnastuses:
„Eurole üleminek on Eesti jaoks esmatähtsusega, et tagada
jätkusuutlik majandusareng.”
I Konkurentsivõime
Üldine

EER fraktsioon

Oleks hea kui dokumendis käsitletakse üldiste seisukohtade
kõrval ka Eesti seisukohti konkreetsete oluliste üksikküsimuste
osas, nagu Euroopa Tehnoloogiainstituudi väljakujundamine,
Galileo positsioneerimissüsteemi arendamine jne.

Konkurentsivõime.
Sissejuhatus

SDE fraktsioon

Konkurentsivõime.
Sissejuhatus

SDE fraktsioon

Konkurentsivõime.
Sissejuhatus

SDE fraktsioon

Konkurentsivõime.
Sissejuhatus

IRL fraktsioon

Võrdväärsete

Kultuurikomisjon

asendada lauses „Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide
konkurentsivõime tõstmine on jätkuvalt üks Euroopa Liidu ees
seisvaid olulisemaid väljakutseid.“ sõnad „Euroopa Liidu ja
tema liikmesriikide“ sõnaga „Rahvusvahelise“.
asendada lauses „Eesti kui avatud majandusega väikeriigi jaoks
seisneb konkurentsivõime eelkõige väike-ja keskmise suurusega
ettevõtete jätkusuutlikus arengus.“ sõnad „jaoks seisneb
konkurentsivõime“ sõnadega „arengureserv peitub“.
asendada lause „Lisaks liimesriikide iseseisvale panusele tuleb
seda toetada ka Euroopa Liidu kesksete
koordinatsioonimehhanismide parendamise abil.“ lausega
„Lisaks liikmesriikide iseseisvale panusele tuleb toetada ka
Euroopa Liidu kesksete koordinatsioonimehhanismide
tõhustamist.“
lehekülg 7 lõiku, mis algab sõnadega „ - teiseks,
majanduskasvu ja tööhõive strateegia ..” lisada järgmine
lause: “Oluline on õppida senise perioodi puudustest, et teises
järgus samu vigu mitte korrata.”
lõikest Riigiabi jätta välja teine lause: „Samas on Eesti

OSALISELT ARVESTATUD
Dokument käsitleb pikemat ajaperioodi, Euroopa
Tehnoloogiainstituudi (ETI) arutelud on
põhimõtteliselt lõppenud (ETI asutamine on
planeeritud 2008. a algusesse). Lisada lause: Eesti
toetab Galileo süsteemi kiiret väljaehitamist ning
rakendamist, kuid leiame, et üksikute teenuste
arendamine, nagu näiteks positsioneerimine ja
sellega kaasaskäivad riist- ja tarkvaralised
rakendused, peaks jääma erasektori arendada.
MITTEARVESTATUD
Ettepanek muudab sisuliselt lauset.

ARVESTATUD

ARVESTATUD

SISULISELT ARVESTATUD
Mõte sisaldub antud lõigus.

ARVESTATUD
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(alapeatükk)
võimaluste tagamine
ettevõtlusvabaduse
kasutamiseks
Konkurentsivõime
tõstmine

Märkuse tegija
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IRL fraktsioon

lisada, et Eesti peab ELi konkurentsivõime edasisel arendamisel
esmatähtsaks ka “Vaesemate piirkondade jätkuvat arendamist.”

teadus-ja
arendustegevus ning
innovatsioon

SDE fraktsioon

täiendada järgmiste lausetega „Eesti soovib rajada oma
kultuuriinstituutide võrgustiku Euroopas, et avardada võimalusi
meie autorite loomingu tutvustamiseks teistele EL rahvastele.
Kutsume neid liikmesriike, kes veel pole Eestis oma
kultuuriesindusi avanud, järgima Prantsusmaa, Soome ja Ungari
eeskuju. Eesti kavandab uuendusi seaduseloomes, mis
harmoniseerivad kultuuripärandi kaitset teistes Euroopa Liidu
riikides viimasel aastakümnel vastuvõetud õigusaktidega. Iga
Eesti Vabariigi kodaniku põhiõiguseks ja kohustuseks peab
saama mitte üksnes eesti, vaid ka teiste rahvaste
kultuuriväärtuste kui inimkonna ühise kultuuripärandi kaitse.“.

Konkurentsivõimeline
haridus

IRL fraktsioon

kolmanda lõigu lõppu lisada järgmised laused: „Lisaks elukestva
õppimise ja formaalse hariduse arendamisele, on oluline toetada
ja tunnustada mitte formaalse õppimise vorme. Euroopa
vabatahtlike pass oleks hea praktika tunnustada mitte formaalse
õppimise raames omandatud teadmisi ja kogemusi.”

Märkusega arvestamine1

seisukohal, et pikas perspektiivis ei ole riigiabi parim lahendus.”
Kolmandast lausest jätta välja sõna „pigem”.
SISULISELT ARVESTATUD
Sisaldub osas V. Majandus- ja rahanduspoliitika.
Euroopa Liidu eelarveprotsess
MITTEARVESTATUD
Kultuuriinstituutide /kultuuriatašeede võrgustiku
loomine ei ole ELi tasandi tegevus, mida
suunaksid EL tasandi vastuvõetud ja -võetavad
õigusaktid.
Mis puutub kultuuripärandi kaitsesse, siis Eesti
seadusloome uuendamise põhjuseks ei ole mitte
vajadus/kohustus harmoniseerida antud valdkonda
teiste liikmesriikidega. Pigem on tegemist meie
siseriikliku sooviga kehtestada lisaks EL
kultuuriväärtuste kaitset käsitlevale määrusele
täiendavaid kaitseabinõusid.
OSALISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetus sõnastuses: ”Eesti toetab
ühiseid samme Euroopa Liidus ja liikmesriikides
mitteformaalse õppimise tunnustamiseks”.
Vabatahtlike passi sõnastust ei toeta, kuna oluline
on toetada loomisel või juba loodud tunnustamise
vahendite rakendamist – Europassi täiendamist
informaalse ja mitteformaalse õppimise
tunnustamiseks ning nn noortepassi (youthpass)
arendamist. Kuna ka need uued instrumendid
võimaldavad vabatahtlikku tegevust esile tuua ja
sellest õpitut ja kogetut tunnustada, oleks vajalik
kõige pealt need instrumendid rakendada ning
nende kasutust analüüsida, enne kui täiendavate
instrumentide loomist toetada.
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Märkusega arvestamine1

Konkurentsivõimeline
haridus

Kultuurikomisjon

täiendada kolmandat lõiku pärast esimest lauset uue lausega
järgmises sõnastuses: „Peame oluliseks Euroopa ühtse
karjäärinõustamise süsteemi väljatöötamist.” Sõnastada sama
lõigu viimane lause järgmiselt: „Eesmärk on julgustada inimesi
omandama uusi oskusi ja teadmisi kogu elu vältel.”

SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses: Peame oluliseks
Euroopa Liidus karjääriteenuste ühtsete
põhimõtete väljatöötamist ja rakendamist.

Konkurentsivõimeline
haridus

Kultuurikomisjon

Konkurentsivõimeline
haridus

Kultuurikomisjon

paindlik tööturg ja
tööhõive kaitstus

SDE fraktsioon

kaubaveologistika ja
transpordikoridoride
arendamine

SDE fraktsioon

Selgitus: Süsteemi arendamine on liikmesriikide
pädevuses ja selle muutmine ühtseks ei ole
tõenäoline ega ka otstarbekas (arvestades riikide
erisusi). Küll aga on oluline karjääriteenuseid (sh
nõustamist) osutada ühtsetele põhimõtetele ja
arusaamadele tuginedes. Kuna osaliselt on
teatavaid põhimõtteid juba kokku lepitud elukestva
nõustamise osas (2005), siis osaliselt oleks vajalik
uute väljatöötamine, osaliselt aga oleks tegu juba
olemasolevate rakendamisega.
sõnastada lk 14 ülal: „Panustamist Euroopa kõrgharidusruumi SISULISELT ARVESTATUD
tuleks jätkata eelkõige Bologna protsessi kriitilise analüüsi ja Arvestatud muudetus sõnastuses: „... tuleks jätkata
edendamise kaudu…”
eelkõige Bologna protsessi põhjaliku analüüsi ja
edendamise kaudu...“
lisada samale lõigule uus lause järgnevas sõnastuses: „Eesti peab ARVESTATUD
oluliseks parandada kõrghariduse kättesaadavust, tõstes samal
ajal hariduse kvaliteeti.”
asendada lauses „Eesti on veendunud, et Euroopa Liidu
majanduse konkurentsivõime parandamiseks ning rohkemate ja
paremate töökohtade loomise soodustamiseks tuleb vähendada
tööturu ülemäärast reguleeritust.“ sõnad „vähendada tööturu
ülemäärast reguleeritust“ sõnadega „suurendada tööturu kaitstud
paindlikkust“.
täiendada lauset „Peame oluliseks ka heal tasemel ja toimivate
infrastruktuuriühenduste loomist kolmandate riikidega,
sealhulgas transiitvedude korraldamisel.“ lausega „Eesti seab

SISULISELT ARVESTATUD
Mõte sisaldub lõigu järgmises lauses: Tähtis on
suurendada töösuhte paindlikkust, tagades samas
töötaja sotsiaalse kaitstuse tõhusate tööturu- ning
sotsiaalkindlustuse meetmete abil.
MITTEARVESTATUD
Tegemist on küsimusega, mis eeldab
esmajärjekorras vastavate sisepoliitiliste- ja
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija
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Märkusega arvestamine1

eesmärgiks kõigi meie riiki läbivate rahvusvaheliste autoteede
(nn. E-teede) projekteerimise ja ümberehitamise eraldatud
sõidusuundadega 1. klassi maanteedeks.“.

eelarvestrateegiliste otsuste olemasolu. RES 20082011 ei näe ette täiendavate vahendite eraldamist
teehoiule ja ei saa võtta ülesannet rahvusvahelise
tähtsusega maanteede eelisarendamiseks muu
teedevõrgu arvelt. Samuti ei ole mõistlik ega
võimalik 2007-2013 perioodi kulutada ÜF raha
8,2 miljardi kr ainult maanteede
arendamiseks. Ettepanekul ei ole puutumust Eesti
EL poliitika eesmärkidega ajaperspektiivis 20072011.
SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses "Jätkame
rahvusvahelist koostööd Rail Baltica
raudteeühenduse väljaarendamiseks"
Koostöö on juba algatatud Rail Baltica raames,
selle kohta on VV teinud
12.07.2007 vastavad otsused ning majandus- ja
kommunikatsiooniminister on sõlminud
rahvusvahelisi kokkuleppeid. Projekti eesmärgiks
on nii reisirongiliikluse arendamine
kui kaubarongidele eelduste loomine äritegevuse
arendamiseks. Koostööpartnerite ring on laiem kui
pakutud sõnastuses, hõlmates ka Soomet, Poolat,
Komisjoni ja miks ka mitte Venemaad jt riike.
ARVESTATUD
Viide regionaalsele arengule ära võetud ja lisatud
tekst:
Peame oluliseks transpordipoliitika kujundamisel
lähtuda keskonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse
põhimõtetest, tuginedes eelkõige Euroopa
Liidu valgele raamatule
ning säästva arengu strateegiale. Toetame

kaubaveologistika ja
transpordikoridoride
arendamine

SDE fraktsioon

täiendada lauset „Raudteevedude osas on Eestile oluline, et
säiliks koostalitlus olemasoleval 1520 mm raudteevõrgustikul
kolmandate riikidega.“ lausega „Algatame koostöös Läti ja
Leeduga Põhja-Lõunasuunalise raudtee arendamise, mis
võimaldaks avada reisirongiühenduse Berliiniga.“

kaubaveologistika

EER fraktsioon

Me ei ole nõus järeldusega, nagu viiks paremate
transpordiühenduste arendamine regionaalselt võrdsele arengule.
Sellist lineaarset seost pole tõestatud. Küll on aga oluline tuua
transpordipeatükki keskkonnateemad, nagu eesmärgi vältida
transpordiinvesteeringute (sh struktuurivahendite rahastatavate
projektide) negatiivseid keskkonnamõjusid, vähendada
transpordisektori osa kliimamuutuste esilekutsumisel jne.
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija
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Märkusega arvestamine1
ka rohelise raamatu põhimõtete kiiret
rakendamist.

II Infoühiskond ja e-teenused
E-teenused
Kultuurikomisjon

E-teenused

IRL fraktsioon

III Kliimamuutused ja energiapoliitika
Üldine
Majanduskomisjon

sõnastada teksti esimene lause järgnevalt: „Eesti toetab avaliku
sektori e-teenuste arendamist Euroopa Liidus, lähtudes
subsidiaarsuse printsiibist, alternatiivide säilitamise vajadusest ja
tehnoloogilisest neutraalsusest.”
muuta lause „Patsientide liikuvuse suurenemisest lähtudes
peame vajalikuks tervishoiu infosüsteemide edasiarendamist , et
võimaldada paremat andmete vahetamist erinevate liikmesriikide
tervishoiuinstitutsioonide vahel.” ja sõnastada see järgmiselt:
“Patsientide liikuvuse suurenemisest lähtudes peame vajalikuks
tervishoiu infosüsteemide edasiarendamist ja ühtlustamist, et
võimaldada paremat andmete vahetamist erinevate liikmesriikide
tervishoiuinstitutsioonide vahel.”

ARVESTATUD

kaaluda peatüki „III. Kliimamuutused ja energiapoliitika”
sõnastuse juures, kas kõnesoleva dokumendi üldistusastme
juures on võimalik selgelt esitada eestipoolseid seisukohti Eesti
energeetilise julgeoleku tagamiseks (konsensusega).

SISULISELT ARVESTATUD
Seisukohad Eesti energeetilise julgeoleku
tagamiseks sisalduvad alapeatükkide „Siseturg ja
energiaallikate mitmekesistamine” ning „Euroopa
Liidu energeetika-alased välissuhted ja
varustuskindlus” all
OSALISELT ARVESTATUD
Tegemist on pikaajalise protsessiga mida
mõjutavad paljud tegurid (näiteks energiaturgude
avamine, emissioonikaubandus). Ühtsete
energiaaktsiisi alammäärade aluste seadmisel
tuleks arvestada ka majanduslike kaalutlustega (nt
tarbijaskonna ostujõud)
ARVESTATUD

Üldine

EER fraktsioon

Selgelt tuleks püstitada eesmärk väliskulude olulisemaks
sisestamiseks EL riikides kasutatavate fossiilkütuste (neil
baseeruvate toodete ja teenuste) hinda ning vastavate
fiskaalinstrumentide s.h. EL energiahindade alammäärade
direktiivi tugevdamist

Kliimamuutused

Keskkonnakomisjoni
esimees Marko
Pomerants

Täiendada kolmandat lõiku lisades teksti peale kolmanda lõigu
esimest lauset järgmise lause: „Tagada kasvuhoonegaaside
lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamisel Eesti

SISULISELT ARVESTATUD
Antud lõigus on kajastatud ühtsete meditsiiniinfo
standardite loomise eesmärk.
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu
põlevkivienergeetikast tuleneva eripäraga arvestamine ning
rõhutada vajadust järgida kasvuhoonegaaside heitkoguste
jaotuspõhimõtete kujundamisel võrdse kohtlemise printsiip
Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.”
täiendada järgmiste lausetega „Kliimamuutustega sagenevad
üleujutused Eesti rannikualadel. Rannikulinnade ja –asumite
elanike turvalisuse tagamiseks tuleb kasutada analoogilises
olukorras asuvate ning pika ajaloolise kogemusega LääneEuroopa
riikide
(Holland
jt.)
teadlaste
ning
planeerimisspetsialistide kogemusi.“.

Kliimamuutused

SDE fraktsioon,
keskkonnakomisjoni
liige Mark Soosaar

kliimamuutused

Keskkonnakomisjoni
esimees Marko
Pomerants

lisada osa lõppu järgmised laused:” Kliimamuutustega
sagenevad üleujutused Eesti üleujutusohuga piirkondades.
Peame oluliseks tagada Eesti üleujutusohuga piirkondades tõhus
kaitse üleujutuste kahjulike mõjude eest inimese tervisele,
keskkonnale ja majandustegevusele.”

Kliimamuutused

EER fraktsioon

tuleks viidata Ülemkogus saavutatud kokkulepetele ja kinnitada
Eesti soovi neid järgida – eesmärk hoida kliima soojenemist 2ºC
piires tööstusrevolutsiooni algusajaga võrreldes, vähendada
kasvuhoonegaaside emissioone vähemalt 20% võrra aastaks
2020 jne.

Kliimamuutused

EER fraktsioon

tuleks võtta selge seisukoht, et Eesti toetab kasvuhoonegaaside
emissioonide reaalset vähendamist; hetkel viidatakse vaid
kvootidega kauplemisele kui eesmärgile. Samuti soovitame
pooldada kvootide hankimisel oksjonite võimalikult suurt

Märkusega arvestamine1

SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses:
Kliimamuutuste tagajärjel sagenevad üleujutused
nii rannikualadel kui siseveekogude ääres. Eesti
toetab samme ühenduse tasandil, mis aitaksid
tagada Euroopa Liidu üleujutusohuga piirkondades
tõhusa kaitse üleujutuste kahjulike mõjude eest
inimese tervisele, keskkonnale ja
majandustegevusele.
SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses: Vt eelmine
kommentaar.

ARVESTATUD
Lisatud järgmine lõik: Eesti peab oluliseks
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020.
aastaks vähemalt 20% võrra võrreldes 1990. aasta
tasemega.. Võimalikult kiiresti tuleb välja töötada
õiglased põhimõtted, mille alusel määratakse
liikmesriikidele kohustused antud eesmägi
saavutamiseks. Eesti toetab ka teisi 2007. a
kevadisel ülemkogul heaks kiidetud
kliimaeesmärke.
OSALISELT ARVESTATUD
Kliimamuutuste osa teises lõigus on juba öeldud,
et toetame heitkoguste vähendamist (toetame
siduvaid meetmeid heitkoguste vähendamiseks).
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

osakaalu ning piirata eri sektorite vahelise kauplemise võimalusi
(lennundussektor - elektritootjad jne). Samuti ootaks eesmärke
Euroopa valmisoleku suurendamist kliimamuutuste mõjude
vähendamisel (läbi näiteks maakasutuspoliitika muutmise).

Kliimamuutused

Kultuurikomisjon

Energiasääst

EER fraktsioon

Siseturg ja
energiaallikate
mitmekesistamine

EER fraktsioon

Kauplemine ei ole eesmärk omaette, vaid meede
eesmärgi saavutamiseks.
Oksjonite suure osakaalu toetamine on
kliimapoliitiliselt küll mõistlik, kuid praktikas see
ei toimi. Samas ei ole põhjendatud eri sektorite
vahelist kauplemist piirata. Kauplemise idee on
puuduvate ühikute turult ostmine sõltumata
sektorist.
teise lõike esimese lause algus sõnastada järgmiselt: „Peame ARVESTATUD
oluliseks Euroopa Liidu juhtrolli Kyoto protokolli
reguleerimisajale järgnevate sammude ning siduvate meetmete
rakendamisel ...”
tuleks viidata eesmärgile vähendada EL liikmesriikide SISULISELT ARVESTATUD
majanduste energiamahukust, mis on suureks probleemiks Vt alapeatükk „energiasääst”:
paljudes uutes liikmesriikides s.h. eriti Eestis.
Energiasäästumeetmete ja taastuvate
energiaallikate laiem rakendamine peavad tagama
Euroopa Liidu energiakasutuse pideva
tõhustumise.
tuleks võtta seisukoht hajutatud tootmise pooldamisele, OSALISELT ARVESTATUD
energiatootmise ja –transpordivõrkude omanikuringi lahutamist Tuleb silmas pidada, et hajutatud tootmine ei
(nn ownership unbundling), et tagada uute lihtsam tootjate suuda märkimisväärselt vähendada vajadust
juurdepääs võrkudele.
investeerida uutesse võimsustesse baaskoormuse
rahuldamiseks. Võrguettevõtete omandilise
eraldamise küsimust ei saa vaadata kui asja
iseeneses vaid kui meetodi laiema eesmärgi
saavutamiseks (võrdsete konkurentsitingimuste
loomine erinevate energiaallikate ja
energiatarnijate vahel). Kuna Eesti leiab, et lisaks
omandilisele eristamisele on ka mitmeid teisi
võimalusi, ei pea valitsus õigeks ühele meetodile
eelistuse andmist, kuna see ei pruugi olla parim
lahendus.
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Märkusega arvestamine1

Dokumendi osa
(alapeatükk)
Siseturg ja
energiaallikate
mitmekesistamine

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

EER fraktsioon

Soovime täpsustust sellest, mida peetakse silmas lausega Sellega on silmas peetud tehnilis-majanduslikke
"Taastuvate energiaallikate toetamine peab olema põhjendatud võimalusi, mille raames taastuvenergiat arendada,
tasemel."
ilma et see põhjustaks uusi moonutusi energiaturul.

Siseturg ja
energiaallikate
mitmekesistamine

IRL fraktsioon

energeetika-alased
välissuhted

EER fraktsioon

muuta lause “Toetame Eesti ja Soome vaheliste täiendavate
elektriühenduste loomist ning peame oluliseks Poola ja Leedu
vahelise elektriühenduse rajamist” ja sõnastada see järgmiselt”
Toetame Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vaheliste
täiendavate elektriühenduste loomist ning peame oluliseks Poola
ja Leedu vahelise elektriühenduse rajamist.”
Soovitame lisada solidaarsusmehhanismi tarnekatkestuste
puhuks.

energeetika-alased
välissuhted

IRL fraktsioon

lisada esimese lõigu lõppu järgmine lause: ” Eesti toetab
Euroopa Parlamendi selle sisulist initsiatiivi ja üleskutset
Euroopa Komisjonile välja töötada energeetika-alane
välispoliitika.”

energeetika-alased
välissuhted

IRL fraktsioon

lisada esimese lõigus lõppu lause: ”Eesti leiab, et Euroopa
koostöö energia alal Venemaaga peab tuginema Venemaa
ühinemisega Euroopa Energiahartaga, mille saavutamine peab
saama prioriteediks Euroopa – Venemaa dialoogis.”

ARVESTATUD
lisatud järgnev lause: „Eesti leiab, et Euroopa
Liidu ja Venemaa koostöö Energiadialoogi raames
peab tuginema Energiaharta lepingu põhimõtetele
ja viima Energiaharta lepingu ratifitseerimiseni
Venemaa poolt.”

Keskkonna- ja põllumajanduspoliitika peatükk kajastub vaid
paarile teemale – kindlasti tuleks lisada Eesti eesmärgid paljudes
teises valdkondades, sh õhukaitse, looduslik mitmekesisus,
looduskaitse,
maastike
ja
mullastiku
kaitse
jne.

ARVESTATUD
Lisatud eesmärgid välisõhu kaitse ja mullastiku
kaitse koht. Tekstis sisaldus juba loodusliku
mitmekesisuse säilitamine.

IV Keskkonna- ja põllumajanduspoliitika
Keskkonnakaitse
EER fraktsioon

Keskkonnakaitse

EER fraktsioon

ühise põllumajandus-

SDE fraktsioon,

ARVESTATUD

SISULISELT ARVESTATUD
Sisaldub EL energeetika-alaste välissuhete ja
varustuskindluse lõigus
ARVESTATUD
„Eesti toetab Euroopa Parlamendi algatust ja
üleskutset Euroopa Komisjonile välja töötada
energeetika-alane välispoliitika.”

Jäätmepoliitikas peaks Eesti igati toetama jäätmehierarhia ARVESTATUD
põhimõtete rakendamist ja arendamist.
asendada lause „Samuti tuleb soodustada külade arengut, ARVESTATUD
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Märkusega arvestamine1

Dokumendi osa
(alapeatükk)
poliitika arendamine

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

keskkonnakomisjoni
liige Mark Soosaar

parandada maapiirkondade elukeskkonda ning väärtustada
traditsioone.“ lausega „Samuti tuleb soodustada külade arengut,
parandada maapiirkondade elukeskkonda selliselt, et säiliks
rahvuslik elustiil ja traditsiooniline külakultuur.“.

ühise põllumajanduspoliitika arendamine

EER fraktsioon

Ühtse põllumajanduspoliitika peatükis soovitatakse otsetoetuste
vähendamisest (mida me eesmärgina igati toetame) vabaneva
raha ümbersuunamist maaelu arendamisele. Maaelu arendamine
vajab lisafinantseerimist, kuid kuna ühtse põllumajanduspoliitika
osakaal Euroopa Liidu kogu eelarves on põhjendamatult suur, ei
peaks võtma siduvat seisukohta, et otsetoetustest vabanev raha
peaks jääma ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise
kasutusse.

MITTEARVESTATUD
Praegu on, et ÜPP eelarve peaks jääma „seatud
eesmärkide saavutamiseks piisavale tasemele“.
Praegune sõnastus toetab nö eesmärgipärast
lähenemist eelarve kujundamisele, st et enne
paneme eesmärgid ja tegevused paika, millest
lähtuvalt selgub raha vajadus. Praegune sõnastus ei
ütle, et kogu ÜPP reformist üle jääv raha
suunatakse maaelu arengule.

ühise põllumajanduspoliitika arendamine

Maaelukomisjon

Komisjon toetas nõuetele vastavuse kriteeriumite ühtlustamist,
kuid leiti, et nõuetele vastavuse hindamine peaks olema
paindlikum ning võimaldama esmakordse või väikese ulatusega
rikkumise puhul rakendada leebemaid sanktsioone

SISULISELT ARVESTATUD
EL poliitika dokumendi üldistusaste ei võimalda
teksti lisada kitsaid ja detailseid küsimusi. Antud
küsimus mahub järgmise eelnõus toodud seisukoha
raamidesse: „Ühise põllumajanduspoliitika
edasisel muutmisel peab vältima administratiivse
koormuse kasvu ning kontrollisüsteemi
keerukamaks muutumist. Ühise
põllumajanduspoliitika õigustiku lihtsustamine
peab jätkuma.“

ühise põllumajanduspoliitika arendamine

Maaelukomisjon

Komisjon pidas oluliseks, et põllumajanduse ja maaelu
finantseerimiseks ettenähtud osa Euroopa Liidu eelarves ei
väheneks, vaid jääks absoluutarvudes vähemalt samale tasemele
kui seni.

MITTEARVESTATUD
Praegu on, et ÜPP eelarve peaks jääma „seatud
eesmärkide saavutamiseks piisavale tasemele“.
Praegune sõnastus toetab nö eesmärgipärast
lähenemist eelarve kujundamisele, st et enne
paneme eesmärgid ja tegevused paika, millest
lähtuvalt selgub raha vajadus.
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Dokumendi osa
(alapeatükk)
Ohutu, kvaliteetne ja
konkurentsivõimeline
toit

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

EER fraktsioon

ARVESTATUD

Ohutu, kvaliteetne ja
konkurentsivõimeline
toit

EER fraktsioon

Ohutu, kvaliteetne ja
konkurentsivõimeline
toit

EER fraktsioon

Kalanduspoliitika

Maaelukomisjon

Püstitada üheks eesmärgiks, et ohutu, kvaliteetne ja
konkurentsivõimeline toidu tagamisel peab liikmesriikidele
jääma võimalus kohalikul tasandil GMO-vabade piirkondade
kehtestamiseks.
Eesti peaks toetama Euroopa Liidu mahetootmise arengukava
eesmärke ja meetmeid ning mahetoodete olulisemalt suuremat
tähtsustamist
Euroopa
Liidus.
Mahetoodete
turu
väljaarendamiseks Euroopa Liidu toetame ühtse ja selge
märgistuse kehtestamist.
Taimekaitsevahendite
kasutamisest
tulenevate
ohtude
vähendamiseks peab liikmesriikidel olema võimalus kindlaks
määrata piirkonnad, kus taimekaitsevahendite kasutamine on
piiratud või keelatud.
Kalanduspoliitika juures ei ole käsitletud vesiviljelust.
Tingimustes, kus kalavarud järjest vähenevad, on vesiviljelus
väga oluline teema, mis peaks kajastuma ka raamdokumendis

kalanduspoliitika

SDE fraktsioon,
keskkonnakomisjoni
liige Mark Soosaar

kalanduspoliitika

SDE fraktsioon,
keskkonnakomisjoni
liige Mark Soosaar

täiendada lauset „Kalandussektorit puudutavad otsused peavad
tuginema
põhjalikele
teadusuuringutele
ja
sotsiaalmajanduslikele
analüüsidele.“
lausega
„Eesti
toetab
traditsioonilisi kalapüügiviise eriti saartel ja rannikualadel, kus
esivanematelt õpitud säästlike püügiviiside jätkumine tagab
rahvuskultuuri säilimiseks vajaliku alustegevuse.“.
täiendada lauset „Kavad peaksid arvestama piirkondade
looduslike eripäradega.“ lausega „Neis piirkondades, kus
kalavarud on ammendunud, tuleb kaluritele nende põlisel
elatusalal tööhõive tagamiseks algatada kalakasvatuste
rajamist.“.

SISULISELT ARVESTATUD
Lõiku, mis räägib struktuursetest kohandustest on
lisatud järgmine lause: „Eesti toetab traditsioonilisi
kalapüügiviise eriti saartel ja rannikualadel, kus
esivanemate säästlike püügiviiside jätkamine tagab
rahvuskultuuri säilimiseks vajaliku alustegevuse.“
OSALISELT ARVESTATUD
Lõiku, mis räägib traditsioonilistest
kalapüügipiirkondadest on lisatud järgmine lause:
„Tööhõive säilitamiseks tuleb toetada kalurite
tegevuse mitmekesistamist, seda eriti piirkondades,
kus kalavarud on vähenenud.“
Selgitus: looduslikest tingimustest tulenevalt ei ole

ARVESTATUD

ARVESTATUD

ARVESTATUD
Eelnõusse on lisatud seisukoht vesiviljeluse kohta:
„Jätkuvalt tuleb soodustada turunõudlusel
põhinevat kalakasvatuse arengut ning seejuures
pöörata suurt tähelepanu efektiivsusele,
kvaliteedile ja keskkonnasäästlikkusele.“
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1
igas piirkonnas võimalik rajada kalakasvatusi
rannaäärsetele aladele, vähemasti mitte sellises
ulatuses, et põlistele kaluritele pakkuda
vesiviljeluse näol alternatiivset sissetulekut.
Vesiviljelus on vaid üks tööhõive tagamise
võimalustest.

V Majandus- ja rahanduspoliitika
IRL fraktsioon
Majandus- ja rahaliidu
laienemine

Majandus- ja rahaliidu
laienemine

Põhiseaduskomisjon

maksuküsimused

SDE fraktsioon

täiendada sobivas kohas järgmise lausega: „Üleminek eurole on SISULISELT ARVESTATUD
Eesti üks peamisi prioriteete, et tagada jätkuv majanduskasv ja Arvestatud muudetud sõnastuses: Üleminek eurole
konkurentsivõimelisus teiste liikmesriikide hulgas.”
on Eesti üks peamisi prioriteete, et tagada jätkuv
majanduse ja konkurentsivõime kasv.
Vabariigi Valitsuse eesmärkides peaks sisalduma euro SISULISELT ARVESTATUD
kasutuselevõtt.
Euro kasutuselevõtt sisaldub eesmärgina
majandus- ja rahandusliidu laienemise alapeatükis.
asendada lause „Eesti ei toeta maksumäärade ühtlustamist.“ MITTEARVESTATUD
lausega „Eesti ei pea võimalikuks maksumäärade ühtlustamist EL poliitika dokument on kavandatud
aastatel 2007-2011.“.
ajavahemikuks 2007-2011

VI Tihedam koostöö justiits- ja siseküsimustes
Euroopa Liidu
IRL fraktsioon
muuta lause „Oluline on, et neid instrumente reaalselt ka ARVESTATUD
justiitskoostöö
rakendama asutaks.” ja sõnastada see järgmiselt: “Oluline on, et
kolmandate riikidega
neid instrumente reaalselt ka rakendama asutaks ning et nende
rakendamist
kontrolliksid
sõltumatud
rahvusvahelised
järelvalveorganid.”
Ränne

IRL fraktsioon

muuta lause “Euroopa Liidu rändepoliitika ei keskenduks üksnes
ebaseadusliku sisserände tõkestamisele, vaid hõlmaks koostööd
sisserändajate päritolu- ning transiitriikidega, võtaks arvesse
Euroopa Liidu ning liikmesriikide tööjõuturu vajadusi ning
aitaks kaasa sisserännanute integreerimisele.” ja sõnastada see
järgmiselt: ”Euroopa Liidu rändepoliitika ei keskenduks üksnes
ebaseadusliku sisserände tõkestamisele, vaid hõlmaks koostööd
sisserändajate päritolu- ning transiitriikidega, võtaks arvesse

SISULISELT ARVESTATUD
Arvestatud muudetud sõnastuses: ”..Euroopa Liidu
rändepoliitika ei keskenduks üksnes ebaseadusliku
sisserände tõkestamisele, vaid hõlmaks koostööd
sisserändajate päritolu- ning transiitriikidega,
võtaks arvesse Euroopa Liidu ning liikmesriikide
tööjõuturu vajadusi, aitaks kaasa sisserännanute
integreerimisele ning kaasnevate sotsiaalsete ja
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Ränne

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1
kultuuriliste riskide maandamisele.”

IRL fraktsioon

Euroopa Liidu ning liikmesriikide tööjõuturu vajadusi,
sisserändega kaasnevaid sotsiaalkultuurilisi riske ning aitaks
kaasa sisserännanute integreerimisele.”
ning lisada eeltoodud lause järgi järgmine lause:
“Põhieesmärgiks on Euroopa Liidu siseste tööturu piiride täielik
kadumine, mis tagaks kõigi liikmesriikide kodanikele võrdsed
võimalused Euroopa Liidu tööturul.”

Eelnõu peatükis „Euroopa ja maailm” puudub täielikult LõunaAmeerika poliitika, samuti poliitika oluliste Aasia riikide, nagu
India, Jaapan, Hiina suhtes. Samuti ei ole eelnõus võetud
seisukohta Euroopa rolli kohta Iraani tuumaprogrammi küsimuse
lahendamises. Vajalik oleks nendel teemadel Eesti positsiooni
kirjeldamine või vähemalt nende teemade markeerimine.

OSALISELT ARVESTATUD
Lõiku „Laiem Lähis-Ida ja Aasia” on muudetud
järgmiselt:
„Laiem Lähis-Ida, Aasia, Lõuna-Ameerika ja
Aafrika
Eesti osaleb aktiivselt ka Euroopa Liidu ühise
välis- ja julgeolekupoliitika teistes prioriteetsetes
piirkondades. Meie konkreetne panus
pingutustesse, mida laiemas Lähis-Idas olukorra
reguleerimiseks teeb Euroopa Liit, algab
saatkondade rajamisega Iisraeli ja Egiptusesse.
Need on tugipunktideks, mille kaudu võiks olla abi
Eesti kogemustest majanduse liberaliseerimisel ja
muude reformide läbiviimisel.
Eesti otsib võimalusi aktiivselt panustada ka
Euroopa Liidu ja Aafrika koostöösse Euroopa
Liidu Aafrika-strateegia raames. Eesmärk on
osaleda sellesuunalises arengukoostöös, samuti
immigratsiooniprobleemide lahendamises. Eesti
osaleb Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika riikide
koostöös ja arendab kahepoolseid suhteid LõunaAmeerika riikidega.
Eesti toetab ELi ühise strateegia kujundamist Hiina

VII Euroopa ja maailm
Üldine
Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

SISULISELT ARVESTATUD
Isikute vaba liikumist ELis (st. liikmesriikide
kodanike rännet) on käsitletud vastava alapealkirja
all lk 7. kus sama eesmärk on ka sõnastatud.
Siinkohal käsitletakse rännet kolmandatest
riikidest.

15

Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Eurooa Liidu
laienemisprotsess

IRL fraktsioon

Euroopa Liidu
laienemisprotsess

Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

Euroopa Liidu
laienemisprotsess

Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

Märkuse/ettepaneku sisu

muuta lause” Eesti eesmärk on tagada Euroopa Liidu laienemise
jätkumine vastavalt senistele põhimõtetele, seadmata täiendavaid
kriteeriume.” ja sõnastada see järgmiselt: ”Eesti eesmärk on
tagada Euroopa Liidu laienemise jätkumine vastavalt senistele
põhimõtetele, seadmata täiendavaid kriteeriume, samas pidades
oluliseks kehtivate kriteeriumite täielikku täitmist.”
Lisada kolmanda lõigu lõppu lause: „Samuti toetab Eesti
läbirääkimiste jätkamist Serbiaga ning
liitumisläbirääkimiste alustamist Montenegroga.”
Lisada lõppu lause: „Eesti toetab Euroopa Liidu senisest
suuremat arenguabi ikestatud riikidele nagu Valgevene, sh
toetades riigis tegutsevaid demokraatlikke
kodanikeühendusi ja luues poliitiliselt tagakiusatud noortele
kõrghariduse omandamise võimalusi Euroopa ülikoolides.”

Märkusega arvestamine1
ja India suhtes. Eesti osaleb aktiivselt ka EL-Aasia
poliitilises dialoogis (ASEM), aidates oma
võimaluste piires kaasa demokraatlike väärtuste
kaitsmisele ja edendamisele regioonis.”
ARVESTATUD

SISULISELT ARVESTATUD
Lääne-Balkani riikide liikmelisuse perspektiivi
toetamine on laienemise lõigus sõnastatud.
ARVESTATUD
Lõiku Euroopa Naabruspoliitika on täiendatud
järgmiselt:
„Eesti toetab Euroopa Komisjoni üleskutset
Valgevenega suhteid arendada niipea, kui
Valgevene ametivõimud selgelt väljendavad oma
soovi austada demokraatlikke väärtusi, inimõigusi
ja õigusriigi põhimõtteid. Sellega seoses toetab
Eesti Euroopa Liidu senisest suuremat arenguabi
andmist ikestatud riikidele nagu Valgevene, sh
toetades riigis tegutsevaid demokraatlikke
kodanikeühendusi ja luues poliitiliselt tagakiusatud
noortele kõrghariduse omandamise võimalusi
Euroopa ülikoolides. Samuti toetab Eesti
konsultatsioonide jätkamist Euroopa Liidu
tasandil, kaasa arvatud Euroopa Komisjoniga,
viisatasude vähendamiseks Valgevene kodanikele,
kes ei ole seotud Valgevene jõu- või
võimustruktuuridega.
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Dokumendi osa
(alapeatükk)
Altlandiüleste suhete
tähtsus

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Märkusega arvestamine1

IRL fraktsioon

SISULISELT ARVESTATUD
Osas „Euroopa ja maailm” sisalduvad teemad on
iseenesest prioriteetsed, mistõttu atlandiüleste
suhete puhul selle ülekordamine ei oma tähtsust.

Euroopa
naabruspoliitika

IRL fraktsioon

Euroopa
naabruspoliitika

IRL fraktsioon

muuta lause „Eesti huvides on Euroopa Liidu ja USA suhete
püsimine kindlatel alustel, mis areneks üha sihipärastatuma ja
suurema majandusliku integreerituse ning poliitilise üksmeele
suunas.” ja sõnastada see järgmiselt: ”Eesti huvides on Euroopa
Liidu ja USA suhete prioritiseerimine ja püsimine kindlatel
alustel, mis areneks üha sihipärastatuma ja suurema
majandusliku integreerituse ning poliitilise üksmeele suunas.”
muuta lause „Eesti toetab viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute
üle läbirääkimiste alustamist Gruusiaga võimalikult peatselt.” ja
sõnastada see järgmiselt: “Eesti toetab viisalihtsustus- ja
tagasivõtulepingute üle läbirääkimiste alustamist ning
vabakaubandusleppe sõlmimist Gruusiaga hiljemalt 2008.
aastal.”
lisada viimase lõigu lõppu järgmine lause: „Oluline on arendada
energiaalast koostööd Kesk-Aasia riikidega.”

Euroopa
Naabruspoliitika

Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

Lisada lause: „Eesti toetab viisavabadust Serbiaga.”

Euroopa
Naabruspoliitika

Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

Lisada lause: „Eesti toetab viisatasude vähendamist
Valgevene kodanikele, kes ei ole seotud Valgevene jõu- või
võimustruktuuridega”

MITTEARVESTATUD
Tegemist on väga hoolikalt kaalutud realistlikke
arenguid arvestava sõnastusega, mida ei sooviks
muuta.

ARVESTATUD
Lisatud eraldi lõik Kesk-Aasia kohta, kus on viide
ka energia-alasele koostööle.
MITTEARVESTATUD
Võetud on regionaalne lähenemine ja ei soovi
eraldi riike välja tuua.
SISULISELT ARVESTATUD
Viisatasusid saaks Eesti vähendada kahepoolse
lepinguga kuni selle ajani, mil saame Schengeni
liikmeks (1.jaanuar 2008). Sellist kahepoolset
lepingut Eestil Valgevenega ei ole ning loetud
kuudeks ei jõua ega ole mõistlik sellist lepingut ka
teha. Pikemas perspektiivis on Eestil Schengeni
liikmena võimalus mõjutada viisatasude
kujundamist. Seetõttu märkus arvesse võetud
muudetud kujul: „Samuti toetab Eesti
konsultatsioonide jätkamist Euroopa Liidu
tööstruktuurides, kaasa arvatud Euroopa
Komisjoniga, viisatasude vähendamiseks
Valgevene kodanikele, kes ei ole seotud
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Märkuse tegija

Märkuse/ettepaneku sisu

Venemaa

EER fraktsioon

tuleks lisaks viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute täielikule
rakendamisele, viisadialoogile ja inimõiguste järgimisele
rõhutada ka Venemaa kohustust tagada kodanikuühiskonna
areng.

Venemaa

IRL fraktsioon

Euroopa Liidu ja
NATO suhted

Väliskomisjoni liige
Silver Meikar

muuta lause” Toetame uue kehtivat partnerlus- ja
koostöölepingut asendava raamlepingu sõlmimist.” ja sõnastada
see järgmiselt: ” Toetame uue, ülalnimetatud väärtustele
baseeruva, kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut asendava
raamlepingu sõlmimist.”
Lisada alajaotuse lõppu lause: „Eesti toetab Ukraina ja
Georgia liitumispüüdlusi läbi Euroopa Liidu partnerite, kes
kuuluvad samuti NATOsse.”

Välismajandussuhted

EER fraktsioon

tuleks võtta seisukoht, et edasiminek WTO läbirääkimistel
eeldab kõigepealt, et arengumaade tootjate diskrimineerimise
vähendamiseks piirab Euroopa Liit vähendama oma tootjatele
subsideerimist.

Välismajandussuhted

EER fraktsioon

Kolmandate riikide turgudele juurdepääsu rõhutamise asemel
võiksime aga hoopis rõhutada kolmandate riikide juurdepääsu
tagamist Euroopa Liidu turule.

Arengukoostöö

EER fraktsioon

Eesti peaks rõhutama ÜRO aastatuhande eesmärkide täitmise
olulisust Euroopa Liidu arengukoostöö ühe nurgakivina.

Märkusega arvestamine1
Valgevene jõu- või võimustruktuuridega.”
ARVESTATUD
Lõiku muudetud järgmiselt: „Teises, vabaduse,
julgeoleku ja õigusruumis on tähtis 1. juunil
2007. a jõustunud Euroopa Liidu ja Venemaa
viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute täielik
rakendamine, viisadialoog ning demokraatia ja
inimõiguste järgimine Venemaal.”
ARVESTATUD
Lõiku muudetud järgmiselt:
„Toetame uue, ühistel väärtustel põhineva ja
kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut asendava
raamlepingu sõlmimist.”
MITTEARVESTATUD
NATO laienemise toetamine Gruusiasse ja
Ukrainasse ei ole EL poliitika teema.
MITTEARVESTATUD
WTO läbirääkimiste temaatika on äärmiselt lai,
hõlmates väga erinevaid kaubandusteemasid.
Ettepanek puudutab põhiliselt ühise
põllumajanduspoliitika korraldust, mille kohta
seisukohad on toodud osas IV Keskkonna- ja
põllumajanduspoliitika. Ühise
põllumajanduspoliitika arendamine.
OSALISELT ARVESTATUD
Osaliselt sisaldub tekstis – Eesti peab vajalikuks
maailmamajanduse edasist liberaliseerimist.
EL kaubanduskokkulepete sõlmimine on
vastastikune protsess, st ka EL annab kolmandatele
riikidele parema juurdepääsu oma turule.
SISULISELT ARVESTATUD
Mõte ÜRO aastatuhande eesmärkide täitmise
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Dokumendi osa
(alapeatükk)

Arengukoostöö

Märkuse tegija

EER fraktsioon

Märkuse/ettepaneku sisu

Selle asemel, et võtta endale napiks eesmärgiks 0,1%
riigieelarvest aastaks 2010, võiks meie sihiks olla samaks
tähtajaks näiteks Euroopa Liidu meile seatud eesmärke ületav
0,2%. Niimoodi saaksime näidata oma solidaarsust muu
maailma suhtes.

Märkusega arvestamine1
olulisusest EL arengukoostöös ja Eesti toetusest
sellele, on „Arengukoostöö” lõigu 1. lauses välja
toodud.
OSALISELT ARVESTATUD
Seame eesmärgiks EL soovitusliku eesmärgi so
0,17% kogurahvatulust saavutamise aastaks 2011.

19

