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Euroopa tuleviku reformikava

ERP FRAKTSIOONI PRIORITEEDID 2014–2019

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi tuleb Euroopa Liidul lahendada äärmiselt tõsised probleemid.
Miljonid töötud, järjest suurenev ränne, karm ülemaailmne konkurents ja meetmed kriisiga toimetulekuks.
Lisaks on kadunud usk poliitika suutlikkusse lahendusi pakkuda.

Euroopa Parlamendi ERP fraktsioon ja valitsused, milles kristlikud demokraadid ja konservatiivid on
osalised, on juhtinud reforme, mis võimaldavad Euroopa Liidul praegusest kriisist väljuda. Nüüd soovime
koostada ELile tulevikku suunatud tõhusa reformikava, et liit suudaks toime tulla edaspidiste
probleemidega, suurendades selleks Euroopa konkurentsivõimet, et suureneks majanduskasv ja tööhõive
ning taastuks kodanike usaldus.

Euroopa on maailmajagu, kus austatakse väärtusi ja inimväärikust, mida kajastab põhiõiguste harta. EL
peab tõestama, et ta suudab kaitsta kristlikke demokraatlikke väärtusi ja ühiskonnamudelit ülemaailmse
konkurentsi ees ja toime tulla demograafiliste probleemidega.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet tuleks järgida struktuurselt ja täielikult, et otsustada, kas
Euroopa tasandi õigusakt on vajalik või mitte. Vastavalt Lissaboni lepingu protokollidele 1 ja 2 tuleks
selles asjas küsida ja arvesse võtta liikmesriikide parlamentide arvamust.
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Soovime, et Euroopa Komisjon lisaks oma töökavasse järgmised eesmärgid:

I. Oleme suutnud Euroopat kriisi järel stabiliseerida. Võttes selle aluseks, keskendume
majanduskasvule ja uute töökohtade loomisele.

 Tuleb kohaldada stabiilsuse ja majanduskasvu paktis esitatud nõudeid. Kokkulepitud kahe
seadusandliku ettepaneku paketti ja kuue seadusandliku ettepaneku paketti tuleb täielikult
kohaldada ja neist kinni pidada. Ei tohiks teha ühtegi poliitikast ajendatud muudatust või
järeleandmist. Tänane vastutus säästliku eelarve rakendamise eest aitab ära hoida tulevaste
põlvkondade koormamise uue võlaga.

 Põhiline Euroopa konkurentsivõime parandamise vahend on ühtne turg. Tuleb järgida kehtivaid
eeskirju ja viia lõpule teenuste ühtse turu loomine. Fraktsioon nõuab, et komisjon esitaks uusi
õigusakti ettepanekuid, et järgida ennekõike digitaalarengu tegevuskava, kuna see on vahend
digitaalse turu loomise lõpuleviimiseks. Ühtsed andmekaitse-eeskirjad, intellektuaalomandi kaitse
ja ettepanekud nende tugevdamiseks maailmamajanduses on esmatähtsad digitaalse turu
võimaluste täielikuks kasutamiseks. Vaja on tugevat interneti turvalisuse ja eraelu puutumatuse
rikkumiste vastast Euroopa strateegiat. Euroopast võiks saada digitaalsel turul maailmaliider.

 Euroopa tuleb uuesti industrialiseerida ühtse strateegia rakendamise abil. Euroopa Komisjon
peaks sellist algatust juhtima ja suurendama meie tööstuse konkurentsivõimet, asetamata
ettevõtjatele liigset regulatiivset koormust.

 Euroala peab juhtima eurorühma eesistuja, kes peaks olema Euroopa Komisjoni majandus- ja
rahandusküsimuste volinik ning kellel peaks riiklike eelarvete järelevalveks Euroopa poolaasta
raames olema konkurentsivolinikuga sarnane roll. Euro on meie ühine tulevik. Me ei soovi, et EL
jaguneks eurot kasutavateks ja mittekasutavateks liikmesriikideks. Seetõttu tuleks kasutada liidu
institutsioone, selle asemel et luua uusi administratiivstruktuure. Uute vahenditega tuleb tagada,
et stiimulid ja tingimuslikkus on omavahel kooskõlas.

 Nõuame ELi raamistikku, mis võimaldab ettevõtjatel investeerida rohkem teadustöösse ja
arengusse. Innovatsioon on tulevik.

 Euroopal on vaja jätkusuutlikku ühist energiapoliitikat, mis tagaks meie energiavarustuse
suurema turvalisuse, sõltumatuse ja mitmekesisuse, aga ka konkurentsivõimelised ja soodsad
energiahinnad, mis aitaksid kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Selleks peame
investeerima rohkem ELi sisesesse piiriülesesse energia infrastruktuuri ja eelkõige selle
omavahelistesse ühendustesse. Ainult toimiv ühtne energiaturg, mis põhineb turu põhimõtetel ja
ostujõu ühendamisel läbirääkimistes kolmandatest isikutest tarnijatega, võimaldab seda
saavutada.

 EL on teinud viimastel aastatel suuri jõupingutusi kliimamuutusega võitlemiseks. Nüüd on vaja
realistlikke kliimaeesmärke ja uuendada heitkogustega kauplemise süsteemi, mis võimaldaks
vähendada CO2 heiteid ja samas säilitada energiamahukad tööstusharud ELis, takistada
töökohtade väljaviimist ning saavutada kokkulepitud eesmärgid.

 Eelkõige pööratakse tähelepanu kokkulepitud pangandusliidu rakendamisele ja tugevdamisele, et
tagada viivitamatult usaldusväärse ja tugeva süsteemi loomine.

 Euroopa peab looma väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) soodustava keskkonna, mis
hõlmaks ka parimate rahaliste ja õiguslike tingimuste pakkumist ettevõtluse alustamiseks.
Ettevõtjatel ja väikeettevõtjatel peab olema võimalus laenu võtta ühetaoliste soodsate
intressimääradega. Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta kapitali suurendamist tuleb täielikult
kasutada. Lisaks on vaja kaasaegseid rahastamisvahendeid, nagu riskikapital, ühisrahastamine
ja projektivõlakirjad. VKEdel peab olema parem juurdepääs ELi tasandi ja riiklikele
hankelepingutele ja rahastamisele.

 Struktuuripoliitikale ette nähtud ELi eelarve on 2020. aastani rohkem kui 350 miljardit eurot ja see
on peamine investeeringute, konkurentsivõime ja solidaarsuse tagamise vahend. Rahaliste
vahendite kasutamine peab olema suunatud majanduskasvule, võttes arvesse riigipõhiseid
soovitusi.

 Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) vahehindamine peaks võimaldama liikuda
Euroopas rohkem innovatsiooni, investeerimise, tööhõive ja majanduskasvu suurendamise
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suunas. Läbivaatamine peaks valmistama ka ette uue omavahendite süsteemi loomist, mis
põhineks kõrgetasemelise rühma tööl.

 Euroopa Komisjon on alustanud bürokraatia vähendamist Stoiberi kõrgetasemelise rühma
esitatud ettepanekutega. Tuleb ellu viia Euroopa Komisjoni bürokraatia vähendamise algatus
REFIT. Liikmesriigid peaksid võtma endale kohustuse bürokraatiat vähendada. Kõnealust
protsessi tuleb tõhustada ja jätkata. Vaja on sõltumatut mõjuhindamiskomiteed, kes annaks
neutraalse hinnangu ELi eeskirjade rakendamise tagajärgedele. ELi õiguse kohaldamist tuleks
jätkata ja kontrollida ELi tasandil ühtsel viisil. Euroopa Komisjoni järgmisel ametiajal tuleb
bürokraatia vastu võitlemiseks ühele asepresidendile teha ülesandeks jälgida pidevalt ELi
õigusakte kõigis valdkondades, hinnates nende praktilisust ja vajalikkust ning koordineerides
ettepanekuid selle kohta, millised õigusaktid tuleks kehtetuks tunnistada, milliseid lihtsustada ja
ajakohastada.

 Komisjoni peaks kuuluma ka volinik, kes vastutab subsidiaarsuse küsimuste eest ja eelkõige
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise järelevalve eest ELi uute ja olemasolevate õigusaktide puhul.

 Euroopa peab välja töötama merendusstrateegia, mille abil soodustada majanduskasvu.

 ELi peaks rohkem väärtustama oma kodanike tervist ja edendama selleks ennetavaid meetmeid
ning eelkõige soodustama tervislikku eluviisi ning võitlema toiduohutuse eest ja toidupettuste
vastu. Sellistest mittenakkuslikest haigustest nagu vähk tingitud majanduslikku ja sotsiaalset
koormust tuleb vähendada ELi tõhusate ühismeetmete abil, mis põhinevad tulemuslikel
olemasolevatel algatustel, nagu EPAAC, CANCON ja Equity Action Joint Actions.

 Ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) tuleb kohaldada mittebürokraatlikult, et soodustada Euroopa
põllumajanduse konkurentsivõimet ja tagada toiduga kindlustatus 500 miljonile kodanikule. ÜPP-
põhised maksed peavad olema suunatud töökohtade säilitamisele ja maapiirkondade
edendamisele.

II. Oleme muutnud ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevaks alaks. Nüüd tuleb hoida meie
humanitaarseid väärtusi ning kaitsta Euroopat kuritegevuse ja terrorismi eest.

 Oma humanitaarse kohustuse täitmiseks peaks EL looma tõhusa ühise varjupaigasüsteemi ja
liikmesriigid peaksid järgima täielikult kehtivaid ühise varjupaigasüsteemi eeskirju. Euroopa peab
pakkuma kaitset poliitpõgenikele ja kodusõja eest pagejatele. Seaduslik ränne tööturule on
liikmesriigi pädevus, mida me austame. Tegeleda tuleb kuritarvitamise juhtumitega ja eristada
põgenikke majandusmigrantidest. Ebaseaduslikult riigis elavad majanduspagulased tuleb
kooskõlas rahvusvahelise ja ELi õigusega nende päritoluriiki tagasi saata. EL peaks rändajate
päritoluriigis andma rohkem teavet oma rändepoliitika kohta ning ebaseadusliku rände ohtude
kohta, keskendudes seejuures sihtpärasema arengu- ja humanitaarabi andmisele.

 Järgmisse Euroopa Komisjoni koosseisu peaks kuuluma rändeküsimustega tegelev volinik, et
töötada välja ühine varjupaiga- ja sisserändepoliitika. Liikmesriigid peaksid tööturul eelistama ELi
kodanikke.

 Soovime muuta ELi piirid turvalisemaks, suurendades rahalisi, inim- ja tehnilisi ressursse ning
tugevdades piirikontrolliagentuuri FRONTEX rolli ja õigusi. Väikestel riikidel ja eelkõige Euroopa
merepiiril asuvatel riikidel tuleb toime tulla väga konkreetsete rändeküsimustega. Me näeme
ebaproportsionaalset survet liikmesriikidele ning sellele on vaja leida lahendus. Vaja on
vastutustunnet ja solidaarsust liikmesriikide vahel. Soovime teha lõpu organiseeritud
kuritegevusele ja inimkaubandusele, et hoida ära tragöödiaid Euroopa rannikul. Meie eesmärk on
leida lahendused, mis hõlmavad toetust nendele riikidele, keda suurem sisseränne iseäranis
mõjutab, ja solidaarsust nende riikidega ning tõhusaid meetmeid varjupaigavõimaluste
kuritarvitamise vastu.

 Ei tohi taganeda sellisest ELi aluspõhimõttest nagu liikumisvabadus. Liikumisvabaduse põhimõtte
rikkumiste vastu tuleb võidelda liikmesriikide ja ELi tasandil. Soovime lihtsustada ja suurendada
ELi tööjõu liikuvust. Sotsiaalpettused ja sotsiaalne dumping ei ole vastuvõetavad. EL peab
vaatama üle perekonna taasühinemise kriteeriumid.

 Schengeni ala tuleks lõpule viia, et see hõlmaks kõiki liikmesriike, kes on esitanud
ühinemistaotluse ja täitnud vajalikud kriteeriumid.
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 Vajame küberjulgeoleku strateegiat ja küberkuritegevuse vastast strateegiat. Politsei- ja
kriminaalõigusalast koostööd liikmesriikide vahel tuleb parandada, et võidelda tõhusamalt
veebikuritegevuse ja väljaspool veebi toimuva kuritegevuse vastu.

 Võitlus naiste õiguste eest, sealhulgas palgalõhe kaotamine, ning soopõhise vägivalla vastu peab
jääma esmatähtsaks. Laste õigusi tuleb austada ning tagada, et kõigis ELi poliitikameetmetes ja
õigusaktides võetakse arvesse nende parimaid huve.

 Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja terroriorganisatsioonide vastu võitlemine,
sealhulgas varade konfiskeerimine ja raha liikumise jälgimise põhimõte, jäävad ELi
prioriteetideks, nagu ka võitlus inimkaubanduse vastu, seejuures tuleb erilist tähelepanu pöörata
terrorismiohvrite kaitsele, toetamisele ja õigustele ning töötada välja Euroopa terrorismiohvrite
harta.

 Meedia mitmekesisus peab olema tagatud kõigis liikmesriikides ja samas tuleks parandada
läbipaistvust omandi küsimuses ning piirata poliitilist mõju.

 Euroopa Liit on õigusriigil põhinev ühendus. Seetõttu soovime objektiivset hinnangut
liikmesriikide õigussüsteemi sõltumatusele ja toimivusele. EL austab oma liikmesriikide
territoriaalset ja konstitutsionaalset ühtsust.

 Autohtoonsetesse rahvusvähemustesse ja keelerühmadesse kuuluvate isikute õigused peavad
olema tagatud kõigis liikmesriikides. Erilist tähelepanu tuleb kõigis liikmesriikides pöörata romade
elanikkonna ja diasporaa võrdsetele õigustele.

 Läbi tuleks vaadata Euroopa kodanikualgatus, et suurendada kodanike osalust.

III. Võitleme selle eest, et sotsiaalne mudel oleks pidevalt muutuvas maailmas jätkusuutlik.

 ERP fraktsiooni juhtpõhimõte on sotsiaalne turumajandus, milles tunnustatakse sotsiaalseid
ettevõtteid kui sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse peamisi tegureid kogu Euroopas, kuna
need aitavad luua mitmekesise ja vastupidava sotsiaalse turumajanduse. Tuginedes pika
sotsiaalse turumajanduse traditsiooni tugevusele on ka sotsiaalsed ettevõtjad muutustele ja
innovaatiliste lahenduste loomisele kaasaaitajad tänapäeva peamiste probleemide puhul.

 Tuleb kiirendada meetmete võtmist strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks
vaesuse kaotamise ja haridustaseme suurendamise osas kõigis ühiskonna- ja vanuserühmades.

 Noorte tööhõive algatuse suuniseid tuleb täielikult järgida. Komisjon peab tagama, et liikmesriigid
rakendavad ja järgivad täielikult noortegarantiid.

 Soovime hinnata tulevaste reformiettepanekute sotsiaalset mõju ning arutada poliitikameetmete
sotsiaalseid tagajärgi, eelkõige perekondadele.

 Põlvkondadevaheline solidaarsus on äärmiselt oluline püsiva sotsiaalse rahu saavutamiseks ja
Euroopa demograafilistele muutustele reageerimiseks. Toetame põlvkondadevahelise
solidaarsuse tugevdamist.

 Tunnustame sotsiaalpartnerite olulist rolli.

 Vajame tugevaid sotsiaalseid turvavõrgustikke kodanike jaoks, aga oleme vastu
sotsiaalkindlustussüsteemide ühtlustamisele.

 Tahame aktiivselt võidelda maksupettuste vastu. Oleme maksuparadiiside vastu.

 Komisjon peab keskenduma ELi kultuurimõõtme tugevdamisele ELi kultuurilise mitmekesisuse
kaitsmise kaudu. EL ja liikmesriigid peaksid võtma endale ambitsioonikad eesmärgid
haridusalase liikuvuse valdkonnas. Haridus on riigi vastutusala, aga me soovime tegeleda
piiriülese mõõtmega selleks, et suurendada teadlikkust laiemast Euroopa kontekstist ja
haridusperspektiividest, uutest horisontidest üldises mõtlemises ja kultuuridevahelises
üksteisemõistmises.

 Nõuame Türgi okupatsiooni viivitamatut lõpetamist Küprose vabariigi territooriumil ning toetame
täielikult kõiki ÜRO egiidi all tehtavaid jõupingutusi, mis lahendaksid Küprose probleemi
kooskõlas ELi peamiste väärtuste ja põhimõtetega.
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IV. Euroopal on maailma tasandil oluline roll. Soovime tugevdada ELi välismõõdet.

 Soovime näha ühismeetmeid ELi välispoliitilises tegevuses, et tugevdada Euroopa ülemaailmset
rolli, mis põhineb ELi põhiväärtustel, nagu demokraatia edendamine, inimõiguste austamine ja
õigusriik. Meie prioriteetide hulka kuulub ka tugevdatud ja ümberkujundatud naabruspoliitika,
laiendatud kaitse- ja julgeolekupoliitika, tugev välispoliitika energiajulgeoleku valdkonnas ning
tugev Atlandi-ülene side.

 EL peab esinema ühtsena, et temaga arvestataks. Euroopa välisteenitust tuleb tugevdada 2013.
aasta vahekokkuvõtte täieliku täideviimise kaudu ja eelkõige tugevdades kõrge esindaja poliitilist
ja koordineerivat rolli.

 Peame jätkama Atlandi-ülesele partnerlusele tuginemist ja selle tugevdamist välispoliitilise
prioriteedina, mis põhineb meie ühistel väärtustel ja huvidel, et võtta maailmas juhtiv roll
peamistes välispoliitika küsimustes.

 Käsitame kaubandust ELi välispoliitika ühe peamise elemendina. Soovime ülemaailmset
kaubandussüsteemi, mis on võimalikult avatud ja õiglane, et luua poliitilisi sidemeid ja uusi
töökohti ELi eksporditööstuses. Sellega seoses edendame käimasolevaid strateegilise
partnerluse ja assotsieerimislepingute läbirääkimisi. See hõlmab eelkõige kaubandus- ja
investeerimislepingut USAga, millega kaitstaks Euroopa kõrgeid standardeid kodaniku-,
keskkonna-, sotsiaal- ja andmeskitse valdkonnas, aga ka kõrgel tasemel kaitset
investeeringutele, ning aitaks kaasa USA ja ELi kodanike kaitsmisele terrorismi eest, samuti
lepinguid muude piirkondadega, nagu Jaapan ja muud Aasia riigid, Kanada, Ladina-Ameerika ja
Vahemereriigid, ning muid valdkondi.

 Peame jätkama individuaalselt kohandatud partnerluste loomist Euroopa naabruspoliitika kaudu,
mis põhineb „rohkema eest rohkem” põhimõttel, demokraatlike protsesside tugevdamisel ja
õigusriigil. Peame aitama neid piirkondi tasakaalustada ning lähendada Euroopale.

 Peame toetama Ukrainat ja rahumeelse lahenduse leidmist relvastatud kokkupõrgetele Ukraina
idaosas, austades riigi territoriaalset ühtsust. Peame jälgima tähelepanelikult vajalikke
sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi reforme ning allkirjastama võimalikult kiiresti ülejäänud
osa põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda hõlmavast assotsieerimislepingust
Ukrainaga ning samalaadsed lepingud ka Gruusia ja Moldovaga. Peame tegelema viisanõude
kaotamisega, et luua viisavabadus.

 Peame vastu seisma Venemaa jätkuvatele katsetele destabiliseerida Euroopa naabruspoliitikaga
hõlmatud riike, kahjustada idapartnerlust ning taastada mõjuvõim endiste Nõukogude Liidu riikide
üle; peame kehtestama asjakohased sanktsioonid vastuseks Venemaa tegevusele, mis rikub
rahvusvahelist õigust.

 Liidu laienemine on olnud üks Euroopa Liidu edusamme. Iga kandidaatriiki tuleb hinnata eraldi,
kuid tähelepanu tuleb pöörata kandidaatriigi täielikule vastavusele Kopenhaageni kriteeriumidele
ja ELi integratsioonisuutlikkusele, mida tuleb ühtlasi tugevdada. Eelkõige Balkani riikide
küsimuses toetame Thessalonikis võetud kohustusi. Järgmise viie aasta jooksul soovime luua
õiged eeltingimused ELi laienemisele kõnealusesse piirkonda. Lisaks alustame üldist arutelu ELi
geograafiliste ja poliitiliste piiride üle.

 Türgiga peetavate teadmata lõpuga läbirääkimiste puhul, kui neid ei suudeta edukalt lõpetada,
oleme Türgi puhul otsustanud kaaluda eesõigustatud ja täiustatud partnerlust ning seega täielik
liikmesus ei oleks enam eesmärk.

 Tuleb kasutada kogu Lissaboni lepingu potentsiaali ÜJKP (ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika)
küsimustes (nt alaline struktureeritud koostöö), tugevdada Euroopa kaitsetööstust, valmistada
ette uus Euroopa kaitsestrateegia ning uus paindlik ja kasutatav mudel ELi lahingugruppidele
ning ületada puudujäägid kaitsesuutlikkuses.

 Soovime, et EL ja liikmesriigid jätkaksid jõupingutusi aastatuhande arengueesmärkide
saavutamiseks, et kaotada 2030. aastaks äärmuslik vaesus. EL peaks jääma maailmas
juhtkohale arenguabi andmisel. Rõhutame siiski, et abi andmisel tuleb eelistada riike, kes on
teinud edusamme hea juhtimistava, demokraatlike põhimõtete austamise ja inimõiguste
valdkonnas.
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EL peab andma vastuse Ühendkuningriigi tõstatatud küsimustele. Soovime, et Ühendkuningriik jääks
Euroopa Liidu liikmeks. ELi põhivabadusi ei saa muuta. Lisaks ei saa Ühendkuningriik takistada
edaspidist integratsiooni, eelkõige euroalas.

Soovime Euroopat muuta. Soovime Euroopat paremaks muuta. EL peab olema kodu oma kodanikele ja
seda ei tohi tajuda ohuna. Kõnealuse reformikavaga võtab ERP fraktsioon juhtrolli Euroopa Liidu
tulevikku käsitlevas arutelus. Me oleme Euroopa poliitiline tuumik.

(Tõlge ingliskeelsest originaalist)


