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Austatud kuulajad

Olen viimase 30 aasta jooksul osalenud aktiivselt Euroopa 
integratsiooniprotsessis ja seda mitte ainult viimase kümne aasta jooksul 
Euroopa Komisjoni presidendina, vaid ka oma kodumaa Portugali välisministri 
ja peaministrina. Seepärast tunnen, et enne komisjoni presidendi kabinetist 
lahkumist on minu kohus jagada oma kogemusi ja mõtteid selle kohta, 
kuidas saavutatud arengule toetudes edasi minna. 

Ma tunnen oma õlgadel seda vastutust, aga küsimus ei ole ainult vastutuses 
- see on ka kirg, sest ma suhtun Euroopasse kirega. Ma arvan, et praegu on 
käes hetk mõelda ja otsustada Euroopa tuleviku üle. 

Viimase kümne aasta suundumused, nii positiivsed kui ka negatiivsed, on 
olnud tähelepanuväärsed.

Viimasel kümnendil on Euroopa integratsioonil ette näidata mitu ajaloolist 
saavutust, alustades 2004. aastal toimunud laienemisega Kesk- ja Ida-
Euroopasse ja uutesse Vahemere piirkonna riikidesse. Samas iseloomustavad 
seda perioodi ka pretsedenditud kriisid. Esiteks 2005. aastal alanud kriis, 
mis tulenes suutmatusest ratifitseerida Euroopa põhiseaduse lepingut ja 
mis suudeti ületada alles Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aastal. 
Seejärel kujunes 2008. aastal alanud finantskriisist tõeline katsumus, 
mis hõlmas võla-, majandus- ja sotsiaalkriisi. Selle käigus pandi rohkem 
kui kunagi varem proovile Euroopa Liidu ühtsus ja eelkõige ühisraha euro. 
Kriisidega toimetulekuks oli vaja võtta erakorralisi meetmeid ja luua täiesti 
uusi vahendeid. 

Lisaks seisame silmitsi uue 
olukorraga seoses hiljutiste 
sündmustega Ukrainas ja 
Venemaal. Tegemist on ilmselt 
suurima väljakutsega julgeolekule 
ja rahule Euroopas pärast raudse 
eesriide ja Berliini müüri langemist.

Viimase aastakümne õppetunde tuleb Euroopa Liidu tulevikku käsitlevas 
arutelus arvesse võtta, seepärast soovin seda oma tähelepanekutega 
ergutada. 

“  Enne komisjoni presidendi kabinetist 
lahkumist on minu kohus jagada 
oma kogemusi ja mõtteid. ”

1 Me oleme osa Euroopast ja Euroopa on meie kõigi pääsetee või kaotus.

‘Nós estamos na Europa e é na Europa que nós nos 
salvamos ou nos perdemos todos.’ 1

Eduardo Lourenço
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“ 
 Euroopa Liit peab edasi arenema ning areng peab olema 
orgaaniline, mitte järsk. 

Vajame reforme, mitte revolutsiooni.

Vajame arengut, mitte kontrrevolutsiooni. ”

Nimetan seda arutluseks Euroopa Liidu oleviku ja tuleviku üle, sest olen 
veendunud, et Euroopa Liit peab edasi arenema ning areng peab olema 
orgaaniline, mitte järsk. 

Vajame reforme, mitte revolutsiooni.

Vajame arengut, mitte kontrrevolutsiooni.

Austatud kuulajad

Ajalugu ei ole meeldiv ja sujuv liikumine mööda sirgjoont, vaid selles on 
pöördeid ja käänakuid. Iga natukese aja tagant toimub ootamatu kiirendus. 
Me elame praegu ajal, mil olukord muutub peadpööritava kiirusega ning 
riigid ja muud asjaosalised nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil 
üritavad sellega toime tulla. 

Juba algusest peale on Euroopa integratsioon olnud alati vahendiks, et selliste 
muutustega toime tulla, aidata riikidel kohaneda ajalooliste väljakutsetega 
ja toetada neid üle jõu käivate muutuste puhul.

Viimase kümnendi jooksul toimunud sündmused tõendavad Euroopa Liidu 
institutsioonide erakordset kohanemisvõimet ja paindlikkust. Seda võiks 
nimetada lausa plastilisuseks, sest muutes kuju ja vormi, on säilitatud sisu.

Mis siis on Euroopa projekti sisu, selle olemus?

Esimeses etapis – kutsugem seda Euroopa 1.0 – pärast Teist maailmasõda 
oli Euroopa projekti sisuks rahu ja jõukuse kaitse Euroopa vabaks jäänud osas 
majandusliku integratsiooni kaudu, mis põhines peamiselt Prantsusmaa ja 
Saksamaa lepitamisel. 

Pärast raudse eesriide ja Berliini müüri langemist keskendus n-ö Euroopa 
2.0 avatud turu ja avatud ühiskonna eeliste laiendamisele taasühendatud 
Euroopas. 

Euroopa integratsiooni kolmas etapp algas finants- ja majanduskriisi mõjul 
ning seoses mitmepolaarse globaalse maailma tekkega. Nüüd on vaja seda 
Euroopa 3.0 projekti uuendada.
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Selle protsessi iga samm on viinud interaktiivsema ja keerukama Euroopa 
Liidu suunas ning on olnud sügavama mõjuga, kuna probleemid on olnud 
suuremad, raskemini hoomatavad ja nõudnud ulatuslikumaid koostöövorme. 

Kolmanda etapi keskmes on peamiselt – või vähemalt peaks olema – võim 
ja mõju, mida on vaja Euroopa rahu ja jõukuse kaitsmiseks üleilmastumise 
tingimustes. Majandus- ja finantskriis osutas eelkõige sellele, et ühisraha 
pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kindlasti parandada 
euroala juhtimist ja võib osutuda hädavajalikuks teha poliitilisemat laadi 
institutsionaalseid otsuseid. Kõige keerulisem on leida selline lahendus, mis 
kaitseks siseturu ja meie liidu terviklikkust. Euroopas võib vajalikuks osutuda 
mitmekiiruseline tugevdatud koostöö, kuid iga hinna eest tuleb ka edaspidi 
vältida mitmeklassilise Euroopa teket, mida siiani on suudetud teha. Seega 
ütleme paindlikkusele jah, kihistamisele ei. 

Enne kui käsitleda üksikasjalikumalt 
institutsionaalseid väljakutseid ja 
eelkõige küsimust Euroopa võimust ja 
mõjust maailmas, ärgem unustagem, 
et alates Euroopa ühenduste 
asutamisest on selle põhieesmärk 
olnud ja on ka täna rahu ja jõukuse 
tagamine ning hiljutised sündmused 
annavad sellele kinnitust. 

Rahu ja stabiilsus seepärast, et vägagi reaalne oht Euroopa majanduslikule 
vundamendile kõigutas meie enesekindlust ning tõi kaasa peaaegu 
sürrealistliku ja eskaleeruva paanika, mis ohustas Euroopa ühtsuse 
alustalasid. Euro võimalikku lagunemist nähti Euroopa lagunemise algusena. 
Kahtlemata oleks see taaskord jaganud Euroopa esimese ja teise klassi 
majandusteks ja seega ka ühiskondadeks. Ning kindlasti oleks see kustutanud 
visiooni järjest tihedamasse liitu koondunud võrdsete riikide maailmajaost. 

Tõepoolest tekkis pingeid põhja ja lõuna, rikaste ja vaeste, võlgnike ja 
võlausaldajate, keskuse ja ääremaade vahel. Kuid me ei tohi lasta neil 
pingetel Euroopat killustada. Vastupidi, oleme kindlamalt kui kunagi varem 
lähiminevikus teel majandus- ja rahaliidu süvendamise suunas, hoides 
samal ajal täielikult esiplaanil põhimõtteid, mille eesmärk on säilitada kogu 
Euroopa Liidu ühtsus. Euroopa Liidu institutsioonide, Euroopa Komisjoni 
ja Euroopa Keskpanga pädevusi ja võimu on tugevdatud. Mõned neist 
pädevustest olid veel paari aasta eest, enne kriisi kujuteldamatud. Euroopa 
tasand on muutunud üha olulisemaks. Majandusliku poole pealt on see olnud 
suurim institutsiooniline ümberkorraldamine pärast euro kasutuselevõtmist. 

Need, kes ütlesid, et Euroopa integratsiooni rahunarratiiv kuulub minevikku, 
vaadaku vaid Ukraina poole. Rahu ei ole iialgi enesestmõistetav ja 
absoluutselt kindel. Rahu tuleb igal põlvkonnal ikka ja jälle ise kindlustada 
Euroopa ühtsuse ja Euroopa ühiste meetmete kaudu kogu piirkonnas ja 
rahvusvahelisel tasandil. Euroopa integratsiooni seisukohast on see idee 

“  
Euroopa 3.0 keskmes on 
peamiselt võim ja mõju, mida 
on vaja Euroopa rahu ja jõukuse 
kaitsmiseks üleilmastumise 
tingimustes.

 ”
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“  
Euroopa vajab kinnitust tulemuste 
näol. ”

endiselt köitev.

Jõukus, mis on Euroopa integratsiooni algaegadest saati muutnud Euroopa 
Liidu nii atraktiivseks, sai finants- ja majanduskriisi käigus samuti „tuleristsed”. 
Tegemist oli kasvumudelite kriisiga, mis tõi päevavalgele püüded elavdada 
majanduskasvu finantstrikkidega ning säilitada kasvu avaliku ja erasektori 
võla abil, mida prooviti nii Ameerika kui ka Euroopa majanduses. 

Nüüd oleme tagasi keerulisemal teel, tuginedes ülemaailmse 
konkurentsivõime nimel innovatsioonile ja struktuurireformidele. Enim 
kannatanud riikide kriisist väljumine on imetlusväärne. Iirimaa, Hispaania 
ja Portugal on teinud märkimisväärseid edusamme. Just sel nädalal teatas 
minu kodumaa Portugal, et väljub programmist ega taotle Euroopa Liidult 
edasist abi. Kõigist raskustest hoolimata on ka Kreeka ja Küpros õigel teel. 
Vastupidiselt paljudele ennustustele ei lahkunud keegi euroalast ning pärast 
muljetavaldavaid jõupingutusi oli Läti valmis euroalaga liituma. Euroopa 
riigid viivad ellu kriisist saadud õppetunde võla ja makromajandusliku 
tasakaalustamatuse vallas. Liikmesriigid reformivad oma majandust, isegi 
kui mõned, nende seas ka suured, peavad edusamme kiirendama. Tegu 
ei ole enam üksikute jõupingutustega, vaid üha enam võetakse arvesse 
piirideülest poliitikat ja mõju. 

Euroopa vajab kinnitust tulemuste näol, mis on võimalik vaid innovatsioonile 
ja reformidele suuremat tähelepanu pöörates. Reformida on aga vaja 
majandusstruktuure, avalikku haldust, tööturgu, siseturgu, energia- ja 
kliimapoliitikat ning muid valdkondi. Nende tulemuste saavutamine kuulub 
meie hädavajaliku ühtsuse hulka. 

Loomulikult olid mõned neist 
kohandamistest väga valulikud. 
Mõnedes riikides nägime sotsiaalseid 
eriolukordi. Kuid samas on oluline 
märkida, et need muutused pidid 
aset leidma, ükskõik kas euroga või 
ilma selleta, Euroopa Liiduga või 
ilma selleta. Ei euro ega Euroopa Liit 
polnud nende raskuste põhjustajad. 
Euroopa ei olnud mitte probleemi 
põhjus, vaid osa selle lahendusest. 

Euroopa sotsiaalse turumajanduse 
aluseks on ainulaadne sotsiaalmudel. 
Isegi kui erisused liikmesriikide lõikes 
on märkimisväärsed, eristab meie 
heaoluriigi mudel meid teistest 
suurtest majandusjõududest ja 
ühiskondadest, nii arenenud kui 
ka tärkava majandusega riikidest. 
Heaoluriigi mudel on meie kodanike 

“  
Euroopa sotsiaalse turumajanduse 
aluseks on ainulaadne 
sotsiaalmudel. Isegi kui 
erisused liikmesriikide lõikes on 
märkimisväärsed, eristab meie 
heaoluriigi mudel meid teistest 
suurtest majandusjõududest ja 
ühiskondadest, nii arenenud kui 
ka tärkava majandusega riikidest. 
Heaoluriigi mudel on meie 
kodanike jaoks tähtis. ”
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jaoks tähtis. Mudel, mis väljendab neile olulisi väärtusi ning on ainulaadne 
kombinatsioon isiklikust vastutusest ning ühiskondlikust ja põlvkondade 
solidaarsusest. Ühiskonnamudel, mille hüved, nagu turvalisus vanas eas või 
rasketel aegadel, on tagatud kogu elu jooksul. Oma sotsiaalset turumajandust 
suudame kaitsta vaid koostöö ja kohanemise kaudu. 

Nüüd aga tagasi peamise teema ehk Euroopa integratsiooni kolmanda etapi 
juurde, mis hõlmab mõju ja võimu. Peame tunnistama, et rahu ja jõukuse 
kaitsmiseks Euroopas vajame Euroopa Liitu, mis projitseeriks maailmale 
aktiivsemalt oma võimu ja mõju. Kriiside käigus vähenes rahvusvaheline 
usaldus Euroopa mõju vastu. Euroopa majandusmudeli atraktiivsus vähenes 
ajutiselt ning meie kui ülemaailmse partneri väärtused ja autoriteet seati 
kahtluse alla. Nüüd tuleb anda vastulöök ning taastada meie roll ja mõju. 
Üleilmastumisega seonduv väljakutse ei piirdu vaid majandusega. Meie 
diplomaatiline lähenemisviis vajab ümbermõtlemist. Meie kaitsevõimekus 
tuleb ühendada. Meie väärtusi tuleb kaitsta aktiivsemalt kui kunagi varem. 

Ka maailmakord kohaneb ja leiab uue tasakaalu. Me kas osaleme 
ümberkujundamises või laseme mööda oma võimaluse tulevikku mõjutada. 
Ka siin osutavad Ukrainaga seotud sündmused, et peame olema valvel 
ja – mis veelgi tähtsam – ühtsed. Euroopa kas edendab oma ühtsust ja 
valmisolekut projitseerida oma võimu ja mõju või kaotab tähtsuse.

Peame muutma Euroopa Liidu siseolukorra stabiilsemaks. 

Selleks peame kõrvaldama puudused kolmes valdkonnas. Võime rääkida 
juhtimisvaakumist, kuna liikmesriigid eraldi ei suuda enam kodanikele 
pakkuda seda, mida need vajavad, kuid Euroopa institutsioonidel puuduvad 
selleks endiselt mõned hoovad. Võime rääkida ka legitiimsuse puudujäägist, 
kuna kodanikele näib, et otsused võetakse vastu neist liiga kaugel. Samuti 
on lõhe ootuste ja tegelikkuse vahel, sest inimesed ootavad poliitiliselt 
süsteemilt enam, kui see suudab pakkuda. Liikmesriikidel ei ole võimalik 
nende puudujääkide parandamise vahendeid automaatselt Euroopa 
tasandile üle kanda, seega peame konkreetselt määratlema meie soovitava 
ühisuse taseme, sest sellest sõltub meie roll maailmas.

Stabiilsus saabub alles siis, kui ühtsuse kõrgemal tasemel on leitud uuesti 
tasakaal.

Austatud kuulajad 

Keegi ei ole kunagi väitnud, et kohanemine on lihtne, isegi kui see on 
vaieldamatult vajalik.

“  
Euroopa kas edendab oma ühtsust ja valmisolekut 
projitseerida oma võimu ja mõju või kaotab tähtsuse. ”
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Põhjalike muudatuste elluviimine on Euroopa riikidele suur väljakutse, sest 
demokraatlike riikidena peavad nad mõtlema mitte ainult sellele, mida teha, 
vaid ka sellele, kuidas seda teha. Uue reaalsusega kohanemisest ei piisa, 
peame selle vastu võtma enesekindlalt ja tagama, et see on kõigi huvides. 
Mäletan peaministreid Euroopa Ülemkogu kohtumisel ütlevat: „Teame, 
mida peame tegema. Ainus häda on selles, et kui me seda teeme, kaotame 
järgmised valimised.” 

See ei saa olla vabanduseks vajaliku tegemise vältimisele, veenmise raske 
töö tegemata jätmisele. „Rendre possible ce qui est nécessaire” ehk vajaliku 
võimaldamine on vastutustundliku valitsemise tingimus.

See ei ole proovikivi üksnes Euroopa Liidu jaoks. Kogu maailmas seisavad 
riikide valitsused vastamisi sarnaste väljakutsetega. Demokraatia tõestab 
taaskord end parima ja stabiilseima teena neile vastu astumisel. Samas on 
demokraatia puhul vaja riigimehelikkust ja julgeid juhte rohkem kui muude 
süsteemide puhul. 

Vastupidiselt mõnedes ringkondades populaarsele ettekujutusele on Euroopa 
integratsioon ka varasemates etappides toimunud alati nii alt üles kui ka 
ülevalt alla. 

Nii oli see vastupanuliikumiste, ametiühingute ja ettevõtjate puhul, kes 
koondusid pärast sõjaõudusi. Nii oli see noorte sakslaste ja prantslaste puhul, 
kes soovisid 1950ndatel vaimseid ja riigipiire ületada. Nii oli see kreeklaste, 
portugallaste ja hispaanlaste puhul, kes, tundmaks end Euroopasse kuuluvaina, 
vabastasid end 1970ndatel diktatuurist, sest nad nägid, et nende riigikord 
ei suuda ega soovi kohaneda maailmaga, mis edenes ilma nendeta. Nii oli 
see 1980ndatel ja 1990ndatel Kesk- ja Ida-Euroopas, alates Solidaarsusest 
Poolas kuni sametrevolutsioonini Prahas, alates Balti iseseisvusliikumistest 
kuni ungarlasteni, kes esimesena langetasid raudse eesriide. Nende jaoks 
võrdus demokraatia taaskehtestamine suuresti Euroopa Liitu kuulumisega. 
Seda tundsid minu põlvkonna inimesed Portugalis ning sama tundsid hiljem 
ka põlvkonnad Kesk- ja Ida-Euroopas. Nad teadsid Vaclav Haveli sõnul, et: 
„Euroopa on meie kodumaade kodumaa.”

Londonis 1951. aastal peetud kõnes kirjeldas Konrad Adenauer, kuidas 
oluliste küsimuste üldine mõistmine muutis Saksamaa veendunud Euroopa 
integratsiooni eest võitlejaks selle varases etapis. Ta sõnas: „Meid ei pane 
liikuma üksnes hirm bolševismi ees, vaid ka arusaamine, et meie ajastu 
probleeme, nimelt rahu säilitamine ja vabaduse kaitsmine, on võimalik 
lahendada üksnes suurema kogukonna siseselt. Sellist veendumust jagavad 
Saksamaal laiad rahvamassid... Sellega seoses sooviksin osutada asjaolule, 
et Saksamaa Riigipäev väljendas 26. juulil 1950 üksmeelset heakskiitu 
Euroopa Föderatsiooni loomisele.”

Selline laiapõhjaline poliitiline ja ühiskondlik toetus on täna tähtsam 
kui kunagi varem. Hoota ei saa me edasi liikuda. Me ei saa ega tohikski 
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avalikku arvamust sunniviisiliselt muuta. Kuid me võime proovida saavutada 
vajalikku konsensust. Siin aga jõuame poliitilise juhtimise teemani. 
Juhtimine tähendab vastutuse võtmist. Juhtimine ei tähenda populaarsete 
või populistlike trendide jälgimist. sest Euroopa Liit ei ole enam see, mis ta 
kunagi oli. Ta on küpsem ja eelkõige tänu Lissaboni lepingule on demokraatlik 
valitsemissüsteem täiuslikum. Euroopa Liidu mõju ulatub selle kodanike 
igapäevaelus varasemast palju kaugemale. Me tegeleme palju tihedama 
liidu loomisega, mis enne oli vaid püüdluseks. 

Kõige selle tulemusena bürokraatlikud, tehnokraatlikud ja diplomaatilised 
arutlused enam ei toimi. Isegi tippkohtumised on saavutanud oma piiri. 
Edasi liikumiseks vajame uut arutelu, uut dialoogi, et nii liikmesriikide 
kui ka riikidevahelisel tasandil tuntaks Euroopa projekti suhtes tõelist 
omanikutunnet. 

See on asja tuum, sest poliitika ja 
valitsemiskord toimivad ainult siis, 
kui on jõutud konsensusele ühiste 
eesmärkide ja nende saavutamise 
vahendite osas. 

Euroopa Liidu sui generis olemus ja pidevalt toimuv „ehitusprotsess” 
kajastub mitme aluslepinguga seotud aruteludes alates Maastrichti 
lepingust, mille puhul tulid nimetatud teemad eriti esile. Hiljem on finants- 
ja majanduskriisi tõttu tõstatatud mitmeid aluslepinguga seotud küsimusi. 
Euroopa põhiseaduse küsimust ei ole lõplikult kõrvale lükatud. 

Ma väidan, et sellele küsimusele ei ole praegu kindlasti võimalik lõplikku 
vastust anda. 

Need, kes on omaks võtnud täieliku integreerimise paradigma, ei saa mööda 
vaadata asjaolust, et enamik inimesi ei taha, et Euroopa ühtsuse saavutamine 
toimuks liikmesriikide arvelt. Need, kes vaatavad olukorda ainult riiklikust või 
valitsustevahelisest seisukohast, ei saa jätta tähelepanuta, et liikmesriigid 
eraldi ei suuda enam kodanikele pakkuda seda, mida need ootavad. Püüe 
määratleda ühel või teisel viisil Euroopa integratsiooni lõpptulemust on 
mõttetu.

Mõistlik lähenemisviis on teistsugune. Igas etapis on Euroopa integratsioon 
toimunud kindla eesmärgi, Euroopa selgelt sõnastatud vajaduste kohaselt. 
Vahendid selleks – aluslepingud ja institutsioonid – on alati järginud poliitilist 
tahet.

Nii et nüüd, enne kui arutada veel ühe aluslepingu tehnilisi üksikasju, peame 
vastama küsimusele: kui suurt pealinnade ja Brüsseli vahelist ühtsust 
peame vajalikuks ja vältimatuks? Millised on meie arvates valdkonnad, mille 
puhul tuleb igal juhul teha ühine otsus? Milline on meie liidu kokku lepitud, 
kindel ühine eesmärk? Millises ulatuses seome oma saatused lõplikult ja 
tingimusteta? Ühesõnaga, milline on meie visioon?

“ 
 Vajame uut arutelu, et nii 
liikmesriikide kui ka riikidevahelisel 
tasandil tuntaks Euroopa projekti 
suhtes tõelist omanikutunnet. ”
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Kriisid andsid märku, et Euroopa integratsiooni intuitiivse 
“iseenesestmõistetava konsensuse” ajastu on jõudnud lõpule. Konsensust 
tuleb nüüd väljendada selgesõnaliselt. Nüüd on aeg poliitiliseks ja 
ühiskondlikuks aruteluks selle üle, millist ühtsust me ELi puhul soovime, 
kui ulatuslikku integratsiooni me soovime ning kes milles soovib osaleda ja 
millisel eesmärgil.

Austatud kuulajad

Lubage mul tutvustada poliitikat, põhimõtteid ja valdkondi, mida me minu 
arvates peame sellise konsensuse saavutamiseks esikohale tõstma.

1978. aasta aprillis leidis Euroopa Komisjoni toonane president Roy Jenkins 
end olukorrast, mis sai mulle endalegi aastakümneid hiljem väga tuttavaks. 

„Ühenduse majandus,” ütles ta, „hõlmab töökohti ja kahanevat tööstust, 
rahanduslikku stabiilsust, regionaalpoliitikat ja energiapoliitika valikuid. 
Nende puhul on tegemist siiski poliitika, mitte bürokraatia koostisosadega.” 

Ja kuigi tundus, et ta konstateeris kõigile teada tõsiasja, tegi ta sellest 
huvitava järelduse: „Kuigi võib leiduda ka vastupidisel seisukohal olijaid, 
on ühenduse institutsioonid loodud kindlatel alustel ning neid on ajapikku 
kohandatud, et võimaldada saavutada argumentide koosmõju ning leida 
lahendusi nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil. Nad ei pruugi olla ideaalsed..., 
kuid raamistik otsuste tegemiseks on olemas.”

Ahvatlev oli siis ja on ka praegu arutleda pigem „otsuste tegemise raamistiku”, 
mitte selle üle, mida Roy Jenkins nimetas „poliitika sisuks”.    

Liiga sageli toimuvad poliitikat käsitlevad üleeuroopalised arutelud 
institutsioonilises või põhiseaduslikus raamistikus. Liigne pühendumine 
valitsemiskorrale on juhtinud tähelepanu eemale strateegiatelt ja poliitikalt, 
millele tuleks keskenduda. Otsuste tegemise asemel arutleme me selle üle, 
kuidas otsuseid teha ja kes neid tegema hakkavad.

Tahaksin selle eest hoiatada, justnagu Jenkins tegi seda neli aastakümmet 
tagasi. 

Euroopa integratsiooni kolmandas etapis meie ees seisvaid probleeme 
tuleks uurida esiteks vajaliku poliitika, teiseks vajalike strateegiate ning 
kolmandaks kahe esimese eesmärgi saavutamiseks vajaliku valitsemiskorra 
seisukohast. 

“ 
 Kriisid andsid märku, et Euroopa integratsiooni intuitiivse 
“iseenesestmõistetava konsensuse” ajastu on jõudnud lõpule. 
Konsensust tuleb nüüd väljendada selgesõnaliselt. ”
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Just sellises järjestuses. 

Euroopa tulevikku käsitlev arutelu peaks niisiis eelkõige olema arutelu, 
mis keskendub poliitikale ja strateegiatele, mitte institutsioonidele ja 
aluslepingutele. See arutelu peaks käsitlema meie ühiseid eesmärke ja nende 
põhjuseid. Ilma selles küsimuses konsensust saavutamata võime arutleda 
lõpmatuseni subsidiaarsusklauslitest ja tingimustest, ilma et see kedagi 
veenaks või rahuldaks. Peame individuaalselt ja kollektiivselt otsustama, 
mida me koos saavutada tahame ja mida meil ei ole vaja või mida me ei 
taha koos teha. 

Otsuste tegemise raamistik on 
Euroopa Liidus aastate jooksul 
tohutult edasi arenenud, seda mitte 
ainult Jenkinsi ajastuga võrreldes, 
vaid ka minu ajal. Kui võrrelda seda, 
kus me olime kakskümmend aastat 
tagasi, ja praegust olukorda, siis on 
muutused olnud rabavad. 

Ma ei pea silmas ainult pädevusvaldkondi, vaid peamiselt otsustusprotsessi 
ülesehitust ja dünaamikat. Mul oli alates aastast 1987 võimalus osaleda 
nõukogu ja aastatel 1992–1995 Euroopa Ülemkogu kohtumistel. Seetõttu 
võin tõendada, et erinevused on väga suured. Mõnel juhul on institutsioonide 
käitumiskultuur läbinud põhjalikud muutused.

1990ndate alguses oli tollase 
Euroopa Ühenduse tegevus 
koondunud veel nõukogu ümber. 
Tõsi, komisjonil oli algatusõigus, kuid 
suurem osa otsustusõigusest kuulus 
liikmesriikidele. Praeguseks on meie 
süsteem ja menetlused oluliselt 
muutunud.

See puudutab eelkõige Euroopa Parlamendi volituste suurenemist: enam ei 
ole tegemist nõuandva koguga, vaid asendamatu kaasseadusandjaga. Seda 
hoolimata sellest, et Euroopa Parlament sageli ise veel kahtleb, kas tema 
ülesandeks on olla arutelufoorumiks (rôle tribunitien) või teha otsuseid (rôle 
décisionnel). Kõik Euroopa Parlamendi osapooled ei ole veel täielikult üle 
saanud ahvatlusest esitada nõudmisi ilma nende teostatavust arvestamata 
ning seejuures alahinnatakse teatavate otsuste poliitilisi tingimusi. Oleme ka 
näinud, et mõned osapooled eelistavad pigem protesteerida või tegutsevad 
isegi üldise korra vastaselt, selle asemel et võtta roll, mis võimaldaks 
neil saavutada teiste institutsioonidega koostöös pragmaatilisi tulemusi. 
Olukord on arvatavasti selline ka seetõttu, et Euroopa Parlamendil puudub 
algatusõigus. Kuid me peame siiski tunnistama, et Euroopa Parlamendi panus 
on üldiselt olnud konstruktiivne. Euroopa Parlament on viimase kümne aasta 
jooksul mänginud kõrgete panustega, kuid tegelikult on järgitud reegleid: 

“ 
 Peame otsustama, mida me tahame 
koos teha ja mida meil ei ole vaja 
või mida me ei taha koos teha. ”

“ 
 Esiteks vajalik poliitika, teiseks 
vajalikud strateegiad ning 
kolmandaks kahe esimese eesmärgi 
saavutamiseks vajalik valitsemiskord. 
Just sellises järjestuses. ”
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alates Euroopa Liidu eelarve heakskiitmisest kuni pangandusliidu loomiseni.

Samuti on väga erinevad liikmesriikide vahelised suhted, kuna liikmesriikide 
arv on kasvanud 28-le, võrreldes 12ga 1992. või 1994. aastal. Vastupidiselt 
Brüsseli müüdile ei ole siin niivõrd tegemist suuruse ja võimu küsimusega. 
Küsimus on visioonis ja eesmärkides. Ma võin võrrelda Euroopa Ülemkogu 
1992. ja 1994. aasta kohtumisi, kui liikmeid oli 12 ja nendel kohtumistel 
osalesid välisministrid, ja praegu toimuvaid kohtumisi. Ma mäletan nendelt 
kohtumistelt hästi Helmut Kohli, François Mitterrandi ja Felipe Gonzálezt. Nii 
et mul on piisavalt materjali, et nende erinevust näidata.

On valitsusi, kes võtavad kaitsva 
hoiaku, on liikmesriike, kes tegelevad 
ainult ühe küsimusega, ning ka 
neid, kellel puuduvad konkreetsed 
huvid. Vaid mõned liidrid esitavad 
kõikehõlmavaid seisukohti ja 
terviklikke lähenemisviise. Nad 
tunnevad Euroopa ees vastutust. 
Kuid mitte kõik ei tunne samasugust 
vastutust, kuigi just vastutus on 
see, mis annab sellises poliitilises 
protsessis nagu EL eelise. 

Sellest tulenevalt on oluliselt muutunud ka nõukogu raskuskese. Varasemalt 
nägi alusleping ette, et välisministritest koosnev üldasjade nõukogu on 
poliitiliselt nõukogu kõige olulisem organ. Siin on raskuskese liikunud 
täielikult Euroopa Ülemkogu õlgadele. Euroopast on saanud juhtide 
kompetentsi kuuluv küsimus (Chefsache). Riikide juhte ühendava kogu, 
st Euroopa Ülemkogu tähtsus hakkas kasvama juba enne seda, kui selle 
tegevus muudeti Lissaboni lepinguga alalise eesistuja ametikoha loomise 
abil toimivamaks ning stabiilsemaks. Tõsi, osa tema dünaamikast tuleneb 
majandus- ja finantskriisi spetsiifilisusest: vajadusest mobiliseerida kiiresti 
finantsvahendeid, mida suudavad juhtida ainult liikmesriigid. Selline olukord 
võib ajapikku muutuda. Riigi- ja valitsusjuhid peavad nägema oma rolli mitte 
ainult siseriiklikult, vaid ka üleeuroopalikult olulisena.

Raskuskeskme üleminekuga nõukogult Euroopa Ülemkogule on aga 
kaasnenud teatavad rakendamisraskused. Näiteks hakati iga uue arengu 
puhul pidevalt esitama taotlusi kutsuda kokku Euroopa Ülemkogu või 
euroala tippkohtumine. See tõi kaasa tippkohtumiste jada, mille eeliseks 
oli see, et liidritele avaldati otsuste tegemiseks survet. Kuid see vähendas 
ka tippkohtumiste tähtsust ning süvendas arusaama, et otsused on alati 
ebapiisavad ja nende rakendamine jääb alati hiljaks. Seda seetõttu, et riigi- 
ja valitsusjuhtide otsuseid ei viidud nõukogu tasandil sageli ellu. Otsuste 
tegemisel eksisteeris liigne surve ja puudus täpsus.

Komisjon on kõige selle keskel asendamatu ja tugev keskpunkt. Tema 
algatusõigus säilis kogu kriisi vältel. Ja algatamise anne, kui lubate mul 

“ 
 Riigi- ja valitsusjuhid peavad 
nägema oma rolli mitte 
ainult siseriiklikult, vaid ka 
üleeuroopalikult olulisena. ”
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seda niiviisi sõnastada, mis algas Walter Hallsteiniga ja mida arendas 
edasi Jacques Delors, oli alati olemas ja just sellest said alguse olulised 
kontseptsioonid, alates EFSMi, EFSFi ja hiljem ESMi loomisest, mille aluseks 
olid kokkuvõttes komisjoni ettepanekud, kuni pangandusliiduni2  ning 
alates algatusest väljastada projektivõlakirju kuni komisjoni seadusandlike 
ettepanekuteni majandusjuhtimise reformi, sealhulgas uue stabiilsuse ja 
kasvu pakti kohta. Komisjon on oma õiguste kaitsmisel järginud alati tõeliselt 
euroopalikku lähenemisviisi. 

Huvitaval kombel illustreerib komisjoni rolli vältimatust kõige paremini 
valitsustevaheline majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise 
ja juhtimise leping. Komisjon pakkus kõnealuse lepingu üle peetavatel 
läbirääkimistel asendamatuid ekspertteadmisi ja loovat õigusloometehnikat. 
Ning ka kõnealuses, valitsustevahelises kontekstis oli komisjon see, kes astus 
tõhusa rakendamise tagamisel juhtpositsioonile. Asjaolu, et komisjon on 
vahetevahel tulemuste saavutamiseks suuteline jätma osa kuulsusesärast 
ka teistele osapooltele, ei tuleks võtta nõrkuse tunnusena. Liidus ei ole ühtki 
teist jõudu, milles horisontaalne lähenemisviis – teadlikkus liikmesriikide 
olukorra mitmekesisusest – ühineks vertikaalse lähenemisviisiga – Euroopa 
strateegiate oskusteabega. 

Juba toimunu ja praeguse olukorra täielikuks mõistmiseks tuleks heita 
pilk ka arutelule meedias. See on muutunud sügavamaks, kiiremaks, 
ulatuslikumaks ja kriitilisemaks. Aukartus tippkohtumiste ja juhtide ees on 
kadunud. Edu mõõdetakse tulemustega ja väga sageli koheste tulemustega. 
Kui tulemused ei pea meedia analüüsile vastu, kaotavad need tähtsuse, 
nagu kriisi ajal paar korda juhtus. See seletab teataval määral ka kriisile 
reageerimise ebaühtlast iseloomu.

See on üheks põhjuseks, miks Euroopa 
Liidu arendamist on võrreldud 
ehitustellingutega. Tundub, et käimas 
on pidev ehitus- ja remondiprotsess 
ning tellingud varjavad selle taha 
jääva ehituse ilu. 

Võiks lausa öelda, et Euroopa projekt on juba oma loomult pidevas 
muutumises. Need, kes tunnevad muret sidususe ja sümmeetria puuduse 
pärast, võiksid püüda kohaneda struktuuriga, kus uute funktsioonide tarbeks 
luuakse uusi vorme ja raamistikke. L’èsprit de système ELis tavaliselt väga 
hästi ei tööta.        

Võime öelda, et integratsiooniprotsess on ajahambale ja kriisidele vastu 
pidanud, kuna alati on kehtinud kohustus saavutada tulemusi (obligation 
de résultat), mis on saanud edukalt täidetud. Oleme viinud valitsemisviisi 
sellise küpsuseni, mis võimaldab teha otsuseid laiaulatusliku konsensuse 
alusel. Mida me oleme juba näinud ja mis on peamine, on asjaolu, et õige 
juhtimine tähendab väga palju.

2 Komisjoni teatis „Stabiilsus-, kasvu- ja tööhõivemeetmed”, 30. mai 2012.

“  
Komisjon on asendamatu ja tugev 
keskpunkt. ”
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“ 
 Mida me oleme juba näinud ja mis on 
peamine, on asjaolu, et õige juhtimine 
tähendab väga palju. 

Sest ainult konsensusel põhinev 
juhtimine aitab vältida killustumist. ”

Sest ainult konsensusel põhinev juhtimine aitab vältida killustumist. 

Seetõttu olen alati taganud, et minu juhtimisel töötanud komisjon võtab oma 
otsuste eest kollektiivse vastutuse. Komisjoni president on kollegiaalsuse 
tagaja, mis aitab vältida kapseldumist ja vaatevälja ahenemist. Arutelude 
alguses olime reeglina asjades eri meelt ning pidasime tõelisi debatte. Kuid 
peaaegu kõik otsused nende kümne aasta jooksul tehti lõpuks konsensuse 
alusel. Poliitiliste otsuste täideviija ei ole parlamendi minivariant. Ning 
täideviiva organina peab komisjon võtma vastutuse algatuste eest, mida 
volinikud ühiselt vajalikuks peavad. See ongi põhjuseks, miks on otsustamine 
komisjonis aluslepingute kohaselt kollegiaalne, mitte individuaalne. Ka 
28liikmeline kolleegium saab edukalt tööd teha. Eelkõige on tegemist tõelise 
ühenduse kultuuriga ning institutsiooni tõhusa juhtimisega.

Kuna minu esimese ametiaja algus 
komisjonis 2004. aastal kattus 
Euroopa Liidu suurima laienemisega, 
olin eriti teadlik vajadusest 
vältida killustumist ideoloogilise, 
geograafilise või mistahes muu 
eraldusjoone alusel. Olen kindlalt 
seisukohal, et kuigi komisjoni 
poliitilise külje tunnustamine on väga 
oluline, on samavõrd tähtis hoida ära 
komisjoni muutumine kildkondlikuks. 

Komisjonil on lisaks poliitilistele ülesannetele ka haldus- ja nn kvaasiõiguslikud 
ülesanded. See eeldab suurt tarkust ja tasakaalukust otsustustasandil, et 
komisjoni usaldusväärsus tema erinevates rollides ei saaks kahjustada ning 
ohtu ei satuks institutsiooni sõltumatus ja professionaalsus. 

Euroopa Liit on viimase kahekümne aasta jooksul jõudnud palju suurema 
poliitilise ja institutsioonilise küpsuseni. Ning just see poliitiline raamistik 
on aidanud meid läbi kriisi. Selleks et meie praegune olukord jääks kestma, 
tuleb pingutada.

Täna peame arutlema selle üle, kuidas seda teha ja kuidas edasi liikuda. 
Kõnealune arutelu on eeltingimuseks meie eesmärkide saavutamisele: 
majanduskasv ja tööhõive siseturu ning ühisraha edasise kujundamise kaudu; 
kaubandus-, energia- ja kliima-, infrastruktuuri-, teadus- ja innovatsiooni- 
ning tööstus- ja digitaalmajanduspoliitika; vabadus ja julgeolek meie ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika kaudu ning ühised õigus- ja siseküsimused; 

“  
Kuigi komisjoni poliitilise külje tunnustamine on väga oluline, on 
samavõrd tähtis hoida ära komisjoni muutumine kildkondlikuks. ”
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sotsiaalne heaolu ühiste jõupingutuste kaudu haridus-, kultuuri- ja 
noorsooküsimustes ning meie ühiste rahvastiku- ja sotsiaalkaitsesüsteemi 
probleemide lahendamine.

Austatud kuulajad

Raamistik otsuste tegemiseks on olemas, kuid samuti peame Euroopa 
poliitikas tunnistama mitme puuduse olemasolu, mis takistab meie 
suutlikkust kõnealust raamistikku kasutada.

See on Euroopa demokraatia jaoks tõeline probleem. 

Euroopa poliitikas on probleeme vastutuse võtmisega, mida ei ole võimalik 
vaid institutsiooniliste muudatustega lahendada. 

Kui demokraatlikud otsustajad keelduvad oma ühiseid otsuseid 
teadvustamast, kaitsmast ja kinnitamast, jääb Euroopa legitiimsus alati 
kannatajaks. 

Liiga sageli nähakse poliitilisi vastuolusid süsteemsete puudustena. Selle 
asemel, et keskenduda arutelus sisulistele küsimustele, nagu näiteks, kas 
lambipirni või oliiviõli probleemile on olemas parem lahendus, tõlgendatakse 
vastukäivaid lahendusi kui vigase „Brüsseli” süsteemi absurdset ja vältimatut 
tulemust. Seda vaatamata asjaolule, et nii arutelu kui ka tulemused oleksid 
ka siseriiklikul tasandil sarnased või isegi identsed. Tervishoiuküsimusi, 
tootestandardeid, töötajate õigusi, keskkonnanorme ja transpordiohutust 
käsitlevaid määruseid ei tooda mitte Brüsseli tsentralism, vaid ühiskondlikud 
arutelud ja kodanike palved võtta nende murede lahendamiseks 
meetmeid. Reeglina ei sünni seadusandlikud algatused Brüsselis. Nad 
saavad alguse ühiskondlikest, ärilistest või töövõtjate huvidest, avalikest 
aruteludest või poliitilistest protsessidest. Näiteks lambipirnide ja oliiviõli 
pudelite reguleerimise idee pärines liikmesriikidelt. Lambipirnide ideega 
läksime kaasa, sest energiatõhusus on oluline. Seevastu oliiviõli pudelite 
reguleerimise algatus ei läinud käiku, sest meie arvates ei ole sellele vaja 
Euroopa lahendust.

Lisaks sellele valitseb sisepoliitilise 
dialektika ja üleeuroopalise poliitilise 
dialektika vahel asümmeetria. 
Siseriiklikul tasandil valitseb valitsuse 
ja opositsiooni vahel vastasseis, nii 
et igal küsimusel on nii vastaseid 
kui ka pooldajaid. Euroopas selline 
vastasseis puudub, seega puuduvad 
ka pooldajad, kes kõiki Euroopa 
lahendusi toetaksid. Aluslepingute 

“ 
 Kui demokraatlikud otsustajad 
keelduvad oma ühiseid otsuseid 
teadvustamast, kaitsmast ja 
kinnitamast, jääb Euroopa 
legitiimsus alati kannatajaks. ”
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alusel on Euroopa üldiste huvide kaitsjaks seatud peamiselt komisjon, 
kellelt oodatakse alati kollektiivselt tehtud otsustele kindlaks jäämist. Kuid 
komisjon jääb liiga sageli ilma tõhusa toetuseta süsteemi tõttu, kus igal 
osalejal on võimalus olla korraga nii valitsuses kui ka opositsioonis.

See tähendab, et siseriiklike ja Euroopa tasandi poliitiliste protsesside 
vahel valitseb kognitiivne dissonants. Mis omakorda põhjustab peaaegu 
skisofreenilist poliitilist käitumist. Euroopa tasandil saavad kohaliku tasandi 
poliitikud nõuda palju rohkem kui koduriigis, ilma et nad vastutaksid nende 
nõudmiste heakskiitmise või täitmise eest. Ahvatlused ja võimalused 
vastutusest kõrvale hiilida on mitmekesised. Ja ma võin oma kogemustest 
rääkida, et on päris tavaline olukord, kus üks ja seesama erakond räägib 
ühte juttu oma riigis ja täiesti vastupidist juttu – just nimelt vastupidist, 
mitte ainult erinevat – Strasbourgis Euroopa Parlamendis. 

Ning lõppude lõpuks on poliitilised tagajärjed seotud kõigi – nii siseriiklike 
kui ka Euroopa tasandi – osalejate jaoks siseriikliku tasandi valijaskonna 
otsustega. Veel ei eksisteeri üleeuroopalisi poliitilisi tagajärgi, mille puhul 
saavutused oleksid siseriiklikust tasandist sõltumata otsustavad.

Kokkuvõtlikult on probleem järgmine: 
kõik riigid soovivad näha Euroopat 
enda püüdluste suurendatud 
versioonina ning kui kõik osapooled ei 
tule nende ideedega kaasa, on need 
riigid valmis ütlema, et „Euroopal” 
on probleeme. Mitmed liikmesriigid 
loodavad või kujutavad ette, et ühel 
heal päeval on kogu Euroopa selline 
nagu nemad, ainult et suurem, kuid 
seda ei juhtu kunagi.

Samamoodi meeldivad paljudele poliitikutele nende endi kehtestatud 
reeglistikud, samal ajal aga mõistavad nad teiste sarnase tegevuse 
põhjendamatu sekkumisena hukka. Miski ei kahjusta Euroopa Liitu rohkem 
kui ebaõnnestujad, kes püüavad veenda, et nende ebaõnnestumises olid 
süüdi Euroopa puudused, mitte nende endi suutmatus võita oma ideedele 
enamuse poolehoid. Ning see viib meid omakorda Euroopa tuleviku üle 
peetava arutelu keskmes asuva suure dilemmani: kui inimestele ei meeldi 
siseriiklikul tasandil tehtud otsus, hääletavad nad tavaliselt selle otsustaja 
vastu. Kui neile aga ei meeldi Euroopa tasandil tehtud otsus, siis kipuvad 
nad pöörduma kogu Euroopa idee vastu.

Kõigepealt tuleb leida lahendus poliitilisele küsimusele. Kui mult küsitakse, 
et mis siis on see tegelik probleem, tahaks ma vastata: „It’s the politics, 
stupid!” 

Rahvusriigis on legitiimsuse küsimus põhimõtteliselt lahendatud. 

“  
Kui inimestele ei meeldi siseriiklikul 
tasandil tehtud otsus, hääletavad 
nad tavaliselt selle otsustaja vastu. 
Kui neile aga ei meeldi Euroopa 
tasandil tehtud otsus, siis kipuvad 
nad pöörduma kogu Euroopa idee 
vastu. ”
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Strateegiatega seotud erimeelsused ei pöördu tavaliselt kogu valitsemiskorra, 
kogu poliitilise süsteemi vastu. Kuid Euroopa Liidus sõltub legitiimsus 
siiani konkreetsetest tulemustest. See seletab, miks olukorras, kus toetuse 
puudumine riiklikele institutsioonidele või erakondadele ei tähenda tavaliselt 
ohtu rahvuslikule ühtsusele, võib toetuse puudumine liidu institutsioonidele 
muutuda ohuks Euroopa integratsioonile. Mistahes poliitiline projekt vajab 
teatavat minimaalset järjepidevat toetust, avaldugu see siis otsesel 
või kaudsel kujul. Tavakodanikud võivad tunda globaliseerumise ajastul 
üldist ängistust (Angst) enamiku institutsioonide ja eliidi suhtes ning neis 
kahelda, kuid Euroopa Liidu ees viimasel ajal seisev konkreetne probleem 
on järgmine: euroskeptikute ja isegi eurofoobia üha kasvava propaganda 
tingimustes on mõningad peavoolu poliitilised jõud hakanud omaks võtma 
populistlikke loosungeid, mitte neid ümber lükkama. Ütleksin, et poliitilised 
jõud ja otsustajad vasaktsentristidest paremtsentristideni peavad oma 
mugavustsoonist väljuma. Selle asemel, et anda arutelus võimalus 
äärmuslikele jõududele, peavad nad haarama initsiatiivi. Nad peavad 
tegema jõupingutusi positiivse Euroopa idee levitamiseks nii siseriiklikul kui 
ka liidu tasandil. 

Euroopale vajalikku poliitilist tahet 
ei saa asendada aluslepingute 
muutmise või institutsiooniliste 
ümberkorraldustega. Mind 
rõõmustab, et see idee on juba 
juurdumas. Nii nagu on lausunud 
Friedrich Hölderlin: „Wo die Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch”.

Kõigepealt tulebki tegeleda poliitiliste vajakajäämistega, et suurendada nii 
Euroopa legitiimsust kui ka tõhusust.

Olukorra parandamiseks on vaja Euroopa Liidu projekti tõhusalt juhtida, 
selle nimel tegutseda ja selle eest vastutus võtta. Peetakse ju seda projekti 
osaks liidu liikmesriikide poliitilisest ja sotsiaalsest arhitektuurist. Me peame 
mõistma, et Euroopa poliitika ei ole enam välispoliitika. Meie liikmesriikides 
on Euroopa poliitika tänapäeval sisepoliitika. 

Meil tuleb liidu, tema institutsioonide ja liikmesriikide vahel töötada 
välja uut liiki koostöösuhe ehk Kooperationsverhältnis. Koostöösuhte all 
pean ma silmas põhimõtet, mille kohaselt institutsioonid ja liikmesriigid 
lähevad kaugemale aluslepingutes, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artiklis 
4 juba sätestatud lojaalsest koostööst ja teevad koostööd viisil, mis aitab 
maksimeerida eri tasanditel tehtud otsuste kokkusobivust.

Liiga kaua arvati, vähemalt Brüsseli mullis, et ELi institutsioonid üritavad 
alati teha rohkem, kui aluslepingud seda võimaldavad. Samal ajal eeldasid 
liikmesriigid, et nad suudavad institutsioonide rolli vähendada. Selline lapsik 
käitumine tuleb lõpetada. 

“ 
 Euroopale vajalikku poliitilist tahet 
ei saa asendada institutsiooniliste 
ümberkorraldustega. ”
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“  
Meil tuleb liidu, tema 
institutsioonide ja liikmesriikide 
vahel töötada välja uut 
liiki koostöösuhe ehk 
Kooperationsverhältnis. ”

“  Liidu tasandil tuleb suurendada 
erakondade rolli, koondada ühte 
poliitilised huvid, korrastada 
poliitilised prioriteedid ja tagada 
kõikjal poliitiline sidusus. ”

Me vajame vastutustundlikumat lähenemisviisi, mille raames antakse liidu 
erinevatele osalejatele ja tasanditele selged volitused kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil. Kõik osalejad peavad täielikult järgima nende 
volituste ulatust ja piiranguid. 

Selleks et minna liidu institutsioonide ning liidu institutsioonide ja 
liikmesriikide vaheliselt konkureerivalt lähenemisviisilt üle koostööl 
põhinevale lähenemisviisile, tuleb liidu tasandil suurendada erakondade 
rolli, koondada ühte poliitilised huvid, korrastada poliitilised prioriteedid ja 
tagada kõikjal poliitiline sidusus.

Seepärast võib valimisdünaamika, mille on loonud komisjoni presidendi 
ametikohale üles seatud erakondade juhtivkandidaatide (Spitzenkandidaten) 
nimetamine, olla samm õiges suunas. 

Ehkki sellel uuendusel on piiranguid, 
võib see minu arvates suurendada 
eelseisvate valimiste Euroopa mõõdet 
ja aidata aktiivsetel erakondadel 
tasapisi kujundada Euroopa avalikku 
ruumi. Kummaline on see (kas 
ikka on?), et needsamad poliitilised 
jõud, kes on alati kritiseerinud 
demokraatliku vastutuse puudumist 
Euroopas, seisavad nüüd uutele 
meetmetele vastu. Ometi püütakse 
nende abil suurendada sedasama 
demokraatlikku vastutust. Riiklik 
demokraatia on Euroopa Liidu 
legitiimsuse seisukohalt hädavajalik, 
kuid oleks vale takistada demokraatia 
arengut liidu tasandil. See on küll 
alles kujunemisjärgus, aga selle 
takistamine tähendaks tagasilööke.

Uue valimisdünaamika juurde peaks kuuluma ka see, et pärast valimisi leitakse 
ühine konsensus mitte üksnes isikute, vaid ka poliitiliste prioriteetide osas. 
Ja seda nii igas institutsioonis kui ka institutsioonide vahel. Konkreetsemalt 
tähendab see seda, et parlament, nõukogu ja komisjon sõlmivad kokkuleppe, 
milles pannakse paika uue ametiaja nii positiivsed kui ka negatiivsed 
prioriteedid. Sellele võiks järgneda uus paremat õigusloomet käsitlev 
institutsioonidevaheline kokkulepe, millega vähendatakse ülemäärast 
halduskoormust. 

Vastasel korral ei jõua me kunagi veenvale ja kaalukale kokkuleppele neis 
küsimustes, milles liidul tuleb tegutseda suurelt, ja neis, milles liit peaks 
jääma tagaplaanile.
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Austatud kuulajad

Just sellelt aluselt saame teha rohkem kui liidu praeguse õigusraamistiku 
vältimatud kirurgilised kohandused.

Usun, et lähitulevikus ei ole Euroopas 
oodata põhiseaduse allakirjutamist, 
nagu toimus Ameerika Ühendriikides 
Philadelphias. Liidu tee on areneda 
pidevate reformide ja mitte pideva 
revolutsiooni kaudu. 

Selleks et pidev reformimine 
õnnestuks ja et iga samm oleks 
kooskõlas reformide aluseks oleva 
üldmõttega, tuleb minu arvates 
järgida teatud põhimõtteid. 

Esiteks peaks liidu edasine areng tuginema olemasolevatele aluslepingutele 
ja ühenduse meetodile, kuna sellest raamistikust möödavaatamine toob 
kaasa killustatuse, struktuuride dubleerimise ning lõpptulemusena sidususe 
puudumise ja tegevuse ebatõhususe. 

Teiseks tuleks enne mis tahes täiendusi kõrvaldada olemasolevad keerukused 
ja vastuolud aluslepingutes ja nende vahel ning aluslepingute ja muude 
vahendite vahel. See tähendab selliste valitsustevaheliste vahendite nagu 
Euroopa stabiilsusmehhanismi ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, 
koordineerimise ja juhtimise lepingu võimalikult kiiret integreerimist 
aluslepingutesse.

Kolmandaks tuleks uusi valitsustevahelisi lahendusi kaaluda erandina ja 
üleminekulahendustena, mille eesmärk on vältida vastutuse ja sidususega 
seotud probleeme. 

Neljandaks peaks liidu eesmärk olema tänapäeval liikuda võimaluse korral 
edasi tervikuna, st kõigi 28 liikmesriigiga. Olukordades, kus osutub vältimatuks 
muude koosseisude raames toimuv suurem integratsioon (näiteks ühisraha 
praeguste ja tulevaste liikmete vahel), peaks see olema avatud kõigile 
soovijatele. Kui rühm liikmesriike soovib tihedamat koostööd, toimub see 
aluslepingutes sätestatud tõhustatud koostöö kaudu. 

Viiendaks peaks liidu edasine areng põhinema selgetel etappidel ja järjekorral. 
Edasiste sammude puhul tuleks eelkõige kasutada kõiki võimalusi, mida 
praegused aluslepingud pakuvad, ilma neis sätestamata reservatsioonideta. 
Aluslepinguid tuleks muuta ainult juhul, kui teisesed õigusaktid ei ole 
aluslepingutega ette nähtud. 

Kuuendaks ei saa edasiliikumise kiiruse dikteerijateks olla selle suhtes kõige 

“  Euroopas ei ole oodata 
põhiseaduse allakirjutamist, nagu 
toimus Ameerika Ühendriikides 
Philadelphias. Liidu tee on areneda 
pidevate reformide ja mitte pideva 
revolutsiooni kaudu.  ” 
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vastalisemalt meelestatud liikmesriigid. Euroopa ei tohi kuuluda aeglaste 
hulka.

Seitsmendaks, kui peetakse vajalikuks järjekordselt aluslepinguid muuta, tuleb 
enne selle üle läbirääkimiste pidamist ja ratifitseerimiseks esitamist sellel 
teemal põhjalikult arutleda, sealhulgas avalikus ruumis.

Tuleb tõdeda, et meie ees seisab eriti keeruline probleem, kui kõne all on 
ühisraha, euroala ja ELi kui terviku suhted. Ma usun siiski, et selles küsimuses 
suunab meid aluslepingute loogika. 

Aluslepingute kohaselt on ühisraha 
mõeldud kõikide liikmesriikide 
jaoks, vähemalt teoreetiliselt. 
Sest ainult ühele liikmesriigile, 
Ühendkuningriigile, on antud võimalus 
selle kohaldamisest loobuda. 

Isegi Taani staatus on pigem 
potentsiaalne osaleja kui alaline 
väljajääja. Kõik teised liikmesriigid 
on võtnud kohustuse euroga ühineda. 
Tõsi, see võtab aega ja nõuab 
varasemast rohkem ettevalmistusi. 

Oleks viga arendada lähenemise loogikat erinevusi rõhutavates struktuurides, 
eriti kuna kriisile reageerimise praktiline kogemus on näidanud, et veelahe 
ei jookse mitte praeguste ja tulevaste euroala liikmete vahel. Laiendatud 
euroala paktist majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
lepinguni, ühtsest järelevalvemehhanismist ühtse kriisilahendusmehhanismi: 
mil iganes 17 või 18 liikmesriiki on algatanud mõne suurprojekti, on teised alati 
sellega kaasa tulnud. Ikka ja jälle on kesktõmbejõud osutunud tugevamaks kui 
kesktõukejõud.

Mõnedes ringkondades levinud soov luua liit uutel alustel, väiksemal piiratud 
euroalal kui EL 28, ei ole vastus EL 28 süsteemsetele puudujääkidele või 
potentsiaali puudumisele. See peegeldab nostalgiat „vanade heade aegade” 
järele, unistust pöörduda tagasi väikese, vähem keerulise ja järjepidevama 
süsteemi juurde, mida ekslikult peetakse mugavamaks. Kuid aeg on edasi 
liikunud. Mis tahes Tuumik-Euroopa ja perifeeria vastandamine nõrgestab 
mõlemat.

Praegu on ehk sobiv hetk öelda mõni sõna Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi 
suhete kohta. Usun kaljukindlalt, et Euroopa Liit on tugevam, kui Ühendkuningriik 
on selle liige, ja et Ühendkuningriik on tugevam Euroopa Liidu liikmena kui üksi. 
Aga ma tunnistan, et ajaloolistel, geopoliitilistel ja majanduslikel põhjustel 
võib Ühendkuningriiki pidada eriliseks. Just sellepärast oleks viga rakendada 
Ühendkuningriigile tehtavaid erandeid kõigi teiste suhtes. Me saame 

“  
Ikka ja jälle on kesktõmbejõud 
osutunud tugevamaks kui 
kesktõukejõud. 

 ” 
“  

Tuumik-Euroopa ja perifeeria 
vastandamine nõrgestab 
mõlemat

.
 
 ” 
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Ühendkuningriigi eripära arvesse võtta ja peaksime seda tegema eeldusel, et 
see ei ohusta liidu üldist sidusust. 

Kuid selle eripäraga – isegi kui see puudutab mõnes küsimuses mitut riiki – 
arvestamisel tuleb silmas pidada liidu üldist olukorda. 

 

Austatud kuulajad

Eespool esitatud põhimõtete 
valguses kerkivad esile mitmed 
tegevusvaldkonnad, mis 
eeldavad arutelu, meetmeid 
ja otsuseid konkreetsete 
institutsiooniliste muudatuste 
läbiviimiseks lähiaastatel. Need 
on 1) majandus- ja rahaliidu 
süvendamine vastavalt komisjoni 
tegevuskavale; 2) liidu tõhusam 
välisesindatus; 3) liidu väärtuste 
ja kodakondsuse tugevdamine; 4) 
parem regulatiivne tööjaotus; ja 5) 
vajadus täiustada meie poliitilist 
liitu.

Majandus- ja rahaliidu süvendamiseks on komisjon välja pakkunud tiheda 
ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava. Selles ühendatakse 
kaugeleulatuvad eesmärgid ja asjakohane ajakava. Esiteks tuleb täielikult 
rakendada majanduse juhtimise reform. Kui see on tehtud, tuleks kaaluda 
fiskaalsuutlikkuse järkjärgulist arendamist euroala tasandil. Seda täiendaks 
maksupoliitika ja tööturgude koordineerimine. See areng eeldab aja 
jooksul aluslepingute muutmist ja peab olema proportsionaalses suhtes 
demokraatliku legitiimsuse ja vastutusega. Rõhuasetus fiskaal-föderaalsele 
lähenemisviisile ei puuduta ainult euroala praeguseid liikmeid. Euroala peab 
olema avatud kõigile tulevastele ja potentsiaalsetele liikmetele ning järgima 
ühtse turu ja kõigi liidu tegevusvaldkondade terviklikkuse põhimõtet.

Tõhusam välisesindatus eeldab liidu 
ja liikmesriikide ametnike koostööl 
põhinevat tööjaotust. Suunavaks 
mudeliks võib siinkohal pidada 
komisjoni presidendi ja Euroopa 
Ülemkogu eesistuja senist koostööd. 
Kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti peavad abistama nii 
komisjonist kui ka nõukogust pärit 
poliitilised assistendid. Täielikult 

“ 
 Tõhusam välisesindatus eeldab 
liidu ja liikmesriikide ametnike 
koostööl põhinevat tööjaotust. ”

“ 
 Kaaluda tuleks fiskaalsuutlikkuse 
järkjärgulist arendamist euroala 
tasandil. Seda täiendaks 
maksupoliitika ja tööturgude 
koordineerimine. ”
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“  Liidu õiguste (eelkõige õigus 
vabalt liikuda) kuritarvitamisega 
seotud võitlust saab ja tuleb 
edendada teiseste õigusaktide 
kaudu, mitte seades neid õigusi 
kahtluse alla. ”

tuleb ära kasutada Lissaboni lepingus sätestatud võimalused ühiseks 
välisesindatuseks. Välispoliitika ja sisepoliitika välisaspektide ühendamine 
suurendab liidu mõjuvõimu maailmas. Selle tulemusena jaguneb liidu ja tema 
liikmesriikide vaheline koormus tõhusamalt. Julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
ühendamist tuleb jätkata. Lisaks sellele on väga oluline, et euroala oleks 
rahvusvahelistes finantsasutustes ühtsemalt esindatud. 

Liidu väärtuste ja kodakondsuse 
tugevdamine nõuab õigusriigi 
põhimõtete ja liidu õiguste, tagatiste 
ja vabaduste täielikku austamist 
ja rakendamist. Tõhustada tuleb 
selliseid vahendeid nagu õigusaktide 
mõju hindamise alla kuuluv 
põhiõiguste kontroll ja õigusriigi 
kaitset käsitlev komisjoni raamistik. 
Liidu õiguste (eelkõige õigus vabalt 
liikuda) kuritarvitamisega seotud 
võitlust saab ja tuleb edendada 
teiseste õigusaktide kaudu, mitte 
seades neid õigusi kahtluse alla..

Regulatiivse tööjaotuse puhul tuleb võtta lähtekohaks tõdemus, et liidu 
liikmesriikides ei ole vähem õiguslikku regulatsiooni kui liidus endas. Ehkki 
institutsioonides, sealhulgas komisjonis, esineb vahel üliagarust, ei tohi 
unustada seda, et tegelikult on ELi õiguslikku regulatsiooni vaja selleks, et 
muuta 28 liikmesriigi üksikasjalikud õigusnormid üksteisega kokkusobivaks. 
Põhimõtet „suur suurtes ajades ja väike väiksemates asjades” ei tule 
käsitada positiivsete ja negatiivsete tegevusvaldkondade loetelu koostamise 
kaudu, vaid silmas tuleks pidada iga algatuse intensiivsust ja sekkumise 
taset. Selle saavutamiseks on parim vahend paremat õigusloomet 
käsitlev uus institutsioonidevaheline kokkulepe, millega laiendatakse 
kogu õigusloome protsessile komisjoni poolt juba kasutusele võetud 
õiguslikku kvaliteedikontrolli, mõju hindamist ja bürokraatiat vähendavaid 
meetmeid. Lõppkokkuvõttes eeldab see poliitilisi prioriteete käsitleva 
poliitilise konsensuse korrapärast läbivaatamist, millele saab aidata 
kaasa aegumisklauslite või õigusliku järjepidevuse katkemise põhimõtte 
kehtestamisega Euroopa Parlamendi koosseisu vahetumise ajal.

Euroopa 3.0 projekti aluseks olev 
vajadus täiustada meie poliitilist 
liitu ja suurendada demokraatlikku 
legitiimsust peab põhinema 
ühenduse meetodil, mis on tänu 
institutsioonide ja liikmesriikide 
vahelise võimu kontrolli, tasakaalu 
ja võrdsuse süsteemile parimaks 
lähtekohaks riikideülese demokraatia 
süvendamisel. Sellist riikideülest 

“  
Euroopa Liit peab rakendama 
põhimõtet „suur suurtes ajades ja 
väike väiksemates asjades”. ”
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demokraatiat ei tohi ehitada üles kui mitmetasandilist vetoõiguste kogumit, 
vaid süsteemina, kus vastutus tagatakse täidesaatvate otsuste tegemise 
tasandil. Kui need otsused teeb Euroopa tasandi täidesaatev võim, eelkõige 
komisjon, tagab demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse seadusandliku 
võimu kandja Euroopa Parlament ja seadusandja ülesandeid täitev 
nõukogu. Liikmesriikide parlamentide ülesanne on aga tagada liikmesriikide 
tasandil tehtud otsuste, sealhulgas liikmesriikide nõukogus võetavate 
meetmete legitiimsus ja asjakohane vastutus. Väga olulisel kohal peaksid 
koostöösuhetes (Kooperationsverhältnis) olema liikmesriikide parlamentide 
ja Euroopa Parlamendi suhted.

Selle loogika kohaselt peaks edasine areng hõlmama komisjoni kui liidu 
täidesaatva võimu kandja (sealhulgas liidu rahahalduse ülesannetes) 
reformimist. Komisjon vastutaks kahekojalise – Euroopa Parlament ja 
nõukogu – seadusandliku organi ees. Selleks et tagada õige tasakaal 
poliitilise loovuse ja komisjoni tegevuseks vajaliku sõltumatuse vahel, 
tuleks komisjoni suhtes praegu kohaldatav negatiivne kriitika asendada 
konstruktiivse kriitikaga. Nii saadetaks Euroopa Komisjon laiali ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament pakub absoluutse häälteenamusega Euroopa 
Komisjoni presidendi kohale teise kandidaadi.

Selleks et tagada täielik järjepidevus ja tõhusus liidu tasandi täitevvõimu 
erinevate rollide vahel, samuti nende demokraatlik legitiimsus ja vastutus, 
võib kaaluda mõningaid uuendusi. Keskpikas perspektiivis võiks liita 
Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste ja euro eest vastutava 
asepresidendi ning eurorühma presidendi ametikohad. Radikaalsemad 
uuendused, näiteks Euroopa Komisjoni presidendi ja Euroopa Ülemkogu 
eesistuja ametikoha liitmine, on siiski kaugema tuleviku küsimus. 

Kuid pidades silmas Euroopa integratsiooni võimalikku edasiarendamist, 
eelkõige euroalal, võiks selline ühitamine olla mõistlik, sest see suurendaks 
Euroopa Liidu poliitilise süsteemi sidusust ja nähtavust nii sisemiselt kui 
ka väliselt. Võimalikud on ka üleminekuetapid ja vahepealsed lahendused. 

“ 
 Radikaalsemad uuendused, näiteks Euroopa Komisjoni 
presidendi ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikoha liitmine, 
on siiski kaugema tuleviku küsimus. ”

“  
Edasine areng peaks hõlmama komisjoni kui liidu täidesaatva 
võimu kandja (sealhulgas liidu rahahalduse ülesannetes) 
reformimist. Komisjon annaks aru kahekojalise – Euroopa 
Parlament ja nõukogu – seadusandliku organi ees. ”
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Siinkohal on oluline märkida, et need institutsioonilised muudatused saavad 
õnnestuda vaid siis, kui kõigepealt tehakse hädavajalikke edusamme 
poliitiliste suundumuste ja strateegiate lähendamisel. 

Veelkord: It’s the politics, stupid! 

Just poliitika on see, mis teeb asjad võimalikuks või mitte, ja alles sellele 
järgneb institutsionaalne areng, mitte vastupidi. 

Austatud kuulajad 

Euroopa integratsioon on ja jääb samm-sammult toimuvaks protsessiks. Me 
teadsime seda algusest peale: „L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans 
une construction d’ensemble,” nagu on kirjas Schumani deklaratsioonis. 

See pragmaatiline lähenemisviis ei ole aga kunagi olnud vastuolus teatava 
idee järgimisega. Meie ambitsioonidega, meie unistustega, mida Saksa 
filosoof Sloterdijk nimetas „säravaks unistuseks”. 

Euroopa integratsioon on jätkuvalt lähiajaloo kõige tulevikkuvaatavam projekt. 
Sellel on hämmastav energia ja külgetõmbejõud. Selle kohanemisvõime on 
ennenägematu. Kuid seda kõike vaid teatud tingimustel. Nendeks on üheselt 
mõistetav juhtimine, koostöö küpsus ja Euroopa poliitika jõulisus.

See kõik on kaalul tulevastel Euroopa Parlamendi valimistel. Valimised on 
parim aeg, et kaitsta tehtut ja saavutada konsensus tegemist vajava üle, 
tõdeda, milline Euroopa tegelikult on, ja seista selle idee eest, milline see 
olla võiks.

Need valimised on olulised.

Ma olen olnud Euroopa Komisjoni eesotsas kümme aastat ja püüdnud selle 
aja jooksul anda oma panuse pragmaatilise, sidusa ja tugeva Euroopa Liidu 
ehitamisse. Euroopa Liit ei ole oma tegemistes alati pruukinud saavutada 
esialgseid kõrgelennulisi eesmärke, kuid usun, et komisjoni roll on olnud 
oluline ja selliseks see ka jääb.

Oleme teinud tööd selle nimel, et säilitada Euroopa ühtsus ja avatus 

“ 
 It’s the politics, stupid! ”

“ 
 Euroopa integratsioon on ja jääb samm-sammult toimuvaks 
protsessiks. Euroopa integratsioon on jätkuvalt lähiajaloo kõige 
tulevikkuvaatavam projekt. Sellel on hämmastav energia ja 
külgetõmbejõud.”
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ning muuta ta tugevamaks. Tugevamaks, sest liikmesriikide majandus on 
muutumas konkurentsivõimelisemaks, et olla kogu maailmas esirinnas. Ja 
tugevamaks, sest Euroopa tasandil on majanduse ja rahanduse juhtimist 
silmapaistvalt tugevdatud.

Teha on siiski veel palju. Euroopa projekt on ainulaadne ja vajalik. See on 
projekt, mille üle võib uhke olla.

Mul on olnud au osaleda Euroopa Liidu ajaloo kõige ohtlikumate sündmuste 
lahendamises ja algatada reforme, mis põhinevad sellest kogemusest saadud 
õppetundidel. Kuid suurim au ei kuulu neile, kes on vajalike jõupingutustega 
alustanud, vaid neile, kes need lõpule viivad.

Seega jätkakem tööd. 

Alustagem igapäevaseid reforme, la réforme de tous les jours.

Jätkakem tööd ja olgu meie saatjaks see, mida üks minu eelkäijatest, 
François-Xavier Ortoli nimetas argipäevajulguseks, le courage de chaque 
jour.

Ja need, kes on minu, ja ma loodan, et ka teie sarnased, kes jagavad seda 
kirge ja armastust Euroopa vastu – seadkem seda tehes eesmärgiks, 
et kõigil inimestel Euroopas oleksid väärikale ühiskonnale kohased 
elamistingimused. Sest lõppude lõpuks ei ole küsimus kontseptsioonides, 
arvudes ega majanduses, vaid väärtustes. Ja ma usun, et Euroopa seisab 
just nende peamiste väärtuste eest, milleks on rahu, vabadus ja solidaarsus. 

Tänan tähelepanu eest.




