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José Manuel Barroso
Euroopa Komisjoni president

Ühtne, avatud ja tugevam Euroopa

Viie aasta jooksul pärast Euroopa Komisjoni praeguse 
koosseisu ametisse asumist on Euroopas toimunud enne-
olematud muutused. Finantskriis muutus riigivõlakriisiks, 
majandus- ja sotsiaalkriisiks, lõhkudes piirid Euroopa ja 
riikide poliitika vahel.

Selliste muutuste ajal ei olnud enam võimalik vanaviisi jät-
kata. Kui eelmise komisjoni viiel ametiaastal andsid tooni 
põhiseaduslikud küsimused, mis vormiliselt lahendati Lis-
saboni lepingu vastuvõtmisega, siis praeguse komisjoni 
viite aastat on kujundanud finants- ja riigivõlakriisi oht. 
Olles seisnud vastamisi selliste väljakutsetega, võime 
tunda äärmist uhkust, et oleme hoidnud Euroopa ühtse ja 
avatuna ning oleme ta muutnud varasemast tugevamaks. 

Euroopa ühtsus tähendab, et oleme suutnud hoida Euroo-
pat koos ja seda isegi laiendanud, vaatamata survele, mis 
liikmesriikidele on osaks saanud. Euroopa avatust näitab 
G20 foorumil koos rahvusvaheliste partneritega tehtud 
töö üleilmse tegevuse määratlemisel, aga ka majan-

„Kui leiate end keset tormi, siis ainsaks pääseteeks on jääda 
valitud kursi juurde. Üks on kindel – suunda ei muudeta.”

(Jean Monnet)

duskasvu ergutamise nimel toimunud kaubandussuhete 
edendamine Euroopa Liidus ja mujal maailmas ning are-
nevate riikide ees võetud kohustustest kinnipidamine. 
Euroopa on muutunud tugevamaks, sest vajalikke majan-
dusreforme viiakse ellu kõikjal Euroopas ning majanduse 
juhtimist on tugevdatud eelkõige euroalal, et muuta see 
üleilmastumise suhtes vastupidavamaks.

Seda tehes oleme tuginenud sellele, mis teeb Euroopa 
Liidu ainulaadseks: euroopalikele väärtustele. Selline 
väärtus nagu rahu, mis on Euroopa Liidu aluspõhimõte, 
tõi meile 2012. aastal Nobeli rahupreemia. Sellised väär-
tused nagu ühtsus ja mitmekesisus on tugevuse allikas, 
mida tuleb kalliks pidada. Selline väärtus nagu solidaar-
sus, millele toetudes meie sotsiaalne turumajandus kait-
seb silmanähtavalt Euroopa nõrgemaid. Need väärtused 
on suunanud me tööd. EL ei ole vaid majandusprojekt. See 
on poliitiline projekt. See on kultuuride kogukond, kelle 
jaoks on jagatud väärtused ja huvid ühise saatuse kujun-
damisel väga olulised.
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Ülemaailmse finantskriisiga seotud küsimuste lahendamine G8 kohtumisel Camp Davidis 2012. aastal, ümarlaud: Angela Merkel, 
Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, 

David Cameron (tagant), Dmitry Medvedev (tagant), (kellaosuti liikumise suunas, alustades vasakult).

Euroopa Komisjon on teinud väsimatult tööd, et hoida ära 
Euroopa majanduse kokkuvarisemist. Finantsturgude 
vähene reguleeritus ja kontrolli puudumine võimaldas 
hangeldada ja tekitada nn krediidimulle. Sellele järgnenud 
šokk näitas, et mitmed Euroopa liikmesriigid elasid üle 
oma võimete ega olnud konkurentsivõimelised. Ehkki meie 
riikide majandused on vastastikku väga sõltuvad, puudus 
meil tugev juhtimisraamistik, millega vältida sobimatut 
poliitikat või tulla toime meid tabanud kriisidega. Viimase 
viie aasta jooksul on komisjon olnud liikumapanev jõud 
olukorra parandamiseks tehtud algatuste taga. 

Praegu kaitseb Euroopa oma kodanikke ja maksumaksjaid 
rangemate õigusaktidega, mis annavad säästudele taga-
tise, suurendavad pankade vastutust ja piiravad pankade 
võetavaid riske. Taastasime süsteemis õigluse. Oleme 
astunud pangandusliidu loomiseks otsustavaid samme, 
mis enne kriisi olid mõeldamatuid. Tänu sellele on finants-
sektor nüüd palju paremini reguleeritud ning finantssüs-
teemi reguleerijate käsutuses on paremad vahendid 
pankade tegevuse kontrollimiseks, raskete majandusolu-
dega toime tulemiseks ning teie säästude kaitsmiseks. 

Me oleme loonud liidu tasandil majanduse ja eelarve kol-
lektiivse juhtimise süsteemi, mis tagab, et kõik valitsused 
korrastavad oma riigi rahanduse ja hoiavad seda korras ja 
et läbi viiakse reformid, mida on vaja, et muuta majandus 
konkurentsivõimeliseks ja seda võimet säilitada. Me oleme 
tulnud kokku, et luua mehhanism laenude andmiseks nen-
dele riikidele, kes on suurima turusurve all. Euro on tulnud 
kriisist välja isegi tugevamana, pigem võites liikmeid 
juurde kui neid kaotades. Oleme kasutanud kõiki meie 
käsutuses olevaid vahendeid, et säilitada inimeste 

töökohti ja aidata töötuil pääseda tagasi tööturule, pööra-
tes erilist tähelepanu noorte töötuse põletavale küsimu-
sele. Oleme jõudnud kokkuleppele ELi uue eelarve suhtes, 
mis keskendub investeeringutele, mis aitavad liikmesriike, 
piirkondi, äriühinguid ja kodanikke. Majanduskasvu suuren-
damiseks ja töökohtade loomiseks oleme avanud uued 
turud nii Euroopas, kus on edasi arendatud ühtset turgu ja 
kaitstud selle nelja vabadust, kui ka mujal maailmas, kus 
on sõlmitud globaalseid kaubandustehinguid. 

Lisaks vahetule kriisiohjele oleme koostanud Euroopa 
majanduste ajakohastamise pikaajalise kava. Meie stra-
teegias „Euroopa 2020” on määratletud realistlikud, kuid 
siiski kaugeleulatuvad eesmärgid suunata Euroopa tagasi 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu rajale. ELi 
uue eelarvega püütakse tugevdada konkurentsivõimet, 
keskendudes enam teadustööle, innovatsioonile ja infra-
struktuuridele. Erilise tähelepanu all on Euroopa trans-
pordi-, energia- ja digitaalsektorite ühendamine. Oleme 
liikunud eelmise komisjoni ametiajal kokkulepitud 2020. 
aasta kliima- ja energiaeesmärkide poole, et luua 2030. 
aastaks samalaadne raamistik. Konkurentsivõime, jätku-
suutlikkus ja varustuskindlus moodustavad meie ener-
giapoliitika keskme. Lisaks sellele oleme oma põhikavas 
kehtestanud selge nägemuse majandus- ja rahandusliidu 
lõpuleviimisest. 

Jean Monnet on öelnud: „Olen alati arvanud, et Euroopa 
vormitakse kriisiolukorras.” Oleme tõestanud, et õigus on 
temal ja mitte kahtlejatel. Oleme näidanud, mida on või-
malik saavutada, kui liikmesriigid ja ELi institutsioonid töö-
tavad koos. 

REAGEERIMINE MAJANDUSKRIISILE NING TINGIMUSTE LOOMINE 
JÄTKUSUUTLIKU MAJANDUSKASVU JA TÖÖKOHTADE LOOMISE TARVIS
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Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso Poolas õpilaste keskel (2011).

Ehkki viimase viie aasta peamine probleem on olnud 
majandus- ja finantskriis, ei ole me unustanud Euroopa 
kodanike muid muresid.

Komisjon on käivitanud mitmeid algatusi, et tagada ini-
meste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine ning 
tarbijatele ja ettevõtjatele valikuvõimalused ja õiglane 
konkurents, ning suurendada infrastruktuuri tehtavaid 
investeeringuid. Tänu ühtsele turule oleme suutnud ränd-
lusteenuse hindu veelgi allapoole tuua ning kehtestada 
reisijate ja tarbijate jaoks õiglasemad hinnad ja suuremad 
õigused. Pärast kolm aastakümmet kestnud läbirääkimisi 
jõudsime kokkuleppele Euroopa patendi suhtes, mis aitab 
teadustöötajatel ja ettevõtjatel hoida kokku kulusid ja 
aega. Samuti oleme suutnud muuta ELis töötamise võima-
lused nähtavamaks, et töö leidmine teistes liikmesriikides 
oleks lihtsam.

Praegu on olulisem, kui kunagi varem, et austatakse liidu 
vundamendiks olevaid põhiväärtusi, näiteks õigusriiki. 
Komisjon on sekkunud viimastel aastatel mitmes liikmes-
riigis, et tagada aluspõhimõtete ning inimeste vabaduste 
ja õiguste täielik järgimine. Me jätkame seda süsteemse-
malt ja jõulisemalt õigusriigialgatuse kaudu, mille kohta 
me ettepaneku tegime.

TÖÖ EUROOPA KODANIKE HEAKS

Inimestele korda minevate tõeliste probleemide lahenda-
mine nõuab Euroopa institutsioonidelt keskendumist vald-
kondadele, kus nad saavad pakkuda suurimat väärtust. 
Euroopa koostöö on hädavajalik paljudes valdkondades, 
kuid mitte tingimata kõikides valdkondades. Praegune 
komisjon on esitanud õigusaktide ettepanekud siis, kui 
sekkumine on olnud vajalik, kuid on vähendanud ka enne-
olematul määral bürokraatiat, säästes Euroopa ettevõtja-
tel üle 32 miljardi euro aastas. Alates 2005. aastast oleme 
tühistanud 6 000 ELi õigusakti. Euroopal tuleb tegutseda 
proportsionaalselt.

Euroopa kodanike peamiste mureküsimuste lahendamine 
nõuab erinevatelt Euroopa institutsioonidelt ühist lähene-
mist. Euroopa Komisjon on ainus institutsioon, mis osaleb 
kõigis otsuste tegemise etappides. Samas ei ole võimalik 
midagi saavutada ilma õigusloome protsessi kahe poole 
täieliku pühendumiseta, sest liikmesriikide ministrid ja Teie 
valitud parlamendisaadikud on need, kes ühiselt langeta-
vad otsuseid õigusaktide üle. Praegune komisjon on and-
nud endast kõik, et see koostöö toimiks. Demokraatlikku 
protsessi on laiendatud. Iga institutsioon on omal moel 
aidanud Euroopal kriisist tugevamana väljuda.
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Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Parlamendi 
president Martin Schulz osalesid ELile antud 2012. aasta Nobeli rahupreemia auhinnatseremoonial.

Üha enam üleilmastuvas maailmas on suurus oluline. 
Majanduskriis, kliimaläbirääkimised, mure energiajulge-
oleku pärast, ränne, araabia kevad ja hiljutised sündmused 
Ukrainas on kõik näidanud, et EL on tõhus vaid siis, kui me 
tegutseme koos. 

Majanduskriis on tõmmanud Euroopale tähelepanu, kuid see 
on näidanud ka Euroopa rahvusvahelist mõjuvõimu. Euroopa 
Liit on üleilmseks mõõdupuuks paljudes valdkondades ning 
me oleme olnud juhirollis sellistel ülemaailmsetel foorumi-
del nagu G8/G7, G20, Maailma Kaubandusorganisatsioon 
ja ÜRO. Oleme tugevdanud oma mõju kogu maailmas, aga 
ka oma lähinaabruses. Oleme kriisile vaatamata olnud 
Aafrikast Aasiani, Ladina-Ameerikast Vaikse ookeani ja 
Kariibi mereni maailma suurim abiandja ning kindlustanud 
oma poliitilisi partnerlusi.

SÕNA ON EUROOPAL!

ELi 2012. aasta Nobeli rahupreemia peaks meile meenu-
tama, et EL tähendab rahu, lootust ja stabiilsust. Seda ei 
tohiks võtta enesestmõistetavana. Praegused sündmused 
Ukrainas näitavad, kui äkki võib jõupoliitika deemon pead 
tõsta. Euroopa lippe kui helgema ja vabama tuleviku süm-
bolit hoidvad Ukraina noored on tõestus sellest, kui palju 
me oleme saavutanud. EL toetab alati vabadust ja demo-
kraatiat oma naabruses ja kaugemal. 
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Meie suurim saavutus on ehk see kuidas me oleme tegut-
senud. Ärgem unustagem, et nii mõnedki ennustasid, et 27- 
või 28-liikmeline komisjon ja laienenud Euroopa Liit ei 
suuda tegutseda ja teha asjalikke otsuseid. Oleme tõesta-
nud, et need ennustused osutusid ekslikeks. Julgeid otsuseid 
on tehtud koos – ühtselt – mis näitab tõelist saatusekaas-
lust Euroopas. Sedamööda, kuidas ühine üleilmastumise 
väljakutse meid üksteisele lähendab ja ühised väärtused 
meid tihedamalt seovad, mõistame üha enam, et peame 
leidma kindlamaid lahendusi, milles me kõik üksmeelel 
oleme. Viimased viis aastat on näidanud, et me oleme sel-
leks suutelised: Euroopa toimib 28-liikmelisena hästi ja 
meie institutsioonidel on olemas vajalik suutlikkus ja koge-
mus kohaneda, reformida ja elu paremaks muuta. 

SAAVUTUSED

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso külastamas Süüria pagulaslaagrit Jordaanias (2012).

Käesolev saavutuste loetelu on vaid üks pilk volinike kollee-
giumi viimase ametiaja jooksul tehtud tööle. Oleme võtnud 
liitu vastu uue liikme – Horvaatia – ning laiendanud euroala 
Eestisse ja Lätti. Võideldes nii noorte töötusega kui ka inim-
kaubandusega, aidates igal aastal 120 miljonit katastroo-
fiohvrit ja tagades eurooplaste andmete turvalisuse 
internetis, loome me ühtse, avatud ja tugevama Euroopa. 
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EUROOPA VÄLISTEENISTUSE ASUTAMINE 
Oleme loonud uue Euroopa välisteenistuse, kes tegutseb 
rahvusvaheliste suhete üleilmses kontekstis.

Rahu edendamine, 
haavatavate inimeste 
kaitsmine ja võitlus 

vaesusega

Üleilmastunud ja ja omavahel seotud maailmas on EL 
tugevam, kui tegutsetakse koos. Rahvusvahelised küsi-
mused ei piirdu ainult välispoliitika, sõjalise võimsuse 
ja sanktsioonidega, vaid hõlmavad ulatuslikke meet-
meid abi, kaubanduse ja maailmamajanduse valdkonnas. 

Euroopa välisteenistus loodi selleks, et arendada ning kujundada Euroopa poliitikat ja 
väärtusi ning anda ELile suurem ülemaailmne roll. 

CaTHerIne asHTon
Asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Euroopa välisteenistuse peakorter on Brüsselis. Välistee-
nistus ühendab Euroopa Komisjoni üksusi ja 140 ELi 
delegatsiooni kogu maailmas eesmärgiga töötada välja 
ja edendada Euroopa tegevuspõhimõtteid ja väärtusi, et 
anda ELile suurem üleilmne kaal. 
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Tagamaks, et meie poliitilisel, majanduslikul ja tehnilisel 
abil on maksimaalne mõju, peame tagama, et meie jõu-
pingutused on kooskõlas nende partnerriikide reformide ja 
püüdlustega, keda me aitame. See ongi ELi rakkerühma 
ülesanne. See on toonud kaasa mõlemale poolele kasuliku 
olukorra, sest EL edendab reformiprogramme, mille ees-
märk on suurem stabiilsus ja heaolu.

Tuneesias andis EL rahalist toetust kuni neli miljardit eurot 
ajavahemikus 2011-2013. Läbirääkimisi alustati kõiki 
vastastikust huvi pakkuvaid valdkondi hõlmava uue eri-
partnerluse sõlmimiseks. Samuti lepiti kokku, et taas alus-
tatakse läbirääkimisi, et käivitada ettevalmistused 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ja liiku-
vuspartnerluse sõlmimiseks.

Kuid sellest ei piisa, et kriisi puhkemise korral selle sümp-
tomitega tegeleda. ELi terviklik lähenemisviis tegeleb ka 
algpõhjustega, sidudes diplomaatia, julgeoleku, arenguabi 
ja humanitaarmeetmed. Somaalias tegutseb EL nii maal 
kui ka merel. Piraatide rünnakuid Somaalia rannikuvetes 
oli kõige arvukamalt aastatel 2008–2009, pärast seda on 
õnnestunud rünnakute arv vähenenud peaaegu nullini 
tänu operatsioon Atalantale. EL on üks Aafrika rahuvalva-
jate peamisi toetajaid Somaalias. Missioonide EUTM ja 
Nestor raames on saanud väljaõppe tuhanded Somaalia 
sõdurid ja ka rannikuvalve. Lisaks sellele teeme 
Somaaliaga koostööd demokraatlike struktuuride loomi-
sel ja toetame riigi majanduse arengut. EL on Somaalias 
suurim abiandja, keskendudes eelkõige valitsemistavale, 
haridusele ja majandusele.

KÕIKIDE VAHENDITE KAASAMINE, ET SAAVUTADA 
SUUREM ÜLEILMNE MÕJU
Pakume kõikehõlmavat lähenemisviisi, et tegeleda 
keeruliste kriisidega näiteks Somaalias, koondades kõik 
meie vahendid, delegatsioonid ja partnerid.

PARTNERITE ÜLEMINEKU TOETAMINE
Oleme võtnud ELi rakkerühma kaudu kasutusele täiesti uue töömeetodi, 
mida esmakordselt kasutasime koostöös lõunanaabruse partneritega 
pärast araabia kevadet ning Myanmaris/Birmas.

ELi terviklik lähenemisviis tegeleb ka kriiside 
algpõhjustega, sidudes diplomaatia, julgeoleku, 

arenguabi ja humanitaarmeetmed. 

Myanmar/Birma on näide sellest, kuidas EL ühitab 
oma poliitilise, majanduspoliitilise, majandusliku ja 

tehnilise tugistruktuuri meie muutustes olevate 
partnerriikide reformide ning püüdlustega.

Mitu Euroopa Komisjoni volinikku ja üle saja ärijuhi külas-
tas Myanmari/Birmat, et anda hinnang abile ja pärast 
sanktsioonide kaotamist tekkinud uutele kaubandusvõi-
malustele. Keskendudes kolmele kesksele valdkonnale: 
äritegevusele, arengule ja demokraatiale ning kodaniku-
ühiskonnale, on rakkerühm kaasanud ELi toetama 
Myanmaris majanduslikke ja poliitilisi muudatusi.
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ELi ANDMEKAITSE-EESKIRJADE TÕHUSTAMINE
Oleme teinud palju tööd andmekaitse-eeskirjade tõhustamiseks.

Õiguse ja 
põhiõiguste uus 
ajastu Euroopas

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, mille kohaselt 
kehtestatakse kogu ELis samad eeskirjad ning ettevõtjad 
peavad asju ajama vaid ühe ning mitte 28 või rohkema 
liikmesriigi järelevalveasutusega. Samuti oleme saanud rii-
gipeadelt ja valitsusjuhtidelt kinnituse, et kokkulepe saavu-
tatakse 2014. aasta lõpuks.

Ühtse süsteemiga muutub ettevõtlusega tegelemine ELis 
lihtsamaks ja odavamaks, eriti väikeste ja keskmise suu-
rusega ettevõtjate jaoks, kuna enam ei ole vaja järgida 
28 erinevat riiklikku korda ning suhelda 28 eri ametiasu-
tusega. Eelkõige tugevdatakse sellega aga üksikisikute ja 
ettevõtjate andmete kaitset. Kui ettevõtjad ei pea eeskirja-
dest kinni, võivad Euroopa reguleerivad asutused määrata 
neile trahvi teatava protsendi ulatuses nende aastasest 
kogukäibest.

Ameerika Ühendriikide luureskandaali tõttu vähenes olu-
liselt kodanike usaldus selle vastu, kuidas suurettevõtted 
ja valitsused nende isikuandmetega ümber käivad. Teeme 
tööd Euroopa kodanike kindlustunde taastamiseks, tõesta-
des neile, et andmekaitse on „valmistatud Euroopas”.

Komisjon teeb tööd selle nimel, et taastada usaldusväärsus 
turvalisuse vastu veebis ning tõestada ELi kodanikele, 

et andmekaitse on Euroopas esikohal.

VIVIane reDInG
Asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste 
ja kodakondsuse volinik

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Praegu jõuab vähem kui 50 % tuvastatud pettusejuhtumi-
test riiklikul tasandil uurimiseni. Kuna me kõik vastutame 
ELi eelarve kaitsmise eest nii Euroopa kui ka riiklikul tasan-
dil, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa 
Prokuratuur. See võimaldab riiklikel õigusasutustel teha 
koostööd ELiga, et tagada vajalik teabevahetus kõigi ELi 
eelarvet kahjustavate pettustega tegelemiseks.

Kurjategijad, kes varastavad maksumaksjate raha ELi eel-
arvest ei tohiks jääda karistuseta ning EL on astunud suure 
sammu selleks, et meie raha oleks tulevikus kaitstud.

2011. aastal kutsus Euroopa Komisjon ettevõtjaid üles 
parandama ise soolist tasakaalu oma juhtorganites. Kuna 
aasta hiljem ei olnud olukord muutunud, tegime ettepa-
neku võtta vastu nn 40 protsendi seadus – kehtestada 
menetluslik kvoot, et tagada naistele valikuprotsessis õig-
lased võimalused.

Ajavahemikus 2003-2010 suurenes naiste osakaal juhtor-
ganites 3,4 %. Alates 2010. aastast on see suurenenud 4 
korda kiiremini ning jõudnud praeguseks 18 %-ni. Meie 
seadusandliku ettepaneku mõju on ilmne. Euroopa 
Komisjon pani asjad liikuma. 

See ei tähenda naistele töökohtade andmist lihtsalt selle-
pärast, et nad on naised. Probleem seisneb asjaolus, et 
naised ei saa endiselt töökohti lihtsalt sellepärast, et nad 
on naised. ELi abiga see muutub.

NAISTE TOETAMINE KLAASLAE PURUSTAMISEL
Oleme teinud ettepaneku kehtestada kvoodid naiste 
osaluse suurendamiseks ettevõtete juhtorganites.

EUROOPA PROKURATUURI LOOMINE 
MAKSUMAKSJATE RAHA KAITSEKS 
Oleme teinud ettepaneku luua Euroopa Prokuratuur, et tagada 
iga ELi eelarvet kahjustava pettusejuhtumi põhjalik uurimine.

Euroopa Prokuratuuri loomine tagab, et ühised 
püüdlused, mille aluseks on jagatud teave, on 

suunatud ELi eelarvega seotud pettustele.

Ettevõtete juhatustes olevate naiste osakaal on tänu 
uutele õigusaktidele ja meetmetele suurenenud.
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KARTELLIDE JA KURITARVITUSTE VASTASED MEETMED
Oleme võidelnud ausat konkurentsi moonutavate tavade vastu ning võtnud 
meetmeid selleks, et maksta kahju kannatanud Euroopa kodanikele ja 
ettevõtjatele hüvitist konkurentsieeskirjade rikkumise korral ELis.

Turgude parem 
toimimine

Kartellid ja kuritarvitused tekitavad lisakulusid tarbija-
tele ja majandusele tervikuna, takistades innovatsiooni 
ja vähendades konkurentsivõimet. Konkurentsieeskirjade 
rakendamise tulemusel on määratud karistusi kuritar-
vituste ja kartellikokkulepetes osalemise eest sellistes 
valdkondades nagu finantssektor, telekommunikatsioon 
ja energeetika.

Õigusaktidega, mis võimaldavad Euroopa kodanikel ja 
ettevõtjatel rikkujatelt raha tagasi saada, luuakse õigla-
sem turg.

Selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon kaitseb tarbijate ja 
ettevõtjate joaks ausat konkurentsi, võib tuua veel näiteid: 

•	  tarbijaid kahjustavate tarbetute ühinemiste ärahoid-
mine (nagu Aer Linguse ja Ryanairi juhtum); 

•	  autoosasid tootvate kartellide ja ravimitootja vahel 
sõlmitud ebaseaduslike kokkulepete osaliste karista-
mine; 

•	  uurimiste alustamine, et selgitada välja võimalikud 
kuritarvitused Google’i and Gazpromi poolt.

Aasta Trahvid eurodes
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<aprill) 1 405 708 000

Kokku 8 416 555 579

Konkurentsieeskirjade rakendamise tulemusel on  
määratud karistusi kuritarvituste ja kartellikokkulepetes 

osalemise eest sellistes valdkondades nagu finantssektor, 
telekommunikatsioon ja energeetika.

JoaQuín alMunIa
Asepresident ja konkurentsivolinik
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Finantskriisiga kaasnes ebakindlus kogu Euroopa majan-
duse jaoks. Tagasime hoolikalt, et pankadele antud riigi 
raha kasutati nende rekonstrueerimiseks ja taas elujõuli-
seks muutmiseks. Samuti tagasime, et maksumaksja 
koormust vähendati nii palju kui võimalik, ning et mittee-
lujõuliste pankade tegevus lõpetati nõuetekohaselt.

Nii aitasime finantssektori tagasi reaalmajanduse teenis-
tusse. Euroopa Komisjon määras rekordilised trahvid 
kogusummas 1,7 miljardit eurot pankandele, kes osalesid 
LIBORi ja EURIBORiga seotud manipuleerimises.

Karmide piirangute ja majandusraskuste ajal on Euroopa 
Komisjon pidanud tagama, et ettevõtetele antakse abi siis, 
kui sellel on positiivne mõju majandusele.

Riigiabieeskirjade ajakohastamise kava aitab veelgi kiiren-
dada majanduskasvu, parandada riiklike kulutuste tõhu-
sust ja kaitsta konkurentsi ühtsel turul. Oleme taganud, et 
maksumaksjate raha, mis on antud ettevõtjatele, toetab 
majanduskasvu ja töökohtade loomist ning sellega rahas-
tatakse avalikke teenuseid ning teadustegevust ja inno-
vatsiooni. Lisaks lihtsustab see juurdepääsu rahastamisele, 
aitab investeerida piirkondadesse, kus toetus on vajalik, 
toetab energiavõrkude arendamist ja kliimamuutuste stra-
teegiat.

RIIGIABI KONTROLLIMINE MAJANDUSKASVU TOETUSEKS
Oleme ajakohastanud riigiabi eeskirju, et toetada majanduskasvu.

FINANTSSEKTORI PUUDUSTE KÕRVALDAMINE 
Pankadele antava riigiabi kontrollimise kaudu oleme aidanud 
Euroopa Liidus luua tervema ja elujõulisema finantssektori.

Aasta Juhtumi nimetus Summa eurodes
2013 Finantstuletisinstrumendid (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Telerite ja arvutikuvarite kineskoobid 1 470 515 000

2014 Autode ja veoautode laagrid 953 306 000

2010 Lennutransport 799 445 000

2010 Vedelkristallkuvarid 631 925 000

Riigiabi kontrollimisega tagatakse, et valituse sekkumised 
ei moonuta ELi konkurentsivõimet ega kaubandust.

Komisjon määras rekordilised trahvid kogusummas 1,7 miljardit eurot pankandele, 
kes osalesid LIBORi ja EURIBORiga seotud skandaalis.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

Võtsime ka meetmeid deebet- ja krediitkaartiga tehtud 
tehingute kõrgete vahendustasude vastu. Selle tulemu-
sena nõustusid MasterCard ja Visa kehtestama piiriüleste 
tehingute tasude piirmäärad Euroopa Liidus. Sellest saa-
vad tarbijad märkimisväärset kasu.
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PIIRIÜLESE TRANSPORDI PUUDUVATE ÜHENDUSTE LOOMINE ELis
Oleme alustanud ELi transpordivõrgu kõige revolutsioonilisema ja 
radikaalsema kaasajastamisega alates 1980ndatest aastatest.

Kiirem, ohutum ja 
keskkonnasäästlikum 

transport kõigile

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt ehitatakse uued 
ühendused või täiustatakse olemasolevaid üheksas suures 
transpordikoridoris. Selleks kolmekordistas Euroopa Komis-
jon infrastruktuuriinvesteeringuteks mõeldud ELi rahasta-
misvahendeid, mis kulutatakse 94 tähtsama ELi sadama 
ning 38 lennujaama ühendamisele raudteede ja maantee-
dega, 15 000 km raudtee ümberehitamisele kiirraudteeks 
ning kitsaskohtade kaotamisele piiridel. 

Rongisõit muutub kiiremaks, lennujaama jõuab rutem, 
kaupade vedu sadamatest muutub lihtsamaks ja piiriüle-
tus sujuvamaks. 

Meie transpordisektoris on esmatähtis tõhusus. Seepärast 
astub Euroopa Komisjon samme lennuliikluse paremaks 
haldamiseks, raudteeteenuste edendamiseks ning tõe-
lise  ELi ühtse transpordipiirkonna loomiseks, mis oleks 
Euroopa kodanike ja ettevõtete teenistuses, sõltumata 
nende asukohast.

Üleeuroopaline transpordivõrk kujundab ümber 
ühendusi, kaasajastab taristuid ja muudab 
piiriülesed transporditeenused sujuvamaks.

sIIM Kallas
Asepresident ning transpordivolinik
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Euroopa Komisjon on võtnud meetmeid, et liikmesriigid 
ehitaksid rohkem tanklaid ja laadimispunkte. Samuti oleme 
nõudnud ühiseid standardeid, et elektriautoga oleks või-
malik ületada ka piire, muretsemata laadimisvõimaluse 
pärast enne sihtkohta jõudmist. 

Rahastatakse saaste vähendamist linnades ja meie linna-
liikluse uuendamist. ELi kaasrahastatud projektide tule-
musel on näiteks kahekordistunud elektriautode arv 
Brightonis (Ühendkuningriik) ja ajakohastatud elektritram-
mivõrku Zagrebis (Horvaatia). 

Ametiasutused peavad nüüd pöörama tähelepanu oma 
sõidukite kütusesäästlikkusele ja CO2 heitkogustele. 
Töötame selle kindlustamiseks, et meie õhk oleks võima-
likult puhas ja et kogu ELis müüdav kütus vastaks ühtsele 
ohutusstandardile.

REISIJATE ÕIGUSTE LAIENDAMINE SUUREMALE ARVULE 
TRANSPORDILIIKIDELE KUI KUSAGIL MUJAL MAAILMAS
EL on esimene piirkond maailmas, kus reisijate 
õigused on tagatud kõigi transpordiliikide puhul.

PUHTA ENERGIA ULATUSLIKUM TOETAMINE 
Oleme toetanud puhtamate energiaallikate, nagu elektri, 
vesiniku ja veeldatud maagaasi kasutamist. 

Asepresident Kallas käivitab puhta kütuse 
strateegia, et tagada kõikjal Euroopas 

alternatiivkütuste tanklate ehitamine, millel on 
ühtne ülesehitus ja kasutusstandardid.

ELi kõikehõlmav ja integreeritud põhiõiguste pakett reisijatele 
on kättesaadav allalaaditava mobiilirakendusena.

Reisijate õigusi käsitlevad eeskirjad kehtestati esmalt len-
nundussektoris. Viimase 5 aasta jooksul on Euroopa 
Komisjon teinud tööd reisijate õiguste laiendamiseks, et 
hõlmata ka rongi-, laeva- ja bussireisijad. EL on nüüd esi-
mene piirkond maailmas, kus reisijate õigused on tagatud 
kõigi transpordiliikide puhul. 

Kui te ei tea oma õigusi, aitab ELi allalaaditav rakendus 
teil nendega reisil olles hõlpsasti tutvuda. 

Nüüd on reisi ümberkorraldamine stressivabam kui kunagi 
varem. Pikaajalise hilinemise korral antakse rohkem abi 
ning puudega või piiratud liikumisvõimega reisijatele taga-
takse parem juurdepääs ja vajalikud tugiteenused.
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PAREM, KIIREM JA ODAVAM SIDE
Praegu on Euroopa ainus maailmajagu, kus kõigil on 
juurdepääs internetile, sõltumata elu- ja reisisihtkohast.

Täiskäik edasi 
digitaalse ühtse 

turu suunas

Käesoleva komisjoni prioriteetideks olid internetiühen-
duse hinna alandamine, teistesse ELi liikmesriikidesse rei-
sides helistamise võimalikuks ja soodsamaks muutmine 
ning konkurentsi tugevdamine. Sellest hoolimata väidab 
94% reisijatest, et nad piiravad kõrgete rändlustasude 
tõttu Facebooki ja teiste võrguteenuste kasutamist. Üht-
sel turul ei peaks see nii olema. Euroopa Komisjon on seda 
suundumust muutmas, tagades tarbijatele ja ettevõtja-
tele odavama side.

Euroopa Komisjoni algatustega on vähendatud kõnede 
rändlustasusid 50 % ja andmeside rändlustasusid 93 %. 
Sellega hoitakse kokku 2,4 miljardit eurot aastas – 
eemaldades tõkked ja lõpetades rändluse eest ülemää-
rase hinna küsimise. 

Lisaks võivad kõik Euroopa kodud nüüd saada juurde-
pääsu lairibaühendusele ja sellega avanevatele võima-
lustele, kuna kohalikud hinnad jätkavad ELi konkurentsi-
tihedal turul langust.

Euroopas on kõigil juurdepääs internetile, sõltumata asukohast.

neelIe Kroes
Asepresident ja digitaalarengu volinik
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Miljardeid eurosid väärt partnerlused, et anda ELi tööstu-
sele ülemaailmne juhtroll järgmistes valdkondades.

•	  5G ühenduvus – järgmine mobiilsidepõlvkond, mis pa-
kub tuhat korda suuremat mahtu ja kasutab 90% vä-
hem energiat.

•	  Robotid, mis aitavad vanureid ning tegutsevad tervise 
ja heaolu, toidutootmise, transpordi, keskkonna ning 
julgeoleku vallas.

•	  Fotoonika nutikamate ja keskkonnasõbralikumate töö-
riistade nimel, alates tervishoiust kuni kodu valgusta-
miseni.

•	  Kõrgjõudlusega andmetöötlus, et jäljendada ja lahen-
dada probleeme tööstuses, keskkonnas, tervishoius ja 
mujal.

•	  Elektroonika, mis kahekordistab ELi mikrokiibitööstuse 
väärtuse ja loob Euroopas 250 000 töökohta.

Uued sektorid loovad uusi töökohti. Euroopa Komisjon 
aitab ELil juhtida maailma digitaalset võidujooksu. 
Praeguseks väljakutseks on digitaalse tööhõivelünga täit-
mine: 2020. aastaks jääb täitmata peaaegu 1 miljon töö-
kohta, kuna kandidaatidel puuduvad digitaalse majanduse 
jaoks vajalikud oskused. Probleemi lahendamiseks on 
Euroopa Komisjon kutsunud kokku digitaalvaldkonna töö-
kohtade edendamise suure koalitsiooni, mis pakub 
250 000 uut koolituskursust, 100 000 praktikakohta ja 
tuhandeid digitaalvaldkonna uusi töökohti. 

Lisaks kaotame tõkked pilvandmetöötluse teelt. Selle näol 
on tegu uue paindliku ärivahendiga, mille abil võib luua 
2,5 miljonit töökohta ja suurendada ELi SKPd 160 miljardi 
euro võrra. Komisjoni algatatud Euroopa idufirmade part-
nerlusprogramm aitab IKT- ja veebiettevõtjatel alustada 
ELis oma äriga ning seda kasvatada märkimisväärsete 

JÄRGMISE PÕLVKONNA DIGITAALSED OSKUSED, 
TÖÖKOHAD JA ETTEVÕTLUS
ELi toetus digitaalsektorile kujundab Euroopa 
majanduse ja ühiskonna ümber.

INVESTEERIMINE DIGITAALVALDKONNA TEADUSUURINGUTESSE
Euroopa Komisjon annab ELile konkurentsieelise, 
investeerides tulevikutehnoloogiasse.

Euroopa tööstus saab kasu investeeringutest, mida EL teeb 
digitaalvaldkonna teadusuuringutesse.

EL aitab tulevastel digitaalvaldkonna ettevõtjatel 
oma oskusi arendada.

rahaliste vahendite toel. Euroopa tehnoloogiavaldkonna 
idufirmad õitsevad: ELi IT-rakenduste sektor on väärt 17,5 
miljardit eurot ja pakub tööd juba 1,8 miljonile inimesele.

•	  Põnevad ja murrangulised teadusuuringud muutusi 
kaasa toovate tulevikutehnoloogiate vallas, alates ini-
majul põhinevatest uutest arvutitest ning lõpetades 
uue „imematerjali” grafeeniga.
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TÖÖSTUSE TAASSÜNNI TOETAMINE
Oleme käivitanud olulisi algatusi, et töötada välja uus Euroopa tööstuspoliitika 
ning pöörata tootmise kahanev osakaal ELis taas tõusuteele.

Tööstuse 
taassünd

Tööstus mängib olulist rolli majanduskasvu ja tööhõive 
edendamises ning selle arvele langeb 80 % ELi ekspor-
dist ja 80% erasektori investeeringutest. Iga uus töökoht 
tootmises loob keskmiselt 1 ja 2 uue töökoha vahel tee-
nustesektoris. Euroopa Komisjon on toonud reaalmajan-
duse uuesti ELi päevakorda ning seadnud eesmärgiks 
suurendada aastaks 2020 tööstuse osakaalu 20 %-ni 
ELi SKPst (praegu 15,1%). Kõik liikmesriigid on kõnealuse 
strateegia „Euroopa tööstuse taassünd” heaks kiitnud. 
Tööstuse konkurentsivõimet võetakse arvesse kõigis meie 
poliitikavaldkondades. Ettevõtjatel on nüüd juurdepääs 
sihtotstarbelistele fondidele, mille eesmärk on suuren-
dada konkurentsivõimet ja innovatsiooni ning lihtsustada 
laenude kättesaadavust väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (programmi COSME ja Euroopa Investeeri-
mispanga (EIP) antavate laenude kaudu). Oleme liht-
sustatud ELi õigusakte, et toetada ohutut ja kvaliteetset 
tööstustoodangut ning vähendada bürokraatiat, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate abistamiseks. 
Menetlusi lihtsustades jõuame lähemale oma eesmärgile, 
et äriühing oleks võimalik luua kolme päeva jooksul ja 
kuluga vähem kui 100 eurot.

Mahukad algatused uue Euroopa tööstuspoliitika arendamiseks 
on aidanud pöörata tootmise vähenemise Euroopas tõusuteele.

anTonIo TaJanI
Asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik

Tootmise osakaal ELi SKPs
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Kosmosetööstusel on suur potentsiaal luua uusi töökohti, 
täiustada tehnoloogiat ja suurendada meie teadmisi. 
2010. aastal oli GALILEO – GPSi Euroopa versioon – uus 
projekt. Nüüd, kus 4 satelliiti on juba orbiidil, saab seda 
katsetada. 2014. aastal jätkatakse satelliitide orbiidile 
saatmist, suurendades nende arvu 10ni. See võimaldab 
Galileol pakkuda teenuseid, sealhulgas esmatähtsad 
transpordi- ja hädaabiteenused, parem õiguskaitse, tõhu-
sam piirikontroll ning turvalisemad rahumissioonid.

Uus Maa seire Euroopa süsteem Copernicus aitab meil 
lahendada kliimamuutustega seotud probleeme, majan-
dada meie merede bioloogilist mitmekesisust ja anda 
katastroofiabi, nagu hiljuti Filipiine räsinud taifuuni puhul. 
Samuti saadeti edukalt orbiidile esimene Copernicuse 
satelliit Sentinel IA.

Olukorras, kus prognooside kohaselt toodavad aastal 
2030 tärkava turumajandusega riigid (Brasiilia, Hiina, 
India, Mehhiko jt) 60% maailma SKPst ning üksnes 13% 
meie väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest eks-
pordib väljapoole ELi, ei saa me istuda käed rüpes. 
Majanduskasvu missioonide raames oleme koos 570 ette-
võtjaga 26 ELi liikmesriigist külastanud 17 riiki, et avada 
uksi ja luua võimalusi kõigis sektorites. Kõnealuste mis-
sioonide tulemusena on juba sõlmitud mitu äritehingut ja 
allkirjastatud suur hulk eellepinguid rahvusvaheliste stan-
dardite, turismi, väikeste ja keskmise suurusega ettevõt-
jate, kosmose ja tööstuskoostöö valdkondades.

MAJANDUSKASVU MISSIOONID JA TÖÖSTUSDIPLOMAATIA: 
VÕIMALUSTE AVAMINE VÄLJASPOOL ELi
Oleme aidanud ettevõtjatel müüa oma tooteid ja teenuseid väljaspool ELi.

GALILEO JA COPERNICUS – ELi KONKURENTSIVÕIME 
TÕUSVAD TÄHED
Oleme saatnud orbiidile 5 satelliiti – 4 satelliitnavigatsioonisüsteemi 
Galileo ja 1 Maa seire programmi Copernicus jaoks.

Euroopa ja Iisraeli ettevõtjad kohtuvad ning arutavad 
ärivõimalusi majanduskasvu missiooni raames Iisraelis.

Euroopa ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem 
Galileo toetab paljusid väärtuslikke rakendusi.

Sõltumatud uuringud on näidanud, et Galileo ja Copernicus 
võiksid esimese 20 aasta jooksul tuua Euroopa majandu-
sele kasu vastavalt kuni 90 miljardit ja kuni 30 miljardit 
eurot. 

©
 Stockphoto.com
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DEMOKRAATLIK LIIT
Oleme andnud oma kodanikele vahetu võimaluse 
kaasa rääkida ja suurendanud parlamentide rolli. 

ELi masinavärk peab 
töötama tõrgeteta

Euroopa kodanikualgatus võimaldab Euroopa kodanikel 
tõsta neile olulised teemad ELi päevakorda. Kui kogutakse 
1 miljon allkirja vähemalt 7st liikmesriigist, hindab Euroopa 
Komisjon võimalust muuta ettepanek ELi õigusaktiks. 
2014. aasta märtsis kiitis Euroopa Komisjon heaks esi-
mese nimetatud tingimused täitnud algatuse „Right2Water” 
(Õigus veele).

Valimistel rahva poolt võimule valitud isikud esindavad 
kõiki kodanikke kõigi ELi otsuste tegemisel. ELi õigusak-
tid võetakse vastu alles pärast liikmesriikide valitsuste ja 
kodanike poolt otse valitud Euroopa Parlamendi heaks-
kiitu. Liikmesriikide parlamentidel on õigus teatada, et 
Euroopa Komisjon on oma pädevuse piire ületanud, esita-
des ELi õigusakti eelnõu vastu nn kollase kaardi ja sundi-
des komisjoni ettepanekut läbi vaatama.

Asepresident Šefčovič (paremal) saamas kinnitust rohkem kui 
1 miljoni allkirja kohta kodanikualgatusele „Right2Water”.

MaroŠ ŠeFČoVIČ
Asepresident ning institutsioonidevaheliste 
suhete ja haldusküsimuste volinik
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Meie ühiste Euroopa huvide edendamiseks nii kodu- kui ka 
välismaal vajab EL tipptasemel avalikku teenistust. Kuid 
sarnaselt liikmesriikidele on majanduskriisi tõttu tulnud 
reformida ka Euroopa Liidu haldusaparaati.

Reformide tulemusena on vähenenud ELi halduskulud ja 
pakutakse Euroopa kodanikele sama raha eest märkimis-
väärselt suuremat väärtust. ELi administratsioon on alati 
olnud palju väiksem kui enamiku liikmesriikide administ-
ratsioonid, näiteks on komisjoni töötajate arv umbes 40% 
väiksem kui Pariisi linna administratsioonis töötavate ini-
meste arv. 

ELi ametnike palgad on alates 2010. aastast külmutatud 
ja EL vähendab oma personali 5 % võrra aastaks 2017. 
Vaid meie eelarvest läheb igapäevaste haldusülesannete 
täitmiseks, ülejäänud 94 % investeeritakse otse ELi polii-
tika elluviimisse.

Kodanike usaldus meie vastu sõltub selles, kui läbipaistvalt 
me tegutseme. Konsulteerime huvirühmadega, kes soovi-
vad mõjutada meie poliitikat, ja kuulame ära kõik pooled. 

Sellest tulenevalt oleme teinud kaks algatust:

•	  Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ühine läbi-
paistvusregister, mis sisaldab andmeid Brüsselis lobi-
tööga tegelevate isikute ja organisatsioonide kohta 
ning on suurim omataoline register maailmas;

•	  uus läbipaistvusportaal, mis on ühtne juurdepääsu-
punkt igasugusele ELiga seotud teabele. 

 Mõlemad algatused muutuvad ajaga tugevamaks. 
Hinnanguliselt on 75 % kõigist ettevõtlusega seotud 
üksustest ja umbes 60 % valitsusvälistest organisatsioo-
nidest juba registreerunud. Kodanikel on õigus teada, kel-
lega ELi institutsioonid suhtlevad, ning me soovime teha 
selle teabe neile kättesaadavaks.

LÄBIPAISTEV LIIT
Oleme võtnud kasutusele õiglase ja avatud menetluse, 
mis võimaldab kodanikele lihtsat juurdepääsu teabele.

KULUTÕHUS LIIT
Euroopa Komisjon teeb ümberkorraldusi oma toimimises, et kasutada 
Euroopa maksumaksjate raha ELis senisest veelgi tõhusamalt.

Ligikaudu 94 % ELi eelarvest eraldatakse 
projektidele ELi liikmesriikides ja mujal.

„Demokraatlik ühiskond on 
ühiskond, kus on läbipaistvad 

ja vastutusvõimelised 
institutsioonid. Läbipaistvus 

hõlbustab kontrolli ja 
suurendab seega ka vastutust.”

94 %
Euroopa ettevõtjad, 
üliõpilased, 
teadlased, 
piirkonnad, 
linnad,  
põllumajandus-
tootjad, 
vabaühendused 
jne.

6 %
ELi juhtimine
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FINANTS- JA MAJANDUSLIKU STABIILSUSE KAITSE
Euroopa Komisjon on võtnud meetmeid, et kaitsta finantsstabiilsust 
ning taastada eelarve ja majanduse usaldusväärsus.

Euroopa kriisist 
välja juhtimine 
ja tugeva aluse 

loomine tulevikuks

Majanduskriis on olnud suurim väljakutse meie majan-
dusele ja ühiskonnale pärast Teist maailmasõda. See on 
põhjustanud suurt segadust ja ärevust kogu Euroopas. 
Aastakümneid lubati paljudes liikmesriikides pikaajalis-
tel probleemidel kontrollimatult kasvada, kuni avaliku ja 
erasektori võlg muutus ülejõu käivaks. Tänu otsustavale 
poliitikale ja Euroopa riikide vahelisele enneolematule 
solidaarsusele oleme suutnud ära hoida valitsemissektori 
maksejõuetuse stsenaariumi koos kõigi selle laastavate 
sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega.

Lõime maailma kõige ulatuslikuma finantstulemüüri, et 
vältida katastroofi oma liikmesriikides. Finantsabi saava-
tele riikidele anti ELi toetusprogrammide kaudu hingamis-
ruumi stabiilsuse taastamiseks. Riikide rahandus on nüüd 
jätkusuutlikum ning konkurentsivõime ja majanduskasv 
seisavad pikas perspektiivis tugevamatel alustel.

EL võtab meetmeid oma finantsteenuste sektori 
reformimiseks ja tugevdamiseks.

©
 Reuters/BSIP

ollI reHn
Asepresident ning majandus- ja rahaküsimuste 
ning euro volinik

EL on kriisist väljumas ning ülemaailmselt on tõdetud, et 
ELi liikmesriigid on nüüd palju paremas seisus töökohtade 
loomiseks ning oma kodanikele püsiva heaolu tagamiseks.
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See on olnud üleilmne kriis, mis on nõudnud otsustavat 
tegutsemist nii ELis kui ka kogu maailmas. Euroopa 
Komisjon osaleb kõigil peamistel rahvusvahelistel fooru-
mitel, nagu G7, G8 ja G20, ning meie juhtiv roll finants- ja 
majandusreformide, läbipaistvuse ning kaubanduse eden-
dajana kinnitab seda, kui oluline on EL maailmamajanduse 
edukaks toimimiseks. Euro on jätkuvalt USA dollari järel 
tähtsuselt teine reservvaluuta, mille vahetuskurss on püsi-
nud märkimisväärselt stabiilsena kogu kriisi vältel.

Kriis tõi esile puudused meie majanduses ja institutsioo-
nilises struktuuris ning me oleme võtnud meetmeid nende 
puuduste kõrvaldamiseks. Liikmesriigid on teinud enne-
olematuid, kuid vajalikke jõupingutusi oma majanduse 
elavdamiseks. Meil on nüüd tõhusamad järelevalvesüs-
teemid ja turvavõrgud, mis hõlmavad rangemaid eelar-
ve-eeskirju, paremini kooskõlastatud majanduspoliitikat 
ning pangandusliitu ühe järelevalveasutuse ja ühtse meh-
hanismiga pankade restruktureerimiseks või sulgemiseks, 
kui see on vajalik.

Uuendatud majandus- ja rahaliit on nüüd võimeline kii-
resti tegutsema ning reageerima, et kiiresti korrigeerida 
tasakaalustamatust ning kooskõlastada eelarve- ja 
majanduspoliitikat.

Euroala laienemine jätkus: 2011. aastal ühines Eesti, 
2014. aastal Läti ning Leedu on võtnud eesmärgiks ühi-
neda 2015. aastal. 

TUGEV EURO, TUGEV EUROOPA  
Oleme rajanud kindlama majandusstruktuuri –  
18 liikmesriigiga euroala ei ole üksnes pidanud vastu 
kriisile, vaid on veelgi laienenud ning tugevnenud. 

ÜLEILMSELE KRIISILE REAGEERIMINE – ELi PANUS
Oleme teinud koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, 
et reageerida maailmamajanduse ees seisvatele probleemidele.

EL edendab majandusreforme ülemaailmsel tasandil, osaledes 
kõigil sellistel suurtel rahvusvahelistel foorumitel nagu G20. 

Üle 333 miljoni ELi kodaniku kasutab nüüd eurot.

©
 Reuters/BSIP
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ROHKEM RINGLUSSEVÕTTU JA VÄHEM JÄÄTMEID TÄHENDAB 
ROHKEM TÖÖKOHTI NING VÄHEM SÕLTUVUST IMPORDIST
Prügilatesse maetavad kogused on aasta-aastalt väiksemad.

Rohelisema 
Euroopa nimel

Tootmise ja pakendamise kaudu tekitatud jäätmete ning 
olmejäätmete hulk on vaatamata kõigile prognoosidele 
viimasel ajal vähenenud. EL on järk-järgult muutumas 
taaskasutusühiskonnaks. Olmejäätmete, pakendijäätmete 
ja sõidukite puhul on ringlussevõtu määrad tänu Euroopa 
Komisjoni algatatud õigusaktidele suurenenud. Elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tulenevate jäätmete kogumis-
määrad on samuti paranemas.

Jäätmekäitlus ja ringlussevõtt aitavad luua uusi töökohti. 
Kehtivate jäätmeid käsitlevate ELi eeskirjade täieliku 
rakendamise abil luuakse ELis 400 000 täiendavat töö-
kohta. Lisaks sellele suureneb ainuüksi tänu asjaomastele 
õigusaktidele jäätmekäitlussektori aastakäive 42 miljardi 
euro võrra ning saavutatakse kuni 30 % ELi kasvuhoone-
gaaside heitkoguste vähendamise eesmärgist, mis on sea-
tud 2020. aastaks.

Säästlikuma ümberkäimise ja ulatuslikuma ringlussevõtu 
kaudu saab EL rohkem lisandväärtust väärtuslikest mater-
jalidest, mis suurendab Euroopa tööstusharude ressursi-
tõhusust, vähendab sõltuvust imporditud toorainest ning 
edendab konkurentsivõimet.

Euroopa on järk-järgult muutumas taaskasutusühiskonnaks 
ning prügilatesse maetavad kogused on  

aasta-aastalt väiksemad.

JaneZ PoToČnIK 
Keskkonnavolinik
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IKEuroopa Komisjon jõustab aktiivselt neid õigusakte ning 

tegeleb sadade kodanikelt ja vabaühendustelt laekunud 
kaebustega, et tagada ELi keskkonnaalaste õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine. Jõustamismeetmete 
tulemusena: 

•	  vähenes ligikaudu veerandi võrra nende alade arv, kus 
igapäevaselt ületati tervisele kahjulike osakeste piir-
määrasid (36 %-lt aastal 2008 kuni 28 %-le aastal 
2012);

•	  rohkem kui 1800-l eri suurusega linnakeskusel (alus-
tades pealinnadest ja lõpetades väikelinnadega) on 
nüüd ELi eeskirjadele vastav asulareovee käitlemise 
rajatis;

•	  2012. aastal saavutati 95,3 % puhul kõigist ELi ranni-
kuvetest kvaliteedi miinimumstandardid ning 81,2 % 
suplusvee kvaliteet liigitati suurepäraseks.

Meie looduse kaitsmine võrdub meie elukvaliteedi kaits-
misega. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aitab 
kaitsta meie loodust ning tagada, et seda hallatakse ja 
kasutatakse säästvalt, võimaluse korral loodust taastades 
ja selle seisundit parandades. Võrgustiku Natura 2000 
kaudu oleme juba kindlaks määranud üle 27 000 paiga, 
kus leidub Euroopa väärtuslikemaid loodusvarasid.

Me ei tee seda vaid looduse enda pärast. Me teeme seda, 
sest me kõik soovime puhast vett, värsket õhku, viljakat 
pinnast, erinevaid liike ja elupaiku. Euroopa looduse halda-
mise valdkonnas on samuti loodud 4,4 miljonit töökohta 
ning sellega seonduv aastakäive on 405 miljardit eurot.

EUROOPA LOODUSE KAITSMINE
Me oleme teinud rohkem Euroopa 
ainulaadse looduse kaitsmiseks ja 
edendamiseks.

EDUKAD KESKKONNASEADUSED ON AIDANUD VÄHENDADA 
SAASTEAINEID ÕHUS JA VEES
Võitleme õhusaaste ja veereostuse vastu, et kaitsta Teie tervist.

Volinik Potočnik ja mitmekordne olümpiavõitja  
Ivan Patzaichin edendamas ökoturismi ning säästvat 

arengut Rumeenias Doonau delta piirkonnas.

Volinik Potočnik Belgias jäätmekäitlustehast 
külastades hoidmas „kullakangi”, mis on valmistatud 

ringlussevõetud mobiiltelefonide osadest.

27

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


2012. aasta ametliku arenguabi netosummad 
(miljardites eurodes)

EL USA Jaapan Kanada 

ESIRINNAS ÜLEMAAILMSES VÕITLUSES VAESUSEGA
Vaatamata majanduskasvu aeglustumisele on EL endiselt maailma 
suurim arenguabi andja, kelle arvele jääb üle poole ülemaailmse 
vaesuse vastu võitlemiseks antavast toetusest.

Ülemaailmne 
võitlus vaesusega

Peamise panustajana ÜRO aastatuhande arengueesmär-
kidesse on Euroopa Komisjon aidanud vähendada vae-
sust maailmas ja päästa miljoneid elusid. Näiteks 2012. 
aastal kulutasid EL ja selle liikmesriigid ametlikule aren-
guabile 55 miljardit eurot. Tänu ELi arenguabile viimase 
kümne aasta jooksul:

•	  suurenes alghariduse saanud laste arv 14 miljoni võrra;
•	  sai üle 70 miljoni inimese juurdepääsu joogiveele;
•	  sai 46,5 miljonit inimest rahalisi või mitterahalisi hüvi-

tisi, et tagada nende toiduga kindlustatus;
•	  osalesid 7,5 miljoni sünnituse vastuvõtmisel kvalifitsee-

ritud tervishoiutöötajad, päästes emade ja laste elusid.

Oleme selle üle õigusega uhked: üle 80 % ELi kodanikest 
arvab, et EL peaks arengumaade aitamist jätkama. EL ja tema liikmesriigid on jätkuvalt maailma  

suurimaks arenguabi andjaks.

anDrIs PIeBalGs 
Arenguvolinik
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Kuigi abi on vaesuse kaotamisel äärmiselt oluline, ei saa 
see tänases maailmas olla iialgi edukas, kui muud poliiti-
kavaldkonnad ei aita saavutatule kaasa või nullivad selle. 
Konkreetsed näited Euroopa Komisjoni edusammudest 
kõnealuses valdkonnas on järgmised:

•	  võitlus maksudest kõrvalehoidumisega – murranguline 
ELi seadus aruandekohustuse ja läbipaistvuse kohta 
aitab võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja korrupt-
siooniga ning tagab kodanikele võimaluse saada kasu 
oma loodusvaradest;

•	  meie maakera metsade kaitsmine – uue ELi õigusaktiga 
keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu import;

•	  kalavarude säilitamine – ühise kalanduspoliitika refor-
miga tagatakse, et kalanduskokkulepetega toodaks 
selget kasu kohalikule elanikkonnale.

Sellest põhimõttest lähtutakse Euroopa Komisjoni koos-
tatud „muutuste kavas” ELi abipoliitika ajakohastamiseks 
kiiresti areneva majandusega riikidega kiiresti muutuvas 
maailmas.

70 % ELi abist suunatakse nüüd kõige vaesematele riiki-
dele, sealhulgas konfliktide või loodusõnnetuste läbi kan-
natanutele, näiteks Mali, Somaalia, Kesk-Aafrika Vabariik 
ja Haiti, kus EL on rahu ja arengu toetamisel esirinnas.

Toetame nüüd eelkõige valdkondi, mis on muutuste ja 
majanduskasvu liikumapanevaks jõuks, nagu hea valit-
semistava, põllumajandus, energeetika, tervis ja haridus. 
Teeme seda täielikus koostöös aidatavate riikidega. Nagu 
ütleb silt ühel Zimbabwe koolihoonel: „Mida te meie 
heaks teete ilma meieta, ei ole meie heaks.”

ELi ABI REFORMIMINE SELLE MÕJU SUURENDAMISEKS
Keskendusime abi andmisel riikidele, kes seda kõige rohkem vajavad, 
ja sektoritele, kus see saab kaasa tuua suurima kasu.

ELi TEISTE POLIITIKAVALDKONDADE KAASAMINE, ET TOETADA 
ARENGUMAADE JÕUPINGUTUSI VAESUSE KAOTAMISEL 
Viimastel aastatel oleme teinud suuri edusamme arengumaade 
vajaduste arvesse võtmisel kõigi meie algatuste puhul.

Volinik Piebalgs ja Haiti president Martelly 2012. 
aastal ehk kaks aastat pärast sealset ränka 

maavärinat uut maanteed avamas.

Seaduslikult ülestöötatud puidu sertifitseerimine ELi 
õigusaktide abiga aitab kaitsta meie planeedi metsi.

Uue auditi- ja kontrollimenetlusega on võimalik jälgida 
iga euro kulutamist. Nii saame võrrelda oodatud ja tege-
likke tulemusi.
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USALDUSVÄÄRNE FINANTSSÜSTEEM KÕIKIDE JAOKS 
MAJANDUSKASVU ALUSEKS
Oleme kehtestanud eeskirjad tagamaks, et pangad on ettevaatlikumad 
ja vastupidavamad, et tulla toime tulevaste majandusvapustustega.

Kodanikud siseturu 
keskmesse

Maksumaksjale läks pankade tegevuse säilitamine kalliks 
maksma. Mitte kunagi enam ei peaks kodanikud sattuma 
olukorda, kus neil tuleb maksta pankade halbade tavade ja 
ülemääraste riskide eest. Euroopa Komisjoni ettepanekul 
kehtestatud uued eeskirjad on aidanud ELil näidata oma 
liidrirolli G 20 raames, et töötada välja selle probleemi 
üleilmne lahendus. Nende eeskirjadega tagatakse, et:

•	  pangad panevad rasketeks aegadeks raha kõrvale;
•	  pangad annavad oma panuse ühiskassasse, mida 

kasutatakse finantsraskuste korral;
•	  inimeste raha (kuni 100 000 eurot pangakonto kohta) 

on kaitstud, kui pank satub raskustesse;
•	  nähakse ette üldine süsteem pankade tegevuse järe-

levalveks ja eeskirjadest kinnipidamise tagamiseks. 

Uued eeskirjad riski vähendamiseks on kehtestatud ka 
sellistes valdkondades nagu riskifondid ja pankurite boo- Uute eeskirjadega tagatakse, et pangad võtavad vähem 

riske ning on mis tahes tulevasteks majanduskeeristeks 
paremini ettevalmistatud.

MICHel BarnIer
Siseturu ja teenuste volinik

nused. Euroala pankade jaoks, kus probleemide ülekandu-
mise oht ühest riigist teise on veelgi suurem, on loodud 
pangandusliit, millel on üks järelevalveasutus ja üks süs-
teem pankade restruktureerimiseks või sulgemiseks.
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Patent annab leiutise omanikule õiguse takistada teistel 
leiutist valmistada, kasutada või müüa ilma loata. Leping, 
mille eest Euroopa Komisjon on ennastsalgavalt võidelnud, 
on kasulik meie majandusele, ettevõtetele ja tarbijatele. 
See soodustab meie teadlaste ja ettevõtete investeerin-
guid innovatsiooni, mis omakorda toetab majanduskasvu. 
Uus patent aitab meil ka konkureerida rahvusvaheliste 
partneritega.

Ühtne turg on parem meie kõigi jaoks – see annab tarbi-
jatele suurema valiku, parema kvaliteedi ja võimaldab 
meil oma raha paremini kasutada. See annab ettevõtetele 
juurdepääsu 500 miljoni inimesega turule, et müüa oma 
tooteid ja teenuseid. Sellest saavad kasu nii tarbijad kui ka 
ettevõtjad. Just seetõttu olemegi võtnud arvukalt meet-
meid ühtse turu tugevdamiseks. Tegeleme sellise raamis-
tiku loomisega, mis soodustab sotsiaalsete ettevõtete 
tegevust. Sellised ettevõtted moodustavad neljandiku 
uutest ettevõtetest. Oleme võtnud järgmisi meetmeid, mis 
aitavad kodanikel võimalusi paremini ära kasutada: 

•	  kutsekaart oskuste lihtsamaks tunnustamiseks  
kogu ELis;

•	  EURES – internetiportaal kogu ELi töökuulutuste jaoks;
•	  õigus avada pangakonto ükskõik millises ELi  

liikmesriigis;
•	  äritegevust kahjustavate ebaausate kauplemistavade, 

piraatluse ja võltsimisega võitlemise meetmed. 

SISETURU ARENDAMINE  
Oleme jätkanud ühtse turu avamist kõikides 
tegevusvaldkondades: transpordist digitaalse majanduseni, 
telekommunikatsiooniteenustest energeetikani.

EUROOPA PATENT
Pärast rohkem kui 30 aastat kestnud arutelu on üleeuroopaline 
patent saamas reaalsuseks. Euroopa ettevõtetel, sealhulgas VKEdel, 
on võimalik kergemini ja kiiremini saada kogu ELi hõlmav patent oma 
loovate ideede jaoks konkurentsivõimelise hinnaga. 

Ühtse turu laiendamine toob tarbijatele ja ettevõtjatele 
rohkem kasu.

Kogu ELi hõlmav patent soodustab Euroopa teadlaste 
ja ettevõtjate investeerimist innovatsiooni, mis omakorda 

toetab majanduskasvu.
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INVESTEERIMINE MEIE NOORTE OSKUSTESSE 
Oleme suurendanud investeeringuid haridusse ja koolitusse 
isegi siis, kui liikmesriigid konsolideerivad oma riigi rahandust.

Haridus, koolitus 
ja loovus edu nimel

Raha ei tohiks kunagi takistada meie noorte haridust või 
koolitust. See on põhjus, miks Euroopa Komisjon on jätka-
nud investeerimist haridusse ja koolitusse ajal, mil paljud 
liikmesriigid on oma rahakotiraudu koomale tõmmanud. 
Seades eesmärgid, oleme aidanud suuremal hulgal noori 
õpingute jätkamisel ning vähendanud nende kooli pooleli 
jätvate õpilaste arvu, kes jäävad seeläbi kvalifikatsioonita.

Programm Erasmus+ käivitati 2014. aastal ning selle eel-
arve järgmiseks 7 aastaks on 15 miljardit eurot. See kuju-
tab endast eelnevaga võrreldes 40 %-list kasvu ning see 
on rekordiks kõigi ELi programmide osas. Neljal miljonil 
inimesel on võimalus välismaal õppida, saada koolitust 
või töötada seal vabatahtlikuna, õppida uut keelt ning 
omandada uusi oskusi, mis suurendavad nende tööalast 
konkurentsivõimet. 

Komisjon on jätkanud investeerimist haridusse ja 
koolitusse ajal, mil paljud liikmesriigid on oma 

rahakotiraudu koomale tõmmanud.

anDroulla VassIlIou
Hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik

Uue „laenutagatise” abil saavad üliõpilased täisajaga 
õppevormis õppides omandada magistrikraadi, olene-
mata nende rahalisest taustast; informaalsele ning mit-
teformaalsele õppimisele pööratakse rohkem tähelepanu 
ja neid õppevorme tunnustatakse varasemast enam ning 
tihendatud on hariduse ja tööturu vahelisi sidemeid, kasu-
tades selleks ülikoolide, kutseasutuste ja ettevõtjate vahe-
lisi partnerlusi.
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Kultuuri- ja loomesektorid toodavad kuni 4,5% Euroopa 
SKPst ning nendes töötab üle 8 miljoni inimese. Euroopa 
Komisjon on arvamusel, et asjaomased sektorid võivad 
veelgi laieneda ning seda tänu toetusele uue programmi 
„Loov Euroopa” raames, mille suurenenud eelarve on pea-
aegu 1,5 miljardit eurot. Selle raames toetatakse 250 000 
Euroopa kunstnikku ning 2000 kino, 800 filmi ja 4 500 
raamatu tõlkimist.

Samuti oleme loomas kava, mille eesmärk on hõlbustada 
väikestel kultuuriettevõtjatel pangalaenude saamist ning 
aidata finantseerimisasutustel hinnata sektori potentsiaali.

Kultuurivahetus on oluline osa ELi suhetes oma naabrite 
ja ülejäänud maailmaga. Kõrgetasemeline inimestevaheline 
dialoog Hiinaga on suurepärane näide sellest, kuidas EL on 

Peame muutma meie suhtumist innovatsiooni Euroopas. 
Seepärast on Euroopa Komisjon suurendanud investeerin-
guid Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT) 
ning Marie Skłodowska-Curie nimelisse meetmesse (MSCA).

EIT on aidanud luua rohkem kui 100 idufirmat ning kooli-
tada 1 000 üliõpilast uute kraadiõppe kursuste raames, 
mille puhul akadeemiline õpe on ühendatud ettevõtlus-
alase koolitusega. Alates 2010. aastast on EITi teadmis- 
ja innovaatikakogukonnad olnud konkreetseks võimaluseks, 
kuidas tipptasemel ülikoolid ja teaduskeskused saavad 
teha tihedamat koostööd ettevõtjate ning tööstusega, et 
arendada välja lahendusi tänapäeval ühiskonna ees seis-
vatele probleemidele.

TULEVASTE ETTEVÕTJATE KOOLITAMINE
Oleme suurendanud rahalist toetust, et ühendada 
teadusuuringud ja ettevõtlus. 

MEIE KUNSTNIKE JA LOOVISIKUTE TUTVUSTAMINE MAAILMALE
Oleme suurendanud toetust Euroopa kunstnikele ja loovisikutele.

Tänu uutele kraadiõppe kursustele, mille puhul 
akadeemiline õpe on ühendatud ettevõtlusalase 

koolitusega, on loodud uusi idufirmasid.

Meie pühendumus toetada kultuuri- ja loovsektoreid 
on meile palju kasu toonud.

30 % suurem eelarve Marie Skłodowska-Curie nimelisse 
meetmesse tähendab järgmiseks seitsmeks aastaks 6 mil-
jardi euro suuruseid rahalisi vahendeid rohkem kui 65 000-le 
teadlasele, kellest peaaegu 40 % on doktorandid.

laiendanud Hiina üliõpilaste, kunstnike ja kultuuritöötajate 
ning nende Euroopa kolleegide vahelist koostööd.
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ROHKEM MAKSUSTAMISALAST ÕIGLUST 
KODANIKELE JA ETTEVÕTJATELE
Oleme tugevdanud eeskirju maksudest kõrvalehoidumise 
ja maksupettuste vastu ELis ning kogu maailmas.

ELi maksumaksja 
tõhus kaitsmine

Euroopa Komisjon on võidelnud maksude suurema läbi-
paistvuse ning ausama maksukonkurentsi eest ELis ja 
rahvusvahelisel tasandil. Oleme teinud tööd selle nimel, 
et teha lõpp pangasaladustele ja maksuparadiisidele 
ning vähendada ettevõtjate maksudest kõrvalehoidumist. 
Ambitsioonika tegevuskavaga, mille eesmärk on kõrval-
dada lüngad ja karmistada maksueeskirju, on Euroopa 
Komisjon loonud uue raamistiku selleks, et saada tagasi 
need miljardid eurod, mis igal aastal maksumaksjate jaoks 
maksudest kõrvalehoidumise tõttu kaduma lähevad.

Õiglane maksustamine tähendab, et kõik maksavad oma 
osa. Nn Robin Hoodi maksu ehk finantstehingute mak-
suga, mille kohta Euroopa Komisjon ettepaneku tegi, 
tagatakse just selline finantssektori toimimine. See maks, 
mida Euroopa kodanikud tugevalt toetavad, on praegu-
seks juba paljudes liikmesriikides kehtestatud. Oleme 
hakanud digitaalmajandust tõhusalt maksustama, ilma 
et me seda kuidagi piiraks.

EL on olnud eeskujuks maksudest kõrvalehoidumise vastu 
võitlemisel ning on julgustanud ülemaailmset liikumist 

maksude läbipaistvuse suunas.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en

alGIrDas ŠeMeTa
Maksunduse ja tolliliidu, statistika, 
auditi ja pettusevastase võitluse volinik
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Komisjon on tugevdanud vahendeid, mida kasutatakse 
võitluses petturitega ja ELi eelarve kaitsmiseks. Euroopa 
Prokuratuuri loomine on üks Euroopa Komisjoni silma-
paistvamaid algatusi. Pärast toimima hakkamist taga-
takse Euroopa Prokuratuuri abil, et ELi vahenditega seotud 
pettusi korraldanud isikute suhtes viiakse läbi uurimine, 
neile esitatakse süüdistus ning nad võetakse vastutusele. 
Eeldatavasti menetletakse seal aastas ligikaudu 2500 
juhtumit.

Lisaks oleme teinud ettepaneku rangemate karistusmeet-
mete kohta ELi finantshuvide vastaste kuritegude puhul, 
sealhulgas ühtlustatud karistuste kohta kogu ELis. Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) on ümber korraldatud nii, et 
kogu tema potentsiaali oleks võimalik ära kasutada. Uus 
„pettustevastane tsükkel” on toodud kõigi nende igapäe-
vatöösse, kes haldavad ELi rahalisi vahendeid.

Komisjoni ettepanekutega käibemaksu standardvormi 
kohta piiriülestele ettevõtjatele säästetakse 15 miljardit 
eurot aastas. ELis tegutsevad ettevõtjad saavad säästa 
18 miljardit eurot e-arveldamist käsitlevate uute käibe-
maksueeskirjadega. Käibemaksueeskirjad on muudetud 
paindlikumaks väga väikeste ettevõtjate jaoks, et arves-
tada nende erivajadustega. Samal ajal on ettevõtjad tuge-
valt toetanud äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksubaasi ettepanekut. See oleks vahend ettevõtjate 
kulude vähendamiseks ja menetluste lihtsustamiseks.

ELi tolli kaasajastamisega – sealhulgas üleminekuga 
üle-euroopalisele elektroonilisele tollikeskkonnale – oleme 
toetanud kiiremat, sujuvamat ja turvalisemat kaubandust. 
Tugevdades tolli võimet võidelda võltsitud kaupade ja 
nende ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, oleme 
panustanud õiguspäraste ettevõtjate kaitse parandamisse 
ning võrdsete konkurentsitingimuste loomisse.

ETTEVÕTLUSSÕBRALIKUM KESKKOND
Oleme otsustavalt vähendanud bürokraatiat ja halduskulusid 
ettevõtjate jaoks, parandades ning lihtsustades ELis tolli- ja 
maksustamissüsteeme.

MAKSUMAKSJATE RAHA PAREM KAITSMINE
Oleme tugevdanud maksumaksjate raha kaitsmiseks kasutatavaid 
vahendeid ning kaitsnud ELi eelarvet kuritarvitamise eest.

Volinik Šemeta külastamas Vaalimaa tollihoonet 
Soome-Venemaa piiril.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) uurib ELi eelarvega 
seotud pettusi, korruptsiooni Euroopa institutsioonides ning 

kujundab Euroopa Komisjoni pettusevastast poliitikat. 
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UUTE TURGUDE AVAMINE
Oleme saanud juurdepääsu enamatele välisturgudele kui kunagi 
varem, elavdades kaubandust ja suurendades majanduskasvu nii 
ELis kui ka meie kaubanduspartnerite juures. 

Heaolu loomine, 
stabiilsuse 

suurendamine ja 
arengu tugevdamine

Euroopa Komisjon aitas kõrvaldada tõkked kaubavahetu-
sele Lõuna-Korea, Peruu, Kolumbia ja Kesk-Ameerikaga. 
Sõlmiti kaubanduslepingud Euroopa Liidu idapoolsete 
partneritega, näiteks Ukrainaga, aga ka Kanada ning Lää-
ne-Aafrika ja Kariibi mere piirkonna riikidega.  

Algatasime ka kolmed äärmiselt olulised läbirääkimised 
vabakaubanduse üle: USA, Jaapani ja Hiinaga (investeeri-
misleping). Kui kõik need algatused kannavad vilja, võik-
sime ELi SKPd suurendada 2,2 % ehk 275 miljardit eurot.  

Samuti õnnestus meil sõlmida ELi ettevõtluse jaoks sood-
said lepinguid, mis muu hulgas annavad Euroopa ettevõ-
tetele parema juurdepääsu avaliku sektori hankelepin-
gutele väljaspool ELi. Kaitsesime oma huve ka suhetes 
kolmandate riikidega, kes üritasid turgu moonutada. 

Volinik De Gucht, president Barroso ning Ameerika 
Ühendriikide president Obama ELi-Ameerika 

Ühendriikide 2011. aasta tippkohtumisel.

Karel De GuCHT
Kaubandusvolinik
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Kui Euroopa päikesepaneelitööstust ohustasid Hiina päike-
sepaneelide põhjendamatud subsiidiumid ja dumping ELi 
turul, pidas Euroopa Komisjon läbirääkimisi lahenduse üle, 
millega kehtestati turu stabiliseerimiseks Hiina äriühingu-
tele minimaalne ekspordihind. 

Oleme võidelnud selle nimel, et parandada juurdepääsu 
toorainetele, näiteks haruldastele muldmetallidele, mida 
kasutatakse paljudes sektorites alates kõrgtehnoloogiast 
autode ja terase tootmiseni, võites kaks Maailma Kaubandus-
organisatsiooni kaasust Hiina vastu. 

Samuti oleme käivitanud algatuse, mille eesmärk on 
muuta ELi kaubanduse kaitsevahendid prognoositava-
maks ja läbipaistvamaks.

Kaubandus võib aidata areneva majandusega riigid vae-
susest välja. Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon 
vaadanud läbi oma tariifsed soodustused (üldiste tariif-
sete soodustuste kava), tagamaks, et tegelikest abivajaja-
test arenguriigid saaksid ELi turul kasu tariifsetest 
soodustustest. 

Kui Bangladeshi rõivatehase tragöödia paljastas töötingi-
muste karmi tegelikkuse väljaspool ELi, käivitasid Euroopa 
Komisjon ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon enneole-
matu ühisalgatuse töötingimuste parandamiseks 
Bangladeshis. 

Samuti aitasime kaasa peamiste tööstuskaupade jätku-
suutlikule konfliktivabale kaubandusele, töötades välja 
mineraalide vastutustundliku hankimise kava. 

KAUBANDUSE MUUTMINE ÕIGLASEMAKS JA JÄTKUSUUTLIKUMAKS
Paneme kaubanduse tööle vaesemate riikide kasuks.

EUROOPA KAUBANDUSHUVIDE KAITSMINE
Oleme järjepidevalt kaitsnud ELi ettevõtteid, 
kui mujal ei ole kaubanduseeskirju täidetud. 

Volinik De Gucht koos Hiina kaubandusministri Gao  
Huchengiga Pekingis alla kirjutamas vastastikuse mõistmise 

memorandumile intellektuaalomandi õiguste valdkonnas.

Volinik De Gucht koos Bangladeshi välisministri 
Dipu Moniga Genfis.

2013. aasta detsembris aitas EL kindlustada ka kauban-
duse lihtsustamist käsitlevat Bali kokkulepet, mille abil 
säästavad arengumaad ligikaudu 325 miljardit eurot aas-
tas tänu paljude tollioperatsioonidega seonduvate haldus-
kulude kaotamisele.
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INIMESTE IGAPÄEVAELU MUUTMINE INNOVATSIOONI KAUDU
Oleme kindlustanud teadusuuringute eelarve suurendamise 30% võrra, 
mis tähendab seda, et programm „Horisont 2020” on läbi aegade kõige 
suurem ELi teadusuuringute programm.

Töökohtade loomine 
teadusuuringute ja 
innovatsiooni abil

Teadusuuringud ja innovatsioon võivad aidata meil toime 
tulla suurte väljakutsetega, mis meie ees seisavad, nagu 
kliimamuutus, energiavajadus ja toidunappus. Problee-
mide keerukuse tõttu ei ole üksikud riigid ja ettevõtjad 
suutelised konkreetseid lahendusi pakkuma. Seepärast 
loodi programm Horisont 2020 – uus kogu ELi hõlmav 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille 7 
aasta eelarve on 80 miljardit eurot. Programmiga Hori-
sont 2020 pööratakse varasemast rohkem tähelepanu 
reaalsetele edusammudele valdkondades, nagu järgmise 
põlvkonna antibiootikumide leidmine või transpordisüs-
teemide keskkonnasõbralikumaks ja ohutumaks muut-
mine. Teeme ka koostööd rahvusvaheliste partneritega, 
näiteks mereuuringute valdkonnas Atlandi ookeani alaste 
teadusuuringute liidu raames.

Twitter: @EU_H2020
Taastuvenergia on ELi teadusuuringute põhitähelepanu all.

©
 Fotolia.com

MáIre GeoGHeGan-QuInn 
Teaduse ja innovatsiooni volinik
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Ideid omada on hea, kuid on oluline, et need hakkaksid lii-
kuma, jõuaksid turule ning ettevõtetesse ja kodudesse. 
Seepärast on Euroopa Komisjon vähendanud bürokraatiat 
meie  teadusuuringute rahastamisel, näiteks lühendades 
30% võrra projekti käivitamiseks vajalikku aega. Rahastame 
rohkem avaliku ja erasektori partnerlusi lennunduse ja 
elektroonika valdkonnas ning seome selle suundumusega 
muuta Euroopa Liit innovaatiliseks liiduks. See on põhjus, 
miks keskendume kokkuleppe saavutamisele ELi patendi 
valdkonnas ning miks lõime riskikapitali tegevusloa, et 
aidata ettevõtetel võtta kaalutletud riske, kuna ilma riskide 
ja ebaõnnestumisteta ei ole edasiminekut.

Teadmised on uus globaalne vääring. Selleks, et konkuree-
rida globaalselt ning luua uusi ja paremaid töökohti, peab 
Euroopa olema innovatsioonis esirinnas. See tähendab 
Ameerika Ühendriikidele ja Jaapanile globaalses innovat-
sioonialases võidujooksus järele jõudmist ning paljude 
muude riikide edestamist. Kuid Hiina jõuab kiiresti järele 
ja Lõuna-Korea on kaugel ees. Kõige murettekitavam on 
asjaolu, et oleme jäämas maha teadusuuringutele eralda-
tavate reaalsete kulutuste osas, mis on praegu ainult 2 % 
SKPst. Sellepärast on eesmärgiks seatud 3 % saavutamine 
niivõrd oluline.  

Otsime ka mooduseid, kuidas kulutada paremini, mitte 
rohkem. Me suuname ELi Euroopa teadusruumi raames 
teadus- ja innovatsioonisüsteemide reformide teele ning 
loome üleeuroopalise ühtse turu ideede jaoks.  See ühen-
dab innovatsioonialaseid jõupingutusi, muudab teadustöö 
rahastamist ja eesmärgipärast värbamist avatumaks ja 
õiglasemaks, tugevdab soolist võrdõiguslikkust ja annab 
noortele teadlastele rohkem võimalusi.

EUROOPA VIIMINE GLOBAALSE INNOVATSIOONIALASE 
VÕIDUJOOKSU ESIRINDA
Oleme saavutanud kokkuleppe, et EL tervikuna suurendab 2020. aastaks 
oma investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni 3 %-ni SKPst.

IDEEDE RAKENDAMINE
Oleme lihtsustanud ideede muutmist toodeteks ning nende turule viimist, 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

Twitter: @innovationunion

Euroopa on innovatsiooni tulemuslikkuse ning selle kasvu 
osas maailmas juhtpositsioonil olijatel tihedalt kannul.

ELi avaliku ja erasektori partnerluse raames töötatakse 
algatusega „Tuleviku tehased”.
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Innovatsiooni tulemuslikkuse keskmine iga-aastane kasv

©
 FESTO
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1 TRILJONI EURO ULATUSES INVESTEERINGUID  
JÄRGMISE SEITSME AASTA JOOKSUL
Oleme kindlustanud ELile ajavahemikuks 2014-2020 ühe triljoni euro suuruse 
eelarve, et investeerida meie majandusse ja ühiskonda aastatel 2014-2020 
ning parandada meie kodanike heaolu.

Tasakaalus ja 
usaldusväärne 

eelarve on kindla 
ja usaldusväärse 
Euroopa tagatis

See ongi see, mida vajavad 20 miljonit Euroopa väikest  
ja keskmise suurusega ettevõtjat, umbes 100 000 linna ja 
piirkonda, tuhanded laborid ja ülikoolid ning paljud teised 
ELi eelarvest vahendeid saavad osapooled.

Tasakaalus ja usaldusväärne eelarve on kindla ning usal-
dusväärse ELi tagatis. Uut eelarvet on ajakohastatud, et tõhu-
samalt investeerida majanduskasvu, teadusuuringutesse, 
haridusse, humanitaarabisse ja noorte töötute abistamisse.

Uue seitsmeaastase ELi eelarve raames investeeritakse  
3 triljonit eurot majanduskasvu, teadusuuringutesse, haridusse, 

noorte töötute abistamisse ning humanitaarabisse.

JanusZ leWanDoWsKI 
Eelarve ja finantsplaneerimise volinik
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Oleme teinud tõsist tööd selle nimel, et parandada juurde-
pääsu ELi vahenditele kergemini arusaadavamate, kätte-
saadavamate ja lihtsamate finantseeskirjade kaudu. Üldisi 
finantseeskirju, mida kohaldatakse iga ELi eelarve raames 
kulutatud euro puhul, on märkimisväärselt muudetud.

Lihtsamad eeskirjad tähendavad ka suuremat aruandeko-
hustust. Euroopa Komisjon on otsustanud, et igale ELi abi-
saajale makstakse toetus välja 90 päeva jooksul. Kõik 
dokumendid esitatakse nüüd elektrooniliselt − mis tähen-
dab vähem paberitööd, väiksemat dokumentide kaotamise 
riski ja paremat vahendite kontrolli.

ELi eelarve on kriisist väljumise vahend, et tugevdada 
reaalmajandust, toimides seega toetava mehhanismina 
ning aidates Euroopal kriisist väljuda. Alates 2007. aastast 
on maaelu arengu ja ühtekuuluvusfondide abiga loodud 
vähemalt 600 000 töökohta. Täiendavad 174 000 töö-
kohta loodi 2011. aastaks konkursikutsete kaudu teadus- 
ja arendustegevuse valdkonnas. ELi fondidest oli 2012. 
aasta lõpuks toetatud ka 80 000 idufirmat ning antud 
otsest abi 200 000 väikesele ja keskmise suurusega ette-
võtjale. Fondid võimaldasid üliõpilasvahetusi ja aitasid liik-
mesriike ELi välispiiridel rändevoogude juhtimisel.

Saavutasime kõike seda vaatamata asjaolule, et ELi eel-
arve on võrreldes liikmesriikide eelarvetega väike. See 
moodustab vaid 1 % Euroopas igal aastal saadud kogurik-
kusest ning vähem kui 1 euro kodaniku kohta päevas.

ELi EELARVE KRIISILE REAGEERIMISE TEENISTUSES 
keskendusime uues mitmeaastases eelarves selgelt 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele.   

LIHTSAD JA HÕLPSALT KASUTATAVAD FINANTSEESKIRJAD
Oleme kehtestanud lihtsamad eeskirjad, innovaatilisemad 
süsteemid ja vähemkulukad menetlused.

Lihtsamad eeskirjad, innovatiivsemad süsteemid ning 
vähemkulukad menetlused aitavad parandada juurdepääsu ELi 

vahenditele nende jaoks, kes neid vajavad.

ELi eelarve moodustab vaid 1% koguväärtusest, 
mis igal aastal Euroopas toodetakse, ning on 

vähem kui 1 euro kodaniku kohta päevas.

ELi iga-aastane väärtus
1% ELi eelarvest
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ROHKEM KALA MERES JA TALDRIKUL – SUUREM SISSETULEK 
KALURITELE NING KALAKASVATAJATELE
Oleme viimase viie aasta jooksul aidanud kolmekordistada 
tervete kalavarude arvu Euroopas.

Meie merede  
tuleviku kaitsmine

Euroopa Komisjon on võtnud meetmeid ülepüügi ja soo-
vimatult püütud kala tagasiheite suhtes, mida tehakse 
kalavarude ning töökohtade hinnaga.

Atlandi ookeani kirdeosas on meie töö aidanud päästa 
olulisi kalavarusid hävimisest: kalavarude ülepüük on 
märkimisväärselt vähenenud 94 %-lt (34-st kalavarust 32 
puhul) 2005. aastal 39 %-ni (41-st kalavarust 16 puhul) 
2012. aastal. Vahemere ja Musta mere puhul tuleb veel 
siiski palju ära teha, kuid astutud on märkimisväärseid 
edusamme: tõime hariliku tuuni varud hävimisohust 
tagasi jätkusuutlikule tasemele.

Oleme uhked selle üle, et meie uus ja radikaalne kalan-
duspoliitika toetab dünaamilist kalatööstust ning tagab 
kalapüügiga tegelevatele inimestele rahuldava elatusta-
seme. Kinnitame, et mereande võib püüda, müüa, osta ja 
tarbida kahandamata asjaomaseid varusid, et ka tuleva-
sed põlvkonnad saaksid nautida kala, nagu meie täna.

Ülepüügi ja tagasiheite vastased meetmed on ülepüütud 
kalavarude osakaalu märgatavalt vähendanud.

MarIa DaManaKI 
Merenduse ja kalanduse volinik

Kirde-Atlandil ülepüütud kalavarude protsent
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Rannikukogukondades 
on loodud üle 6 000 
projekti ning 20 000 uut 
töökohta.

Ebaseaduslik kalapüük moodustab vähemalt 15 % kogu 
maailma kalapüügist. EL, mis on suurim kala importija 
maailmas, ei aktsepteeri enam mis tahes maailmaosas 
ebaseaduslikult ja mittesäästvalt püütud kala. Me võtame 
meetmeid riikide suhtes, kes lubavad teostada ebaseadus-
likku kalapüüki ning teeme koostööd selliste riikidega nagu 
Ameerika Ühendriigid ja Jaapan, et tagada õige tegutse-
mine alates võrgust kuni toidulauani.

Avatud ja turvalised mered, rahvusvaheline koostöö ning 
mereõiguse järgimine on väga olulised. EL on võtnud 
endale ülesandeks meresõiduohutuse tagamise tundlikes 
maailma piirkondades – eelkõige võitluses piraatluse 
vastu Aafrika Sarve piirkonnas. Meie ülesanded laienevad 
ka muudele valdkondadele, näiteks ookeaniuuringutele ja 
merendusalase innovatsiooni tehnoloogiatele.

Majanduskriisi ja kasvava tööpuuduse ajal peame kasu-
tama Euroopa merede pakutavaid võimalusi. Euroopa 
Komisjoni meremajanduskasvu kavaga oleme leidnud 
asjakohase tasakaalu merekeskkonna kaitsmise ja meie 
merede ärakasutamise vahel, mida nimetame siniseks 
majanduseks. See peaks meil võimaldama luua 2020. 
aastaks 1,6 miljonit uut töökohta sellistes valdkondades 
nagu:

•	  taastuvenergiaallikad (tuul, mõõnad ja lained);
•	  turism (kruiisilaevad, purjetamine, sukeldumine, ran-

nad);
•	  nafta, maagaas ja muud maavarad;
•	  biotehnoloogia (ravimite ja kosmeetikatoodete tootmi-

seks);
•	 kalandus ja vesiviljelus.

Tänaseks on Euroopa Komisjon rahastanud mitmeid pro-
jekte kogu Euroopas, et toetada rannikuäärseid kogukondi 
kõnealustes sektorites.

MEIE MERED HEAOLU ALLIKANA
Oleme muutnud mere, meie „sinise majanduse”, 
majanduskasvu ja heaolu allikaks.  

MEREDE KAITSMINE EUROOPAS JA KOGU MAAILMAS
Eil valitseb nulltolerants ebaseadusliku ja vastutustundetu 
kalapüügi vastu kogu maailmas.

EL on võtnud endale kohustuseks pakkuda 
meresõiduturvalisust tundlikes maailma piirkondades.

Uus kalanduspoliitika toetab dünaamilist kalandustööstust 
ning tagab kalapüügiga tegelevatele kogukondadele 

rahuldava elatustaseme.
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Humanitaarabi 
moodustab vähem 
kui 1% ELi eelarvest

Veidi üle 2 euro 
kodaniku kohta 
aastas

Aastas pakuti abi 
rohkem kui 120 
miljonile inimesele

EL ON SUURIM HUMANITAARABI ANDJA MAAILMAS
Iga-aastase investeeringuga, mille suuruseks on vaid 2 eurot Euroopa 
kodaniku kohta, aitame igal aastal rohkem kui 120 miljonit inimest, kes 
on saanud kannatada konfliktides või katastroofides, alustades näiteks 
Süüria konfliktist ja lõpetades Haitit laastanud maavärinaga 2010. aastal 
ja Filipiine tabanud taifuuniga Haiyan 2013. aastal.

Humanitaarabi 
Euroopa moodi: 

kiire, kooskõlastatud 
ja tõhus

Aitame Süürial ja tema naabritel toime tulla suurima 
humanitaarkatastroofiga põlvkonna ajaloos, andes huma-
nitaarabi summas 2,7 miljardit eurot (millest 615 miljonit 
eurot annab Euroopa Komisjon). Kuid Euroopa Liit ei sekku 
üksnes suurte kriiside korral: ELi abivahenditest kulutatakse 
üks euro seitsmest nn unustatud kriiside tarbeks, mis ei ole 
meedia tähelepanu keskmes. Näiteks ei pandud Kesk-Aaf-
rika Vabariigi olukorda tähele seni, kuni vägivald oli jõud-
nud vastuvõetamatu tasemeni. Euroopa Komisjon, kelle 
käsutuses olid märkimisväärsed humanitaarabi vahendid 
ja kohapealsed eksperdid, oli aga piirkonnas kohal ammu 
enne seda, kui laiem rahvusvaheline kogukond olukorda 
märkas. Piirkondades nagu Sahel, mis kannatavad sageli 
kliimamuutustest tingitud põudade all, oleme esirinnas 
vastupanuvõime tugevdamisel, aidates kõige haavatava-
matel kogukondadel kriisiolukorras toime tulla.

ELi iga-aastase investeeringuga, mille suuruseks on 
vaid 2 eurot ELi kodaniku kohta, aidatakse igal aastal 

rohkem kui 120 miljonit inimest, kes on saanud 
kannatada konfliktides või katastroofides.

KrIsTalIna GeorGIeVa 
Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi 
ja kriisiohjamise volinik

Euroopa Komisjon asutas Euroopa vabatahtliku humani-
taarabikorpuse, et anda noortele eurooplastele võimalus 
osaleda hädaabitöös kogu maailmas.
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ELi algatuse „Rahu lapsed” raames rahastatakse nüüd 
konfliktipiirkondades elavatele lastele suunatud humani-
taarabi projekte, tagades neile võimaluse käia koolis ja 
saada sõjatraumade ületamiseks psühholoogilist abi.

EL enam kui kahekordistas Nobeli rahupreemia auhinna-
raha ja kogusummaks saadi 2 miljonit eurot. Möödunud 
aastal aitasime 28 000 Pakistani, Kongo Demokraatliku 
Vabariigi, Etioopia, Colombia ja Ecuadori last, samuti 
Süüria põgenikke Iraagis.

Sel aastal kahekordistas EL oma rahastamist taas. Sellest 
saavad kasu rohkem kui 80 000 noort inimest veelgi roh-
kemates riikides, sealhulgas Lõuna-Sudaan, Tšaad, Kesk-
Aafrika Vabariik, Somaalia, Afganistan, Iraak ja Myanmar.

Euroopa Komisjon jälgib ERCC kaudu ööpäevaringselt 
üleilmseid sündmusi, ohud määratakse geograafiliselt 
kindlaks ja antakse reaalajas teavet Euroopa hädaolukor-
dadele reageerimise ühisoperatsioonide jaoks.

ERCC kaudu koordineerime liikmesriikide pakutavaid vaba-
tahtlikke vahendeid ja eksperte, et neid vajaduse korral 
ettenägelikult ja kiiresti kasutada.

Viimase nelja aasta jooksul on seda süsteemi kasutatud 
üle 80 korra Euroopa ja üleilmsete hädaolukordade puhul 
– alates Lõuna-Euroopa metsatulekahjudest ja lõpetades 
üleujutustega Kesk-Euroopas, aga ka katastroofide puhul 
Jaapanis, Liibüas, Süürias ja Filipiinidel. 

KIIREM JA PAREMINI KOOSKÕLASTATUD KRIISILE 
REAGEERIMINE EUROOPAS JA MUJAL MAAILMAS
Üleilmsetele katastroofidele kiiremaks ja tõhusamaks 
reageerimiseks käivitasime mais 2013 Euroopa hädaolukordadele 
reageerimise keskuse (ERCC).

RAHULIK LAPSEPÕLV LASTELE
Kui EL sai 2012. aastal Nobeli rahupreemia, otsustas ta auhinnaraha 
kasutada konfliktipiirkondades üles kasvanud laste aitamiseks.

ELi algatusega „Rahu lapsed” antakse konfliktipiirkondades 
elavatele lastele võimalus kogeda lapsepõlve.

Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus (ERCC) jälgib 
sündmusi maailmas ja koordineerib ELi operatsioone 

katastroofidele reageerimisel.
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ÜHTSE ENERGIATURU LOOMINE EUROOPAS, 
ET IGA KODUMAJAPIDAMINE JA ETTEVÕTJA 
SAAKS VÕIMALIKULT SOODSA HINNA
Asendame eraldiseisvad riiklikud energiasüsteemid 
kogu ELi hõlmava turuga.

Säästev energia 
jätkusuutliku 

tuleviku nimel

Energiaettevõtjate jaoks tähendab see avatud konku-
rentsi õiglaste ja läbipaistvate eeskirjade alusel ning juur-
depääsu naaberturgudele. Selle tulemusel tegutsevad 
vähemalt 14 Euroopa energiaettevõtjat rohkem kui ühes 
liikmesriigis. Te saate nüüd tarnijat lihtsamini vahetada ja 
saada kasu võimalikult madalast hinnast. See tähendab, 
et te ei pea enam maksma elektri- või gaasitarnija vahe-
tamise eest ja võrguoperaator peab vahetuse teostama 
kolme nädala jooksul.

Energiaturgude sidumine ELis tugevdab ka kriisiaegset soli-
daarsust. Kui energiavarustuses esineb häireid (nagu juhtus 
2009. aastal, mil Euroopat tabas üks kõigi aegade rängi-
maid gaasikriise), saavad liikmesriigid oma reserve jagada.

On oluline, et integreerime ühtsesse turgu kõik 28 liik-
mesriiki, et sellised energiasaarekesed (nagu Balti riiki-
des) muutuvad varsti ajalooks.

ELi ühtne energiaturg on kasulik nii tootjatele kui ka tarbijatele.

GÜnTHer oeTTInGer
Energeetikavolinik
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Praegu pärineb üle 20 % ELi elektrienergiast taastuvatest 
energiaallikatest ning Euroopa Komisjon on võtnud meet-
meid, et suurendada sel moel saadava energia osa veelgi, 
toetades uusi taastuvallikatest toodetud energia lahen-
dusi, näiteks kasutades meie ookeanide lainete ja mõõ-
nade abil saadavat energiat.

Käesoleva komisjoni koosseisu ametiajal on EL muutunud 
energiatõhusamaks kui kunagi varem ja seda tänu ELi 
õigusaktidele, mille eesmärk on vähendada majapida-
miste ning ettevõtjate energiaarveid. Selliste seadmete 
nagu külmikute ülalpidamine võib osutuda nende eluea 
jooksul kuni 600 eurot odavamaks ning hooned (suurimad 
energiatarbijad) peavad nüüd olema ehitatud vastavalt 
rangetele energiatõhususe standarditele.

Euroopa Komisjon tagas pärast Mehhikos ja Fukushimas 
toimunud katastroofe, et ELi vetes tegutsevad 1 000 nafta- 
ja gaasirajatist oleks hõlmatud õigusaktidega, mis tagaksid 
kõrgeimate ohutusstandardite kohaldamise. Esmakordselt 
läbisid kõik ELi 145 tuumareaktorit vastupidavustestid.

Lisaks esitas Euroopa Komisjon muudatusettepanekud 
tuumaohutusalaste õigusaktide tõhustamiseks, et tagada 
ELi ohutusstandardite nõuetekohane kohaldamine 
Fukushimas toimunu laadsete õnnetuste ärahoidmiseks. 
Samuti soovis komisjon tagada, et riiklikud ametiasutused 
teeksid üksteisega aktiivsemat koostööd, et saaksime 
kogu ELis pidevalt parandada ohutusstandardeid, tagades 
kõige tõhusama lahenduse tuumaavarii korral.

ENERGIA OHUTUMAKS MUUTMINE
Tagame, et energiatootmise valdkonnas kohaldatakse 
kõrgeimaid ohutusstandardeid.

KÕIGI AEGADE KÕIGE JÄTKUSUUTLIKUMA JA 
KESKKONNASÄÄSTLIKUMA ENERGIAPOLIITIKA KUJUNDAMINE
Oleme võtnud meetmeid selleks, et suurendada taastuvatest 
energiaallikatest pärineva elektri osakaalu.

Kõik ELi vetes toimivad nafta- ja gaasirajatised on 
hõlmatud õigusaktidega, millega tagatakse kõrgeimate 

ohutusstandardite kohaldamine.

Komisjon on võtnud endale kohustuseks laiendada Euroopa 
taastuvenergiavõimalusi ning nendest saadavat elektrikogust.

©
 iStock

©
 Thinkstock

Tänapäeval elab kolm neljandikku eurooplastest linnades, 
kus tarbitakse 70 % kogu ELi energiast. See on põhjus, 
miks Euroopa Komisjon on käivitanud algatusi, mis aita-
vad linnadel muutuda tervislikumaks ja puhtamaks 
elupaigaks.
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INVESTEERINGUD EUROOPA PIIRKONDADESSE, 
ET LUUA PIKAAJALINE MAJANDUSKASV
Oleme radikaalselt muutnud piirkondlike investeeringute jaotamist, 
et võtta paremini arvesse meie piirkondade vajadusi.

Konkreetsed 
lahendused vastavalt 

Euroopa iga 
piirkonna vajadustele

Uue regionaalpoliitika ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 
toetatakse 350 miljardi euroga VKEsid, teadustegevust 
ja innovatsiooni, taastuvenergiaprojekte, töökohtade loo-
mist, haridust ja tähtsaid võrguinfrastruktuure. Selle taga-
miseks, et rahakasutusel oleks maksimaalne mõju, tuleb 
investeeringuid teha kooskõlas pikaajalise majanduskasvu 
strateegiaga, kui aga on vaja reforme, ei investeeri me 
enne, kui need on ellu viidud.

Tänapäeval elab enamik eurooplasi linnades, seepärast 
läheb üle poole rahastamisest linnadele. Iga transpordile, 
tervishoiule ning puhtale ja tõhusale energiale kulutatud 
sent aitab saavutada meie eesmärke ning asjakohane 
teave on üldsusele alati kättesaadav, et te saaksite veen-
duda, kas me täidame oma eesmärke.

Nõnda tagame, et raha kasutatakse parimal võimalikul 
viisil ja et piirkondlikud investeeringud aitavad tõepoo-
lest suurendada meie piirkondade konkurentsivõimet ja 
parandada kodanike elustandardit.

Uue regionaalpoliitika raames toetatakse selliseid projekte 
nagu Põhja-Iirimaal Derrys asuv Peace Bridge (Rahu sild).

JoHannes HaHn
Regionaalpoliitika volinik
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ELi regionaalpoliitika on piiriülese koostöö nurgakivi. 
Euroopa Komisjon on leidnud uusi võimalusi, aitamaks liik-
mesriikidel teha koostööd ja koondada oma ressursid nii, 
et lahendada ühiseid probleeme sellistes piirkondades 
nagu Doonau vesikond, Balti riigid, Aadria ja Joonia mere 
piirkond ja Alpid.

Lisaks rahastab Euroopa Komisjon praegu 8 500 projekti, 
millega toetatakse piiriüleseid kogukondi.

Kodanike kaitsmine tähendab ka abi andmist kriisi ajal. 
Näiteks hävitas Abruzzo maavärin piirkonna infrastruk-
tuuri, kodumajapidamised, üldkasutatavad hooned ja ette-
võtted. Siin tuli appi Euroopa Liidu Solidaarsusfond, mis 
aitab katastroofijärgsetel ülesehitustöödel. 

Kui riikide valitsusest tegid eelarve tasakaalustamiseks 
vajalikke kulukärpeid ja erasektori vahendid kuivasid 
finantskriisi ajal peaaegu kokku, aitasid meid raskel ajal 
regionaalpoliitika vahendid.

Nende vahenditega on loodud peaaegu 600 000 töökohta 
kogu Euroopas. Nii mõneski liikmesriigis moodustavad 
need investeeringutest üle 60 %.

ELi regionaalpoliitika aitab tagada ka ELi konkurentsivõi-
met; üle 85 miljardi euro on eraldatud teadustegevuse, 
arengu, innovatsiooni ja teenuste edendamiseks.

INVESTEERINGUD EUROOPA PIIRKONDADESSSE, 
ET AIDATA NEIL MAJANDUSKRIISIST VÄLJUDA
Oleme kasutanud piirkondlikku rahastamist, et aidata 
Euroopa piirkondadel majanduskriisist väljuda.

REAGEERIMINE UUTELE JA ETTENÄGEMATUTELE VÄLJAKUTSETELE
Oleme leidnud uusi võimalusi, kuidas lahendada piiriüleseid 
probleeme ja aidata kodanikel loodusõnnetustest toibuda.

Euroopa Solidaarsusfondi kasutati pärast Itaalias  
Emilia Romagna piirkonnas toimunud maavärinat 

katastroofiabi toetamiseks.

Regionaalpoliitika fondide abiga on 3,3 miljonit Euroopa 
kodanikku saanud juurdepääsu puhtale joogiveele.

Kuni 2012. aasta lõpuni aidati regionaalpoliitika investee-
ringuga teha lairibateenused kättesaadavaks veel 5 mil-
jonile inimesele. Samuti on see tõstnud meie kodanike 
elukvaliteeti: 3,3 miljonit inimest sai juurdepääsu joogi-
veele ja 5,5 miljonit inimest reoveepuhastusseadmetele.

Oleme kasutanud ligikaudu 2 miljardit eurot, et aidata mil-
joneid inimesi 14 liikmesriigis; sellele summale lisandub 
veel üle 7,3 miljardi euro, mida on kasutatud katastroofide 
ennetamiseks.
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KLIIMAMEETMED IGA ELi POLIITIKAPROGRAMMI OSAKS
Oleme taganud, et 20 % ELi eelarvest kasutatakse kliimapoliitika 
eesmärkidel ja et kliimameetmed integreeritakse kõigisse peamistesse 
ELi rahastamiskavadesse.

Esirinnas 
kliimamuutuste 
vastu võitlemisel

Euroopa Komisjon on teinud eduka ettepaneku, et 20 % 
ajavahemiku 2014-2020 ELi 960 miljardi euro suuru-
sest eelarvest suunatakse kliimaga seotud poliitikale. 
Võrreldes eelmise eelarvega tähendab see kliimameet-
meteks ettenähtud vahendite kolmekordset suurenemist. 
Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja heitkoguste 
vähendamine on integreeritud kõigisse peamistesse ELi 
rahastamiskavadesse, eeskätt regionaalpoliitika, energia, 
transpordi, teadustegevuse ja innovatsiooni ning ühise 
põllumajanduspoliitika valdkondades. Kliimameetmed on 
komisjoni prioriteetne valdkond. Seda poliitilist kohustust 
toetatakse märkimisväärsete vahenditega. 

Praegu töötab rohelistes sektorites 4,2 miljonit euroop-
last; viimase viie aasta jooksul on ainuüksi taastuvener-
giatööstuses loodud rohkem kui 300 000 töökohta.

Komisjoni kliimameetmete poliitika raames loodi viimase viie 
aasta jooksul taastuvenergiasektoris üle 300 000 uue töökoha.

©
 Vattenfall

ConnIe HeDeGaarD
Kliimameetmete volinik
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Euroopa Komisjon aitas liikmesriikidel ja ELi institutsiooni-
del jõuda ühise seisukohani ja kokku leppida Durbani läbi-
rääkimiste strateegias ning kavatseb teha sama uue 
lepingu puhul, mis on kavas sõlmida Pariisis 2015. aastal.

Selle tulemusena on vastu võetud õigusaktide ettepane-
kud, mille tulemusena on EL alates 1990. aastast vähen-
danud heitkoguseid 18 % võrra ka siis, kui SKP on sama 
ajavahemiku jooksul suurenenud 45 %. Õigusaktid sisal-
davad konkreetseid eesmärke vähendada 2020. aastaks 
heitkoguseid 20 % võrra ja esialgset ettepanekut vähen-
dada heitkoguseid 2030. aastaks 40 % võrra.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kasvuhoonegaa-
side heitkoguseid ning taastuvenergia osakaalu hõlma-
vate eesmärkide kohta, mis tuleb saavutada 2030. 
aastaks. Need eesmärgid suurendavad prognoositavust 
ettevõtjate jaoks, kes loovad uusi töökohti, ning samuti 
energiasektori jaoks, et tagada ELis stabiilne energiava-
rustus madalaima võimaliku hinnaga.

Samuti on Euroopa Komisjon loonud kava, mis võimaldab 
ELil 2050. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitko-
gused 80-95%. Esimest korda üldse on meil ettekujutus 
sellest, kuidas saaks ELi kulutõhusalt ümber kujundada 
puhtaks, konkurentsivõimeliseks ja keskkonnasõbralikuks 
ühiskonnaks.

PIKAAJALINE KINDLUSTUNNE KLIIMA- JA ENERGIAPOLIITIKASSE 
INVESTEERIVATELE ETTEVÕTJATELE
Oleme andnud ettevõtjatele pikaajalise kindlustunde, mis on 
vajalik investeeringuteks kliima- aja energiapoliitikasse.

JUHTIVA ROLLI VÕTMINE RAHVUSVAHELISTEL 
KLIIMALÄBIRÄÄKIMISTEL 
Oleme olnud eeskujuks rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel.

Pikaajaliste eesmärkide seadmise abil on komisjon andnud 
ettevõtjatele vajaliku kindluse kliima- ja energiapoliitikasse 

investeerimiseks.

EL on rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel jätkuvalt esirinnas.
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KASVAME KOOS – HORVAATIA SAI ELi LIIKMEKS 1. JUULIL 2013
Horvaatiast sai ELi liikmesriik. Vaid kaks aastakümmet tagasi konfliktist 
lõhestatud riik on praegu stabiilne demokraatia, kes on võimeline täitma 
ELi liikmesusest tulenevaid kohustusi ja järgima ELi standardeid.

Euroopa stabiilsus 
algab tema piiridel

Horvaatia ühinemine on tõend ELi laienemispoliitika 
ümberkujundava mõju ja usaldusväärsuse kohta, millest 
on kasu saanud mitte üksnes Horvaatia, vaid kogu EL. See 
saadab olulise signaali Lääne-Balkani riikidele, et Euroopa 
integratsiooni väljavaade on avatud kõigile liikmesuse 
poole püüdlejatele, kes näitavad üles tahet viia ellu polii-
tilisi ja majandusreforme ja austavad selliseid Euroopa 
väärtusi nagu õigusriik, demokraatlikud põhimõtted ja 
inimõigused.

Horvaatia ühinemine on tõend ELi laienemispoliitika 
ümberkujundava mõju ja usaldusväärsuse kohta.

ŠTeFan FÜle
Laienemise ja Euroopa naabruspoliitika volinik
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Euroopa Komisjon on võtnud kasutusele uue stiimulitel 
põhineva lähenemisviisi, milleks on põhimõte „suuremate 
jõupingutuste eest suuremad hüved.“ See tähendab, et 
mida rohkem tehakse reforme ja edusamme, seda rohkem 
saadakse toetust ja tugevdatakse sidemeid.

Euroopa naabruspoliitika kaudu teeb EL koostööd oma 
lõuna- ja idanaabritega, et saavutada suurim võimalik 
poliitiline lähenemine ja suurim võimalik majandusinteg-
ratsioon. Lähtume sellistest ühistest huvidest ja väärtus-
test nagu demokraatia, õigusriik, inimõiguste austamine, 
sotsiaalne kaasatus, turumajanduse põhimõtted ja jätku-
suutlik areng.

EL aitab oma naabreid järgmiselt:

•	  rahaline toetus. Ajavahemikul 2007-2013 anti Euroopa 
naabruspoliitika projektide jaoks rahalist toetust sum-
mas 12 miljardit eurot;

•	  majandusintegratsioon ja juurdepääs ELi turgudele. 
2011. aastal moodustas ELi ja tema Euroopa naabrus-
poliitika partnerite vaheline kaubandus 230 miljardit 
eurot;

See, et esiplaanile on seatud kõige tähtsam ning et ollakse 
aus ja kindlameelne, on suurendanud laienemisprotsessi 
usaldusväärsust, mille aluseks on väärtused, põhimõtted 
ja põhjalikud reformid. See tagab, et riigid on enne ELiga 
ühinemist põhjalikult ette valmistatud.

Riigi ühinemisprotsessi käigus tehtavaid edusamme hin-
natakse konkreetsete tulemuste põhjal, nt riigis kohapeal 
ellu viidud reformide konkreetsete tulemuste ja nende 

RAHU, JÕUKUSE JA STABIILSUSE ALA EDASINE LAIENDAMINE ELis
Oleme alustanud ELiga ühinemise läbirääkimisi Montenegroga. Ajalooline 
kokkulepe Serbia ja Kosovo* vaheliste suhete normaliseerimiseks sillutas 
teed ELiga ühinemise läbirääkimiste alustamiseks Serbiaga ja läbirääkimiste 
käivitamiseks stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle Kosovoga*.

NAABRUSKONNA ÜMBERKUJUNDAMINE
Võtsime kasutusele uue poliitika, mis rajaneb põhimõttel „suuremate 
jõupingutuste eest suuremad hüved,” et aidata meie partnereid 
demokraatiale üleminekul ja inimõiguste tagamisel.

Euroopa naabruspoliitika aitab Euroopa partnereid nende 
üleminekul demokraatiale ja inimõiguste tagamisele.

*Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

mõju alusel. Õigusriigi küsimusega tegeletakse kohe ühi-
nemisprotsessi alguses ning pidevalt jälgitakse reformide 
elluviimist. Erilist tähelepanu pööratakse majanduse juh-
timisele, konkurentsivõimele ja majanduskasvule, et 
aidata riikidel täita majanduskriteeriume ja hõlbustada 
majanduslikku lähenemist. Ühinemiseelse tehnilise ja 
finantsabi eesmärk on neid kahte prioriteeti toetada.

•	  lihtsam reisimine ELi. 2012. aastal väljastati kodanike-
le, peamiselt Euroopa naabruspoliitika riikide tudengi-
tele, 3,2 miljonit Schengeni viisat;

•	 tehniline ja poliitiline tugi.
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NOORTE TÖÖPUUDUSE VÄHENDAMINE
Meie prioriteediks on aidata noortel tööd leida.

Aitame inimestel 
tööd leida – kõiki 

kaasav tööturg

Majanduskriisi tagajärjel on noorte töötus seadnud ohtu 
kogu põlvkonna tuleviku. Euroopa Komisjon võttis kasu-
tusele kogu ELi hõlmava noortegarantii, mille kohaselt 
liikmesriigid peavad tagama kõikidele alla 25aastastele 
isikliku nõustamise ja nelja kuu jooksul alates töötuks jää-
misest või formaalharidussüsteemist lahkumisest kvali-
teetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või prak-
tikapakkumise.

Selleks et noortegarantiid rakendada, võivad liikmesriigid 
kasutada ELi rahalisi vahendeid Euroopa Sotsiaalfondist 
(üle 10 miljardi euro aastas) ja noorte tööhõive algatuse 
kaudu (6 miljardit eurot aastatel 2014-2020).

Lisaks noortegarantiile on Euroopa Komisjon loonud 
Euroopa Õpipoisiõppe Liidu, et aidata suurendada õpipoi-
siõppe kättesaadavust ja parandada selle kvaliteeti, ning 
praktika kvaliteediraamistiku, et tagada praktika käigus 
paremad töökogemused. 

Volinik Andor tutvumas õppepoisiõppe kavaga ettevõttes 
General Electric Aircraft Engines, mis asub Nantgarw’s (Wales).

lásZlÓ anDor
Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik
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Üha enam on muret valmistanud teise liikmesriiki kolivate 
töötajate tingimused. 

Komisjon on sõlminud järgmised kokkulepped:

•	  tagada sotsiaalse dumpingu vastaste eeskirjade ra-
kendamine, kui töötajad on ajutiselt lähetatud teise 
liikmesriiki;

•	  tagada ELi piires liikuvate töötajate õiguste parem jär-
gimine ja kaitse; 

•	  kaitsta liikuvaid töötajaid paremini diskrimineerimise 
eest kodakondsuse alusel, eriti seoses juurdepääsuga 
töökohtadele, töötasuga ja töötingimustega;

•	 kaitsta liikuvate töötajate tööandjapensioni õigusi.

Üks kõige nähtavamatest majanduskriisi mõjudest on vae-
suses või vaesuseohus elavate Euroopa kodanike arvu 
kasv. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu stra-
teegia „Euroopa 2020” raames kuulutas Euroopa Komisjon 
võitluse vaesusega üheks ELi oluliseks kohustuseks, leppi-
des liikmesriikidega kokku, et aastaks 2020 tuleks vähen-
dada vaesuses elavate inimeste arvu vähemalt 20 miljoni 
võrra. Liikmesriigid peavad kasutama vähemalt 20 % 
Euroopa Sotsiaalfondist saadud vahenditest sotsiaalse 
kaasatuse parandamiseks, keskendudes oskuste täiusta-
misele ja aidates vähekindlustatud inimestel tööd leida. 
Nende vahendite kogusumma ELis on 20 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon on andnud ka juhtnööre, et aidata liik-
mesriikidel parandada sotsiaalpoliitika toimimist. Loodi 
uus Euroopa abifond enim puudustkannatavate inimeste 
jaoks, mille vahendid moodustavad 3,8 miljardit eurot. 
Fondi eesmärk on anda materiaalset abi ja edendada sot-
siaalset kaasatust.

VÕITLUS VAESUSEGA
Oleme muutnud vaesusega võitlemise ELi kohustuseks.

TÖÖTAJATE LIIKUMISE HÕLBUSTAMINE
Oleme lihtsustanud töötajate liikumist ELis

Volinik Andor külastamas Bódvalenke freskoküla, kus 
rakendatakse projekte, mille eesmärk on parandada romade 

integratsiooni sotsiaalmajanduse edendamise abil.

Volinik Andor pidamas kõnet tööjõu liikuvuse teemalisel 
Bristoli Ülikooli korraldatud konverentsil.

Inimeste jaoks, kes otsivad tööd teises ELi riigis, on Euroopa 
Komisjon täiustanud EURESi portaali, suurendades töökuu-
lutuste arvu ja pakkudes teavet ELis töötamise kohta. 
Portaal EURES sisaldab ligikaudu kaks miljonit töökuulutust 
ja üle 30 000 tööandaja andmeid ning teavet töötasu, sot-
siaalkindlustuse ja töötingimuste kohta ELi liikmesriikides.
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EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI ÜLESEHITAMINE 
Oleme rajanud ELi ühise varjupaigasüsteemi, mis kohtleb 
varjupaigataotlejaid humaansel moel.

Avatud ja 
turvaline Euroopa

Euroopa Komisjon on pidanud tulemuslikke läbirääkimisi 
uute eeskirjade üle, mille alusel varjupaigataotlejaid üks-
kõik millisesse ELi liikmesriiki saabumisel vastu võetakse 
ja koheldakse. Uue süsteemi keskmes on tervet ELi hõl-
mavad uued kaitse- ja vastuvõtustandardid. Varjupaiga-
taotlejatele tagatakse terves ELis ühesugused võimalu-
sed saada rahvusvahelist kaitset, mis hõlmab inimväärset 
elatustaset: peavari, riietus, toit ja hüvitised. 

Hispaania rannavalve tabab Kanaari saartel Tenerife ranniku lähistel tavalise kalapüügialuse, mis veab sisserändajaid.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
Siseasjade volinik

2013. aastal taotles ELis varjupaika peaaegu 435 000 
inimest. Peamine päritoluriik oli Süüria (12 % taotlustest). 
Enamik taotlusi esitati 5 liikmesriigis (Saksamaa, Prant-
susmaa, Rootsi, Ühendkuningriik ja Itaalia), kuhu saabus 
70 % varjupaigataotlejatest. 
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Ajavahemikus 2008-2010 tuvastati Euroopas ligi 24 000 
inimkaubanduse ohvrit. Euroopa Komisjon on edukalt keh-
testanud rangemad karistused inimkaubitsejatele ning tei-
nud ohvrite kaitsmise ja abistamise kohustuslikuks kõigis 
ELi liikmesriikides. Probleemi algpõhjuseni jõudmiseks käi-
vitati tervet ELi hõlmav inimkaubandusega võitlemise 
tegevuskava.

On esitatud ka laste seksuaalse kuritarvitamise vastaste 
uute seaduste eelnõud ja peetud nende üle läbirääkimisi. 
Käsitletud on süüdistuse esitamist teo toimepanijatele, ohv-
rite kaitset ja ennetusmeetmeid. Europol on loonud küber-
kuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse, mis võitleb 
seksuaalse kuritarvitamise ja pettustega veebis. Asutuse 
töö tulemusel on kinni peetud mitmeid kurjategijaid. 

Euroopa Komisjon koostas oma esimese ELi korruptsioo-
nivastase võitluse aruande, milles käsitletakse korrupt-
siooni kõigis ELi liikmesriikides ning seda, mida tuleks 
sellega võitlemisel parandada. Aruandes esitatakse riigi-
põhised ettepanekud, sealhulgas soovitus suurendada 
erakondade rahastamise läbipaistvust, tagada vajaduse 
korral varade deklareerimine, et vältida huvide konflikti, ja 
tõhustada õiguskaitseasutuste suutlikkust. 

Korruptsioon läheb ELi maksumaksjale maksma ligikaudu 
120 miljardit eurot aastas – summa, mis on võrreldav terve 
ELi aastaeelarvega. 

Võitluses organiseeritud kuritegevusega on Euroopa 
Komisjon pidanud läbirääkimisi oma ettepanekute üle, mis 
käsitlevad uusi õigusakte kriminaaltulu konfiskeerimise 
valdkonnas, et hõlbustada kurjategijate vara kiiret külmu-
tamist, kui süüdistajad pelgavad, et see vastasel juhul 
kaoks.

VÕITLUS ORGANISEERITUD KURITEGEVUSEGA 
Oleme heitnud valgust kuritegevusele, andes välja esimese ELi 
korruptsioonivastase võitluse aruande ja kahjustanud organiseeritud 
kuritegelikke rühmitusi, konfiskeerides nende tulu.

VÕITLUS INIMKAUBANDUSE JA LASTE 
SEKSUAALSE KURITARVITAMISE VASTU
Oleme peatanud inimkaubitsejaid ja neid, 
kes lapsi seksuaalselt kuritarvitavad. 

Komisjon survestab üha karmimalt inimkaubanduse ja laste 
seksuaalse kuritarvitamisega tegelevaid isikuid. 

Korruptsioonivastane võitlus vähendab neid miljardeid 
eurosid, mis ELil igal aastal ebaseadusliku tegevuse tõttu 

saamata jäävad. 
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Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikide algatusel 
moodustasid 52 riiki ülemaailmse ühenduse laste sek-
suaalse kuritarvitamise vastu veebis, tehes koostööd selle 
nimel, et tulemuslikumalt kindlaks teha ja abistada ohv-
reid ning tagada suurema arvu kurjategijate kohtu alla 
andmine. 
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MOODSAM ÜHINE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA: HEA TOIT 
TARBIJATELE JA HEAD TÖÖKOHAD PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELE
Oleme stimuleerinud majanduskasvu põllumajandussektoris ja suurendanud 
eksporti, sealhulgas sellistes valdkondades, mida kriis kõige enam räsis.

Uus vaatenurk 
ühisele 

põllumajandus- 
poliitikale

Majanduskriis on meie põllumajandussektori ja maapiir-
kondade majanduse pannud tugeva pinge alla. Üle 500 
miljoni Euroopa tarbija sõltub ohutu ja tervisliku toiduga 
stabiilsest varustamisest. Ühise põllumajanduspoliitika 
kaudu on saanud rahalisi vahendeid ELi 12 miljonit põl-
lumajandustootjat, samuti toetatakse sellest rohkem kui 
46 miljonit töökohta, mis on loodud põllumajandusli-
kus toidutööstuses. Kaubanduskokkulepetega on loodud 
uusi ekspordivõimalusi, samuti on geograafilisi tähiseid 
ja edendamise kavasid käsitlevad otsused aidanud suu-
rendada nõudlust ELis valmistatud toodete järele. Uued 
algatused on sisaldanud meetmeid, millega julgustatakse 
noori tegutsema põllumajandussektoris, ning millega on 
lihtsustatud koolide haldusmenetlusi, et neil oleks liht-
sam pakkuda puuvilja ja piima laste toitumisharjumuste 
parandamiseks ja ülekaalulisuse vastu võitlemiseks.  
Põllumajandustoodetega kauplemise arengust nähtub, et 
alates 2010. aastast on EL põllumajandustoodete ja –toi-
duainete netoeksportija.

Kaubanduslepingutega on loodud täiendavad 
ekspordivõimalused ning on suurendatud nõudlust ELis 

valmistatud toodete järele.

DaCIan CIoloş
Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik
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77 % ELi territooriumist kasutatakse põllumajanduse ja 
metsanduse eesmärgil. Seepärast tuleb meil hoolt kanda 
maa eest, mõeldes eeskätt tulevikule, mitte üksnes 
tänasele. 

Uued keskkonnasäästlikkuse normid tähendavad seda, et 
30 % otse põllumajandustootjatele tehtavatest maksetest 
seotakse keskkonna parandamisega, näiteks alad bioloogi-
lise mitmekesisuse parandamiseks. Lisaks on 30 % maaelu 
arenguks antavatest vahenditest mõeldud eriliste piirkond-
like keskkonnaprioriteetide tarbeks.

Põllumajandustootjaid ja teadlasi ühendavad meetmed 
võimaldavad traditsioonilisel põllumajandussektoril toime 
tulla 21. sajandi vajadustega. Sellised meetmed hoogus-
tavad innovatsiooni ja aitavad tegeleda probleemiga, kui-
das toota rohkem, arvestades seejuures loodusvaradega 
ja õppides toime tulema kliimamuutustega.

Avaliku sektori kulutused põllumajandusele jäävad tundu-
valt allapoole 1% SKPst, olles oluliselt väiksemad kui pal-
judes muudes poliitikavaldkondades. Põllumajandusele 
kuulub märkimisväärne osa ELi eelarvest, sest rahasta-
mine toimub peamiselt ELi, mitte aga riiklikul või kohalikul 
tasandil.

Reformiga aidatakse veelgi suurendada Euroopa põlluma-
janduse konkurentsivõimet, tuginedes pigem põllumajan-
dustootjate otsustele kui bürokraatlikele valikutele: – nt 
piima- ja suhkrukvootide kavandatav kaotamine – nähes 
seejuures ette muud vahendid, mis aitavad põllumajandus-
tootjatel toime tulla hindade kõikumise ja turukriisidega. 
Oleme kaotanud varasematel tootmisandmetel põhineva 
toetuse ja karmistanud aktiivsete põllumajandustootjate 
kõlblikkuskriteeriume, et abi oleks paremini suunatud nen-
dele tootjatele, kes maad tegelikult kasutavad, mitte aga 
maaomanikele. Ühise ELi raamistiku raames on liikmesrii-
kidele antud suurem paindlikkus tundlike probleemide 
lahendamiseks. Maaelu arengu programmidega aidatakse 

PAREM RAHAKASUTUS – HEA MAKSUMAKSJATELE 
Oleme taganud paremini suunatud ja tõhusama põllumajanduseelarve 
järgmiseks seitsmeks aastaks. Eelarve tegelik maht on küll väiksem, kuid see 
jaguneb õiglasemalt ja keskendub töökohtade loomisele, majanduskasvule 
ja keskkonnale, nagu ilmneb ÜPP kulude ajalisest arengust.

PAREM KESKKONNALE – HEA ÜHISKONNALE
Reformitud põllumajanduspoliitika toetab säästvaid 
põllumajandustavasid rohkem kui kunagi varem.

Meie eesmärk on aidata traditsioonilisel põllumajandussektoril 
rahuldada 21. sajandi vajadusi.

Uue ja õiglasema põllumajandusvaldkonna eelarve raames 
keskendutakse töökohtadele, majanduskasvule ja keskkonnale.

arvestada ELi maaelu mitmekesisuse ja traditsioonidega 
ning pakkuda toetust piirkondliku ja kohaliku tasandi inves-
teeringuteks. Samuti oleme aidanud väikepõllumajandus-
tootjatel luua pikemaajalisi majandusperspektiive.
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TEADLIKKUSE SUURENDAMINE JA VÄHKTÕVE RISKI VÄHENDAMINE
Oleme suurendanud teadlikkust, et aidata vähendada vähktõppe 
haigestumist ning kehtestanud ranged õigusaktid tubaka kohta, 
et võidelda suurima välditava surma põhjuse vastu ELis.

Esmatähtis on 
inimeste tervis

Euroopa Komisjon on loonud Euroopa partnerluse vähi-
vastaste meetmete võtmiseks. Aitame liikmesriikidel 
jagada oma teadmisi ja kogemusi vähktõve ennetamise 
ning kontrolli kohta ja arendada oma riiklikke vähistratee-
giaid. Teadlikkuse suurendamise ja ELi suuniste edenda-
mise tulemusel viiakse ELis 2020. aastaks läbi ligikaudu 
500 miljonit sõeluuringut rinna-, emakakaela- ja pärasoo-
levähi avastamiseks.

Ennetamine jääb endiselt ülimalt prioriteetseks. Euroopa 
Komisjon on kehtestanud uued karmid õigusaktid, mis 
käsitlevad tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esit-
lemist ning müüki. Uute õigusaktidega suurendatakse 
teadlikkust selle kohta, mida tubakatooted inimeste tervi-
sele teevad. Nendega tagatakse samuti, et tubakatooted 
oleksid noortele vähematraktiivsed, ning lõppkokkuvõttes 
vähendataks enneaegsete surmajuhtumite arvu igal aas-
tal, mis praegu on 700 000.

Vähktõvega kaasnevate ohtude alast teadlikkust 
suurendavad kampaaniad aitavad võidelda suurima 

välditava surmapõhjuse vastu ELis.

TonIo BorG
Tervisevolinik
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Euroopa Komisjon tagab integreeritud lähenemisviisi toi-
duohutusele talust toidulauani ning kõigis toiduahelaga 
seotud valdkondades. See tähendab, et 100 000 inimest 
viivad läbi ametlikke kontrolle rohkem kui 20 miljoni toi-
dukäitleja juures ELis – ELi piiripunktidest ja tapamajadest 
restoranide ning supermarketiteni –, et tuvastada mis 
tahes ohud inimeste tervisele.

Toiduaineid kontrollitakse põhjalikult, enne kui need jõua-
vad söögilauale. Riiklikud inspektorid kontrollivad pestitsii-
dide ja keemiliste jääkide olemasolu ning mis tahes 
mikroobset saastumist. Nad kontrollivad ka seda, et mär-
gistus oleks õige ning hügieeninõuded täidetud.

Samuti oleme edukalt kehtestanud süsteemi, mis jälgib 
tooteid kogu toiduahela jooksul, alates selle alguspunktist. 
See on aidanud tõhusalt lahendada toiduohutusega seo-
tud hädaolukordi ning toiduga seotud pettusi.

Euroopa Komisjon on kehtestanud uued eeskirjad ravimite 
ohutuse kohta, et tagada kõigi ELi turul müüdavate ravi-
mite korrapärane kontrollimine ja asjakohaste meetmete 
võtmine, kui ilmneb juhtumeid, mil patsientidel esineb 
kõrvaltoimeid. 

Patsiendi kaasamist on samuti tõhustatud. Patsientide 
teatatud kõrvaltoimete esinemisjuhtude arv on 2012. aas-
tal suurenenud 60 % võrdluses kahe eelmise aastaga. See 
on uute eeskirjadega kehtestatud tõhustatud teavitussüs-
teemi otsene tulemus.

Euroopa Komisjon on võtnud kasutusele uue sümboli 
(ümberpööratud must kolmnurk), et selgelt määratleda 
ravimid, mille suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet 
pärast nende turuleviimist.

MUUDAME RAVIMID OHUTUKS
Oleme kehtestanud uued eeskirjad, et tagada ELi turul müüdavate 
ravimite ülikõrge ohutustase võrdluses muu maailmaga.

TAGAME TOIDUOHUTUSE
Oleme veelgi tõhustanud olemasolevaid eeskirju ja kontrolle, mis võimaldavad 
Euroopa kodanikel nautida ohutumaid toiduaineid maailmas.

ELi toiduohutuspoliitika tagab kõrge kaitsetaseme nii inimeste 
tervise kui ka tarbijate huvide puhul.

ELi eeskirjadega tagatakse, et patsiente ravitakse ravimitega, 
mis vastavad rangetele kvaliteedi-, ohutus- ja 

efektiivsusnõuetele.

©
 Shutterstock
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AIDATES KODANIKEL TEHA JULGELT SISSEOSTE 
KÕIKJAL EUROOPAS
Lahendame kodanike kaebusi ELis tehtud 
piiriüleste ostude kohta.

Tarbijate seadmine 
esikohale

28 riiki hõlmav ühtne turg pakub tarbijaile tohutuid või-
malusi ja valikuid. Tarbijatel peab ostude tegemisel olema 
kindlustunne. Alates 2010. aastast on Euroopa tarbija-
keskuste abiga lahendatud 120 000 Euroopa tarbijate 
kaebust. Lisaks on antud 290 000 tarbijale teavet nende 
õiguste kohta. See ELi rahastatav võrgustik annab teile 
kindlustunde teha sisseoste piiriüleselt.

ELi rahastatav Euroopa tarbijakeskuste võrgustik annab 
kodanikele julgust sooritada piiriüleseid oste.

neVen MIMICa
Tarbijaküsimuste volinik
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Euroopa kodanikud pööravad loomade heaolule suurt 
tähelepanu. Tänu Euroopa õigusaktidele on kosmeetika-
toodete katsetamine loomadel kogu ELis nüüd täielikult 
keelatud. See tähendab, et igal aastal pääseb kannatus-
test ligikaudu 27 000 looma ja et ELi turul ei saa enam 
müüa loomade peal katsetatud kosmeetikatooteid.

Euroopa Komisjoni ELi ülese teabevahetuse süsteemi 
(RAPEX) kaudu on EL teinud tööd selle nimel, et tagada 
kõigi Euroopa tarbijate tervise ja ohutuse kõrgetasemeline 
kaitse alates toote tootmisest kuni selle kasutamiseni 
kodudes. ELi tooteohutuseeskirjad tähendavad, et ELi 
turule saab viia üksnes neid tooteid, mis on ohutud. Sellega 
tagatakse, et saate osta tooteid, mille puhul teate, et teie 
perekond on kaitstud.

MEIE OSTETAVATE TOODETE OHUTUSE TAGAMINE
Igal aastal takistame rohkem kui 2 000 ohtliku 
toote – mänguasjadest ja riietest autode ja 
elektroonikakaupadeni – jõudmist Euroopa tarbijateni.

LOOMADE KAITSE JULMA KATSETAMISE EEST
Oleme keelanud loomkatsed kosmeetikatööstuses.

Tooteohutust käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt 
saab ELi turule viia üksnes ohutuid tooteid.

Loomadel katsetatud kosmeetikatooteid ei 
tohi enam Euroopa turul müüa.

©
 iStock
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ELiga saab ühendust võtta

INTERNETIS

Teave on kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes kättesaadav Europa veebisaidil:

www.europa.eu

ISIKLIKULT KOHALE MINNES

Üle kogu Euroopa on sadu kohalikke ELi teabekeskusi. 

Lähima keskuse aadressi leiate veebilehelt: www.europedirect.europa.eu

TELEFONI VÕI ELEKTRONPOSTI TEEL

Europe Direct on teenus, mis aitab leida vastuseid Euroopa Liiduga seonduvatele küsimustele. Kontakteeruda on 
võimalik tasuta telefoniliinil 00 800 6 7 8 9 10 11 (Mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis 
algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu) (telefoniautomaadist väljaspool ELi helistades: +32 2 2999696) 
või saata elektronkiri aadressilt europedirect.europa.eu 

LOE EUROOPA KOHTA

ELi kohta käivad trükised saadaval vaid hiireklõpsu abil EU Bookshopi veebilehel: www.bookshop.europa.eu

Eestikeelset teavet ja väljaandeid 
Euroopa Liidu kohta leiate:

EUROOPA KOMISJONI ESINDUS EESTIS
Euroopa Liidu maja
Rävala 4
10143 Tallinn
EESTI/ESTONIA
Tel: +372 6264400
E-post: COM-REP-TLL@ec.europa.eu 
www.euroopaliit.ee

EUROOPA PARLAMENDI
INFOBÜROO EESTIS
Euroopa Liidu maja
Rävala 4
10143 Tallinn 
EESTI/ESTONIA
Tel: +372 6306969
E-post: eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee/

Euroopa Komisjoni ning Euroopa 
Parlamendi esindused ja bürood 
on olemas kõikides Euroopa Liidu 
liikmesriikides. Euroopa Liidu 
delegatsioonid asuvad üle maailma.
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