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Lugupeetud president Buzek 
 
Oma tänases kõnes Euroopa Parlamendile liidu olukorra kohta, tuleb mul tõdeda, et Euroopa 
Liit on kriitilises pöördepunktis. Majanduskriis jätkub ning majanduse elavdamise tee võib 
osutuda meie kodanike jaoks pikaks ja vaevarikkaks. Töökohtade loomine on takerdunud, 
kuna paljudes piirkondades ei ole majanduskasv piisavalt suur olnud. Riigivõlg on endiselt 
raskeks koormaks, mis pidurdab lühi- ja pikaajalist majanduskasvu, kui sellega ei tegeleta 
jõuliselt ja aega viitmata. Mitmed meie parimad saavutused, nagu ühisraha euro ja inimeste 
vaba liikumine Schengeni alal, on sattunud surve alla. Sellises olukorras tuleb Euroopa idee 
eest seisvatel jõududel, eelkõige Euroopa Parlamendil ja Euroopa Komisjonil koguda 
aktiivselt toetust Euroopale ja tõestada, et Euroopa integratsiooni süvendamine on nende 
probleemide lahendamisel esmatähtis.  
 
Kõik me teame, et jätkusuutlik majanduse elavdamine on praeguse põlvkonna põhiülesanne.  
Majanduskasvu ja usaldust taastades on meil võimalik säilitada ELi ainulaadne sotsiaalne 
mudel ja toetada oma kodanike püüdlusi. Sellest lähtuvalt valmistab komisjon ette oma 2012. 
aasta tööprogrammi. Programm näeb ette suurt tööd majanduskasvu ja reformide 
edendamisel ning põhineb ühisel arusaamal prioriteetidest ja kiire tegutsemise vajadusest.  
Majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomisel kasutatakse hüppelauana viimaste 
aastate saavutusi. Lisaks minu kõnes nimetatud ettepanekutele on programmi keskmeks 
järgmised põhiteemad: 
 

• stabiilsusel ja vastutusel rajanev liit 
• majanduskasvul ja solidaarsusel rajanev liit 
• ELi mõju suurendamine maailmas laiemalt 

 
Mõne viimase aasta jooksul koos tehtud töö kujutab endast enneolematut uuendust ELi 
majanduslikus struktuuris.   Euroopa poolaasta ja iga-aastane majanduskasvu analüüs on 
toonud olulise pöörde paremuse poole tõhusa kooskõlastamise tagamisel.  Tugeva ja 
usaldusväärse finantssektori kujundamiseks on meil uuenduslik lähenemine reguleerimisele ja 
järelevalvele.  Kasutame maksimaalselt ära ühtse turu mõju, et tekiksid majanduskasvu ja 
töökohtade loomise uudsed allikad.  Kõigis neis valdkondades on komisjon sel aastal juba 
esitanud olulisi uusi ettepanekuid.  Neile järgnevad lähinädalatel uued ettepanekud põhiliste 



 2

finantsteenuste sektorite nagu tuletisinstrumentide, pangakriisi ennetamise ja lahendamise 
ning reitinguagentuuride kohta, samuti VKEde elu lihtsustamise, energiaküsimuste ja 
vastutustundlike äritavade kohta.  Lisaks kavandame ulatuslikke sektoripõhiseid programme 
ja instrumente, et ajakohastada Euroopa eelarve. Kõik ettepanekud lähtuvad eesmärgist luua 
ELi lisandväärtust. Kõnealuse paketi heakskiitmine peab olema päevakorras esikohal, et 
saavutada järgnevate aastate eesmärgid.  
 
Komisjoni 2012. aasta tööprogramm on esimene võimalus rakendada uut raamkokkulepet 
kogu ettevalmistustsükli jooksul.  Struktureeritud dialoog kajastab väga selgelt seda erilist 
partnerlust, mis meie kahe institutsiooni vahel valitseb. Tahan Teid tänada komisjonide 
esimeeste konverentsi põhjaliku aruande eest, mille komisjon on ettevalmistava protsessi 
raames hoolikalt läbi vaadanud. Koos Euroopa Parlamendi 6. juuli resolutsiooniga, mida 
toetas väga suur hulk Euroopa Parlamendi liikmeid, kinnitab see dokument parlamendi 
ambitsioone ELi eesmärkidega seoses. Saanud alguse täna alanud arutelust liidu olukorra 
kohta, hoogustub struktuurne dialoog lähinädalatel ja selle tulemusel võetakse tööprogramm 
vastu 15. novembril. Vastavalt raamkokkuleppele on käesolevas kirjas esitatud 
põhielemendid, millest juhindutakse tööprogrammi ettevalmistamisel, et nendele dialoogis 
toetuda.  Mõned põhielemendid on loetletud alapunktidena, illustreerimaks tulevasi 
ettepanekuid, kuid need ei kujuta endast lõplikku ega täielikku loetelu.  Eelkõige ootan 
komisjonide esimeeste konverentsi ja kolleegiumi vahelist kohtumist 12. oktoobril. Eelmise 
aasta kohtumine näitas, et see foorum võib anda tugeva aluse ühise eesmärgi tunnetuse 
loomisel.  
 

*** 
 
Stabiilsusel ja vastustusel rajanev liit:  makro-majanduslik ja haldusraamistik 
majanduskasvu soodustamiseks 
 
Peame looma Euroopa majanduse juhtimise positiivse mõjuringi, tagades selleks koostoime 
liikmesriikide ja ELi majanduspoliitikate vahel.  Lõpuni tuleb välja arendada tugevad 
struktuurid majanduse juhtimiseks ning finantsjärelevalveks, et taastada nii kodanike kui ka 
turgude usaldus. ELi ühtne turg on tohutu potentsiaal majanduskasvuks ning seda tuleb 
edendada.   
 
Pärast kurviläbimist tuleb taas hoogsamalt edasi liikuda, et kooskõlas Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga keskenduda kriisijuhtimise asemel tuleviku majanduskasvu mudelile. Peame 
näitama, et meie plaanid on ellu viidud ja need toovad meie kodanikele tuntavat kasu.     Neid 
eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi ettepanekuid: 
 

• teine iga- aastane majanduskasvu analüüs  
• Euroopa poolaasta soovitused liikmesriikidele koos ülemääraste tasakaalunihete 

uute menetlustega ning minu kõnes esitatud täiendavad ettepanekud majanduse 
juhtimise kohta 

 
Ajal, mil eelarve konsolideerimine on väga oluline, jätkab komisjon jõupingutusi selle nimel, 
et lahendada probleem seoses maksudest kõrvalehoidumisega, sealhulgas alustab 
läbirääkimisi oluliste kolmandate riikidega hoiuste üle maksuparadiisides volituste eelnõu 
alusel, mis praegu ootab nõukogu heakskiitu.  
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Üks kõige tõhusam liidu vahend majanduskasvu edendamiseks on ELi eelarve. Pärast üldise 
ettepaneku esitamist mitmeaastase finantsraamistiku kohta juunis, esitab komisjon sel sügisel 
järgmise finantsraamistiku õigusliku aluse, pöörates tähelepanu ELi rollile selles ning 
pidades silmas lihtsustamist.  
 
Majanduskasvul ja solidaarsusel rajanev liit 
 
Ühtne turg majanduskasvu nimel 
 
Ühtse turu säilitamine on oluline kestva majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks Euroopas. 
Peaksime rakendama uusi ideid ja uut tehnoloogiat, et tänase ühtse turu eeliseid võimalikult 
hästi ära kasutada.  Pärast ulatuslikke avalikke arutelusid avaldati ühtse turu aktis 12 
konkreetset meedet, mida komisjon lähikuudel üle vaatab.  Julgustan parlamenti ja nõukogu 
neid algatusi õigusloomeprotsessis kiiremini ära kasutama, et tagada reaalne kasu 
ettevõtlusele ja kodanikele nii kiiresti kui võimalik. 
 
Kuid meie jõupingutused sellega veel ei lõpe. Majanduse arengut silmas pidades tuleb edasi 
arendada raamistikku, milles meie ettevõtted tegutsevad. 2012. aastal kavandab komisjon 
täiendavaid algatusi, et tugevdada ühtset turgu, vähendada halduskoormust ja lubada 
majandusettevõtjatel täielikult kasu saada võimalustest, mida pakub 500 miljoni elanikuga 
siseturg. Eelseisva toimekontrolli õigusliku järelmeetme eesmärk on täiustata ühtset 
teenusteturgu, kasutades ära uusi võimalusi töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks. 
Käibemaksusüsteemi ajakohastamine aitab ettevõtlusel keskenduda majanduskasvule, seda 
eriti VKEde puhul. 
 
Usaldavad tarbijad loovad hästitoimiva turu. Tuginedes käesoleval sügisel tehtud tööle, 
esitatakse uues tööprogrammis meetmed, et tugevdada tarbijate õigusi, sealhulgas 
elektroonilised ja piiriülesed tehingud, ning tegeleda tõhusamalt tervishoiu ja ohutuse 
küsimustega, parandades seega kodanike julgeolekut ja toetades samal ajal nõudlust ühtsel 
turul. 
 
Laiaulatusliku ettepanekute paketiga nähakse ette konkurentsivõimelised ja ohutud 
raudteeteenused, millega panustakse oluliselt Euroopa transpordisüsteemi jätkusuutlikkusse. 
Infrastruktuur on olulisem kui kunagi varem seoses konkurentsivõimega maailmaturul ning 
moodustab koos programmiga „Euroopa ühendamine” meie strateegia keskse osa, et 
arendada välja tõhus ja jätkusuutlik infrastruktuur ELis.   
 
Kuigi peamised ettepanekud ELi G20 raames võetud kohustuste täitmiseks seoses 
finantsteenuste reformiga esitatakse 2011. aasta lõpus, jätkab komisjon edasist tööd suurema 
vastutuse, läbipaistvuse ja kindluse saavutamiseks, mis on möödapääsmatu majanduskasvu ja 
investeeringute seisukohalt. Täiendavad meetmed 2012. aastal hõlmavad ettepanekuid, mis 
keskenduvad investeerimisfondidele, kindlustussektorile ja investorite kaitsele.  
 
Neid eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi 
ettepanekuid: 
 

• investorite kaitse jaeinvesteeringute ja investeerimisfondide puhul 
• tulevase käibemaksusüsteemi ettevalmistamine 
• Euroopa tarbijate agenda 
• üldise tooteohutuse eeskirjade läbivaatamine  
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• raudtee liberaliseerimise pakett 
• elektrooniline identifitseerimine ja autentimine 
• tõhus kollektiivsete õiguste haldamine 
• riigiabi raamistik üldist majandushuvi pakkuvate teenuste jaoks 

 
Töökohad ja oskused 
 
Euroopas on majandusedu ja sotsiaalne ühtekuuluvus ühe ja sama mündi kaks külge. 
Praegune kõrge töötuse tase tekitab suuri raskusi, ohustades tõsiselt meie tulevast sotsiaalsest 
ühtekuuluvust ja majandusarengut.  Euroopa on edukas ainult juhul, kui kõik leiavad oma 
koha ühiskonna edendamisel.   
 
See on pöördepunkt meie ühiskonnas. Kuigi elanikkond vananeb üha kiiremini, ei tohi me 
siiski kaotada tööjõu potentsiaali, teadmisi ja oskusi. Vaja on investeerida inim- ja 
sotsiaalkapitali.  Mitmed liikmesriigid ja ettevõtted on seda juba mõistnud: kriisi ajal ei 
kaotatud töökohti, mõnikord töötati vähendatud töötundidega või loodi vähem uusi töökohti, 
saades nüüd kasu töötajate oskustest ja teadmistest. 
 
Lisaks ulatub kriisi sotsiaalne mõju töökeskkonnast kaugemale: rahalistes raskustes peredel 
ei ole kerge majanduslikult toime tulla, üha suurenevat hulka lapsi ähvardab vaesus ning 
stressist tingitud haigused ja muud tervist kahjustavad mõjud nõrgestavad meie ühiskonda.  
Seepärast jätkab komisjon võitlust vaesuse vastu ja korraldab kampaania Euroopa 2020. 
aasta põhieesmärgi saavutamiseks.  

 
Ühiskonna kindlustamine tulevikuks tähendab ka õigeaegset tegelemist pikaajaliste 
probleemidega, sealhulgas pensionisüsteemi jätkusuutlikkusega. Kuigi enamik vahendeid on 
riiklikud, võib ELi panus olla üsnagi oluline ning mitmed algatused lähtuvad meie edasisest 
tööst seoses pensionidega. Rahandusvaldkonna toimekindlus ja samal ajal riigi rahanduse 
usaldusväärsuse taastamine ei nõua üksnes kuluprioriteetide, vaid ka sissetulekuallikate 
ümbervaatamist.  
 
Euroopa turumajanduse sotsiaalse aspekti kindlustamiseks kavandatud algatused järgmise 
aasta tööprogrammis hõlmavad järgmist: 
 

• tööhõivepakett (hõlmab turvalise paindlikkuse uuendatud tegevuskava, 
keskkonnahoidlikke töökohtade algatust ja noortele pakutavate võimaluste 
algatust) 

• tööandjapensionide süsteemi toetamine  
• täiendavate pensioniõiguste kaitse töökohta vahetavatele inimestele 

 
Jätkusuutlik tee tulevikku  
 
Praeguse komisjoni peamine prioriteet on olnud ühtse raamistiku loomine üleminekuks 
vähese CO2-heitega ressursitõhusale ühiskonnale.  2012 on viimane aasta ettevalmistusteks 
enne 2009. aasta kliima- ja energiapaketi jõustumist. Nimetatud aastal võetakse ka uusi 
meetmeid, et toetada meie kokkulepitud eesmärkide saavutamist ning aidata kodanikel, 
kogukondadel ja ettevõtetel kujundada pikaajalisi plaane vähese CO2-heitega tuleviku suunas 
liikumiseks.   Transpordivaldkonnas lähtume sõidukite heite vähendamiseks võetud tõhusatest 
meetmetest.    Aitame luua infrastruktuuri, mis on vajalik selleks, et teha alternatiivkütused ja 
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-sõidukid hõlpsasti kättesaadavaks. Ressursitõhusust käsitleva juhtalgatuse olulisim tulemus 
saab olema uus veepoliitika kava.  
 
Selliseid meetmeid võetakse paralleelselt kliimaeesmärkide kaasamisega kõigisse tulevikus 
ELi eelarvest tehtavatesse kulutustesse, millega antakse suurim panus kliimaeesmärkide 
saavutamiseks. Komisjon lisab ka edaspidi kliimaeesmärgid kõigisse asjaomastesse 
õigusaktidesse ning kaasab rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemused oma töösse Euroopas. 
 
Läbi aegade on energiakasutus osutunud üheks põhiliseks ühiskonna jõukust määravaks 
teguriks.   ELi ühine eesmärk on turvaline, säästev ja konkurentsivõimeline energiasüsteem.  
Pikemaajalise stabiilsuse tagamiseks töötatakse välja strateegia taastuvenergia kasutamiseks 
pärast 2020. aastat. Pärast traagilist õnnetust Fukushimas ja stressitestide tulemusel 
hakatakse põhjalikult läbi vaatama ka kehtivat tuumaohutuse raamistikku.   
 
Neid eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi 
ettepanekuid: 
 

• edasised sammud sõiduautode ja kaubikute heite vähendamiseks 
• puhta energia kasutamise lihtsustamine transpordis 
• Euroopa veeressursside kaitse 
• EURATOMi tuumaohutust käsitleva õigusraamistiku ajakohastamine  

 
Avatud Euroopa kodanike jaoks 
 
Avatud ja turvalise ruumi loomine, kus ELi kodanikud ja ELi sisenemise ja seal elamise 
õigusega kolmandate riikide kodanikud võivad vabalt liikmesriikidesse siseneda, nende vahel 
reisida, neis elada ja töötada, on üks võimsamaid näiteid ELi tegevusest.     
 
Viimase aasta sündmused ELis ja väljaspool seda on tõstnud piirikontrolli küsimused meie 
päevakorra tippu.  Selleks, et kaitsta meie ajaloolisi saavutusi seoses vabaduse ja liikuvusega, 
peame uute probleemidega toimetulemiseks oma piirisüsteemi jätkuvalt tugevdama ja edasi 
arendama.  Jätkuvalt tuleb tugevdada ühist rändepoliitikat, et tagada vastutustundlik 
rändevoogude juhtimine ELis. Komisjon esitab pärast põhjalikku arutelu sidusrühmadega uue 
põlvkonna piirikontrolli käsitleva paketi. Samuti töötame selle nimel, et tagada praktikas 
töötajate vaba liikumine ELi sees, mis on kodanike üks põhiõigusi siseturul.   
 
Komisjoni 2012. aasta tööprogrammis jätkatakse mitmete Stockholmi programmi ulatusliku 
tegevuskava põhialgatuste elluviimist.  E-õiguse laiendamist käsitleva õigusakti ettepanekuga 
nähakse koostöö lihtsustamiseks õigusvaldkonnas ette info- ja sidetehnoloogia kasutamine.  
Samuti on kavas käsitleda vajadust tagada kohtumenetluses olevate dokumentide 
tunnustamine kõikjal ELis. 
 
Neid eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi 
ettepanekuid: 
 

• piirikontrolli järgmine põlvkond 
• strateegia inimkaubanduse vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks 
• tööhõive ja ränne 
 

ELi mõju suurendamine maailmas laiemalt 
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Üha rohkem mõjutab ELi kodanike jõukust ja turvalisust otseselt see, mis toimub väljaspool 
meie piire. ELi väliste arengusuundade kujundamine on meie endi huvides ning parim viis on 
seda teha ühiselt.  
 
Vahemere lõunapiirkonna naaberriikides varem toimunud muutused annavad ELile 
võimaluse mõjuda positiivselt teel demokraatia ja jõukuse suunas.   Peame töötama koos uute 
valitsustega, et näha, millist toetust ja julgustust saame neile pakkuda poliitika ja tehnilise abi 
valdkonnas, aga ka konkreetset abi rekonstrueerimisel ja majanduse arendamisel.  
 
Euroopa põhiväärtus on solidaarsus ning see ulatub kaugemale meie piiridest. 
Rahvusvahelise arenguabi suurima rahastajana kogu maailmas on ELil juhtroll maailma 
kõige vaesemate riikide aitamises, pidades eelkõige silmas aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamist.   ELi üleilmse solidaarsuse konkreetse väljundina tehakse 2012. aastal 
ettepanekud Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamiseks.  
 
Samuti jätkab komisjon ELi rahvusvahelise tasandi kasvueesmärkide toetamist.  Kui üldine 
eesmärk on käimasolevate mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste edukas lõpuleviimine ja 
WTO edasine tugevdamine Venemaa liitumise abil, siis loodame lähemal ajal sõlmida 
vabakaubanduslepingud Ukraina, Kanada, Singapuri ja Indiaga ning seoses Jaapaniga 
astuda otsustava sammu edasi. Lisaks valmistume alustama läbirääkimisi ELi 
investeerimislepingu sõlmimiseks Hiinaga. 
 
Võimalikku tulevast laienemist käsitlevad hindamised ja käimasolevad kõnelused jätkuvad 
kogu 2012. aasta jooksul. Loodame peagi võtta vastu oma perre 28. liikme – Horvaatia.  
2012. aastal jätkatakse jõupingutusi, et Horvaatia saaks liikmestaatusega kaasnevate 
kohustuste täitmiseks tehtavatest ettevalmistustest täielikult kasu ning suudaks nendega 
sammu pidada.   
 
Neid eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi 
ettepanekuid: 
 

• Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomine 
• 2012. aasta laienemispakett 
 

Arukas reguleerimine ja tõhus rakendamine 
 
Komisjon täidab oma tööprogrammi elluviimisel jätkuvalt oma kohustust ja koostab üksnes 
parima kvaliteediga ettepanekuid.  Kvaliteet sõltub ettevalmistustest ning ettevalmistus 
tähendab seda, et algatused töötatakse välja täielikus koostöös sidusrühmadega. Selleks, et 
tagada sidusrühmade täielik osalemine, on alates 2012. aastast konsultatsiooniperioodi 
pikendatud kaheksalt nädalalt 12-le nädalale. 
 
Kuid isegi juhul, kui ettepanekud on hästi ette valmistatud ning parlament ja nõukogu on need 
edukalt läbi vaadanud ja neile oma toetuse andnud, sõltub nende tegelik mõju rakendamisest.  
Praegu ei jõua liiga paljud poliitikameetmed kodanike, ettevõtete ja riigiasutuste jaoks 
käegakatsutavate tulemusteni. Komisjon teeb kõik selleks, et täita vääriliselt oma rolli 
aluslepingute täitmise järelevalvajana. See hõlmab ka võrdsete võimaluste ja hästitoimiva 
ühisturu tagamise peamise vahendi – konkurentsipoliitika – aktiivset kohaldamist ja 
arendamist.  
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Neid eesmärke silmas pidades hõlmab komisjoni 2012. aasta tööprogramm järgmisi 
ettepanekuid: 
 

• Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
 
 

*** 
 
Edasised sammud 
 
Aasta 2020 saabub juba kaheksa aasta pärast. Selleks, et üleilmsete arengusuundadega 
sammu pidada peab EL haarama võimalusest tugevdada oma positsiooni maailmas. Meie 
kaugeleulatuvate eesmärkide saavutamine sõltub nii liikmesriikide kui ka Euroopa 
institutsioonide tulemustest reformide läbiviimisel.  Tegeliku mõju saavutamiseks 2020. 
aastaks tuleb Euroopa tasandil jõupingutustega varakult alustada. See tähendab, et vajaliku 
edu saavutamiseks tuleb tegutseda praegu. Ootan huviga meie lähinädalate koostööd 
Euroopa Parlamendiga, et töötada välja algatuste kava, mis aitab taastada majanduskasvu ja 
kindlustunde ELis.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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