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Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe kõne Euroopa Liidu poliitika arutelul 

Riigikogu täiskogus 4.11.2014 

 

Austatud juhataja! 

Härra peaminister! 

Lugupeetud külalised! 

Head kolleegid! 

Mul on olnud au olla Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees alates selle aasta juulist. Julgen öelda, et 

see on olnud väga tegutsemisrohke ja huvitav tööperiood. See on olnud aeg, mida võib nimetada 

murdepunktiks Euroopa Liidu poliitilise juhtimise tsüklis. Meil on täna uus Euroopa Parlamendi 

koosseis ja nüüd ka uus Euroopa Komisjoni volinike kolleegium. Samas, Euroopa Liit on toibumas 

finantskriisist, et kukkuda sügavamale geopoliitilise kriisi keskmesse. 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud tabavalt finantskriisile lahenduste 

otsimise ajal eurorühma eesistuja rollis “me kõik poliitikutena teame, mida on vaja teha, aga me ei tea 

kuidas saada pärast seda tagasivalituks”. Mulle tundub, et oleme finantskriisist õppinud ja oskame täna 

juba paremini avalikkusele selgitada, miks mingeid otsuseid Euroopa Liidu tasandil on vaja teha 

tänases geopoliitilises kriisis. Kas see on aga olnud piisav? 

Poliitika analüütik Fareed Zakaria on kasutanud mõtet, et „poliitik ei tohi olla vaid seismograaf, kes 

reageerib võngetele avalikus arvamuses”. Selle asemel, et järgneda, on meie kohustus ka juhtida. Seda 

enam, et meie vastutusel on täna Euroopa Liidu idapartnerlusriikide tulevik, meie kohustus on tagada 

Euroopa Liidu maksumaksjatelt Eestile eraldatud rahade vastutustundlik kasutamine ja  meie ülesanne 

on kindlustada Euroopas energiajulgeolek. Need on teemad millel tahaksin peatuda pikemalt. 

Head eurooplased,  

Aasta tagasi ootasime ambitsioonikat idapartnerluse tippkohtumist Vilniuses, millest pidi kujunema 

eelmise sügise geopoliitiline tippsündmus. See pidi tähistama uue perioodi algust Euroopa Liidu ja 

idapartnerite suhetes. Kahjuks läks teisiti. Lepinguid Ukraina, Georgia ja Moldovaga ei sõlmitud. 

Nende riikide soovile, kuuluda euroopalikku kultuuri-, majandus- ja väärtusruumi öeldi Ukraina 

korrumpeerunud valitsejate poolt ei. Vallandus protest Maidanil. Õnneks sai neil Ukraina meestel ja 

naistel, kes tahtsid saada osa ülejäänud Euroopas toimuvast progressist ja õitsengust villand sellisest 

valitsemiskorrast ja nad julgesid hakata vastu.  

Konflikt ei lahenenud rahumeelselt ja Venemaa otsustas sekkuda sõjaliselt. Paljudel Euroopa Liidu 

liikmesriikidel võttis liiga kaua aega saamaks aru, et tegemist ei ole kodusõjaga. Uudised rohelistest 

mehikestest, maskides meestest, eraldusmärkideta sõjatehnikast ja lippudeta sõduritest, kes 

täisrelvastuses hiilisid üle piiri, ei toonud seda teadmist.  Vägivald,  sajad hukkunud inimesed ja 

tuhanded, kes pidid oma kodudest põgenema, ei pannud Euroopa Liitu piisavalt kiiresti reageerima. 

Ukraina kohal alla tulistatud lennuk pea 300 süütu inimesega pardal aga avas silmi. 

President Barack Obama ütles oma 3. septembril Tallinnas peetud kõnes: „Ida-Ukrainat ei 

destabiliseerinud mitte Kiievis asuv valitsus; tegu on venemeelsete separatistidega, keda julgustab 

Venemaa, rahastab Venemaa, õpetab välja Venemaa, varustab Venemaa ja relvastab Venemaa. Samuti 

ei ole nüüd Ukrainasse liikunud Vene väed ei humanitaar- ega rahuvalvemissioonil. Tegu on Vene 
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tankides Vene relvi kandvate Vene lahingvägedega. Niisiis, need on faktid. Need on tõestatavad. Need 

ei ole vaidlustatavad.“ 

Tõestatud fakt on ka see, et 26. oktoobril toimunud Ukraina parlamendivalimistel võidutsesid 

Euroopa-meelsed reformistid. Parlamendi valmimistel andis Ukraina rahvas tugeva ja pöördumatu 

toetuse Ukraina teele Euroopasse. Sama ei saa kahjuks öelda eelmisel pühapäeval, 2. novembril 

toimunud valimiste kohta Ida-Ukrainas, kus Donetski ja Luganski rahvavabariikide separatistidest 

juhid korraldasid ebaseaduslikud valimised, mis on takistuseks konflikti rahumeelsele lahendamisele.  

Kui me tahame, et Ukrainat saadaks edu,  peame me tagama surve Venemaa suhtes.  Ukrainal see 

võime puudub. Seetõttu on oluline jätkata Euroopa Liidu sanktsioonidega senisel kujul paralleelselt 

poliitilise lahenduse leidmise protsessiga. Sanktsioonid toetavad püüdlusi leida kestvat poliitilist 

lahendust. Sanktsioonid on ka viis, kuidas survestada Venemaad võtma vastutust konflikti osapoolena.  

Me ei tohi korrata viga, mida on kriisilahenduses tihtipeale tehtud: kui saavutatakse relvarahu, siis 

kaob poliitiline tähelepanu ja kiputakse leppima status quo’ga. Tahan siinkohal tsiteerida poliitikut ja 

filosoofi Edmund Burke’i, kes on öelnud, et: „kurjuse triumfeerimiseks pole tarvis muud kui heade 

inimeste tegevusetust“. Praegune olukord ei ole vastuvõetav. Venemaa soovib luua järjest uusi 

külmutatud konflikte, millel on mõju kogu Euroopa Liidu julgeolekule. Seetõttu peab Euroopa Liit 

olema tervikuna osaline konfliktile poliitilise lahenduse leidmisel. 

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon käis oktoobri viimasel nädalal visiidil 

Georgias ja Moldovas, et avaldada toetust mõlema riigi Euroopa Liidu suunalisele integratsioonile. 

Moldova on Euroopa Liiduga lõimumiseks palju ära teinud. Selle aasta aprillis jõustunud viisavabadus 

on Euroopa Liidu tunnustus ja toetus sellele, et Euroopa Liit usaldab Moldovat. Hindame kõrgelt 

Moldova valitsuse jõupingutusi. 30. novembril toimuvad seal parlamendivalimised, mil rahvas 

otsustab, kas jätkata Euroopa-suunalist lõimumist või tihendada koostööd Venemaaga.  

Georgia võib uhkust tunda, et Euroopa Liiduga integreerumise küsimuses valitseb riigis tugev 

poolehoid. See on kindel märk sellest, mis suunas soovib Georgia liikuda. Samas on Georgia inimestel 

vaja näha, et nende pingutused kannavad vilja. Seetõttu on tähtis, et Georgia ja Euroopa Liidu 

viisavabaduse läbirääkimistes toimuks edasiminek juba Riia tippkohtumisel. Riigikogus on täna lõpp-

hääletusel Euroopa Liidu ja Ukraina, Moldova ning Georgia vahelise assotsieerimislepingu 

ratifitseerimise seaduse eelnõud. See on oluline samm poliitiliste ja majanduslike suhete arendamisel 

Euroopa Liidu ja nende riikide vahel. Euroopa Liidu asjade komisjon toetab vabakaubandus- ja 

assotsieerumislepingute ratifitseerimist ning loodab, et ka teised liikmesriigid viivad lepingute 

ratifitseerimisprotsessi kiirelt lõpule.  

Head sõbrad!  

Jean-Claude Juncker kutsus enne oma ametisse nimetamist Euroopa Parlamendi ees rääkides üles 

kõrvaldama investeeringutega seotud mahajäämust. Juncker ütles: “Ma ei usu imedesse: Brüsselis ei 

ole mingit imerohtu või majanduskasvu nuppu, millele vajutada. Struktuurireformid, eelarvepoliitika 

usaldusväärsus ja investeeringud riikide ja Euroopa Liidu tasandil peavad käima käsikäes“. 

„Eesti vajab majandusele hoo sisse andmiseks julgeid otsuseid, konkurentsivõime uutele alustele 

viimist ja Eesti eduloo taassisustamist“, kirjutavad Eesti tööandjad oma viimases manifestis. Lisades, 
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et hoogsas Eestis on Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamise peaeesmärk Eesti ettevõtete 

väärtusahelas ülespoole liikumine ning ekspordivõimekuse kasvatamine.  

Me oleme selle Riigikogu tööperioodil kulutanud palju energiat Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 

läbirääkimiste ja Euroopa Liidu toetuste kasutuse planeerimise peale. Tuletan meelde, et Eesti saab 

aastatel 2014-2020 Euroopa Liidult erinevate toetustena kokku 5,9 miljardit eurot. Seniste eurorahade 

toel oleme korda saanud suure osa Eesti riigi baastaristust – teed, hooned ja torud. Tehtud 

investeeringud võimaldavad meil järgmisel eelarveperioodil taristuprojektides pigem alustatut jätkata. 

Näiteks on transpordirahastuses kavandatud 447 miljoni euro eest kavas jätkata Tallinna-Tartu 

neljarealise tee ehitusega, aga laiendada ka Tallinna lennujaama. Ikka selleks, et suudaksime vastu 

võtta suuremaid lennukeid ja enam reisijaid. 

Jätkame regionaalsete kompetentsikeskuste arendamist, et ärgitada oskusteabe kasutamist ja arendada 

koostööd. Edukad näited on väikelaevaehituse kompetentsikeskus Kuressaares ning terviseedenduse ja 

rehabilitatsiooni kompetentsikeskus Haapsalus. Tegutsevate ettevõtjate arenguprogrammi on plaanis 

suunata 75 miljonit eurot, noorte innovaatiliste ettevõtete start-up programmi 7 miljonit ning ettevõtete 

starditoetusteks 5 miljonit. Mõistlik on toetada tegutsevaid ettevõtteid, kes on end turul 

eksportööridena näidanud.  

Keskkonnaministeeriumi haldusalas on tuleval perioodil toetuste maht ligi 385 miljonit eurot, mis 

võimaldab ettevõtetel võtta energia- ja ressursisäästu saavutamiseks kasutusele nutikamaid lahendusi. 

Järgmise viie aasta jooksul on kavas toetada üle 300 Eesti ettevõtte arendustegevusi, mille eesmärgiks 

on raiskamise vähendamine. Keskkonnasõbralikku ettevõtlusesse on kavas investeerida ligi 137 

miljonit eurot. Peale selle jätkatakse keskkonnavaldkonnas investeeringuid veel ühisveevärgi 

rajamisse, mis puudutab kümneid tuhandeid inimesi, aga ka jäätmete ringlussevõtu väljaehitamisse. 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamisse on kavas investeerida ligi 146 miljonit ja 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuseks 170 miljonit. 

Peame uuel algaval eelarveperioodil investeeringute tegemisel keskenduma esmajärjekorras targale 

majanduskasvule, aga ka inimeste heaolu – ka töö- ja elukvaliteedi tõstmisele. Seetõttu oleme 

kavandanud kolmandiku eurotoetustest suunata haridusse, tööhõivesse ja sotsiaalse turvalisuse 

tõstmiseks. Suur investeering läheb pädevuskeskuste lõpuni arendamisesse Põhja-Eesti 

regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis, kuhu on plaanis suunata 46 miljonit eurot. Esmatasandi 

tervisekeskuste kaasajastamise ja haiglate võrgustumise investeeringuteks oleme kavandanud 85 

miljonit eurot. Ikka selleks, et arstiabi muutuks kättesaadavamaks ja tervishoiu raha kasutataks 

efektiivsemalt. 

Eesti Töötukassale on kavas eraldada 121 miljonit eurot aktiivsete tööturuteenuste pakkumiseks 

vähenenud töövõimega inimestele. Sotsiaalkindlustusametile aga plaanitakse eraldada 38 miljonit 

eurot kaitstud töö ja abivahendite pakkumiseks vähenenud töövõimega inimestele. Räägin 

investeeringutest, mis peaksid toetama käivitunud töövõimereformi õnnestumist. Oleme võtnud Jean-

Claude Junckeri üleskutset siduda investeeringud reformidega tõsiselt. Vaid nii saame tagada ka 

Euroopa Liidu maksumaksjate raha õiglase kasutamise. 

Head kuulajad! 

Eesti tarbija tuleviku gaasi- ja elektrivarustuskindluse võti on Eesti tugev integreeritus Euroopa gaasi- 

ja elektrivõrkude  ning -turgudega. Ühenduse EstLink 2 käikuandmise järel selle aasta algusest on 
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Eesti üks osa Põhjamaade elektriturust. Uue ühenduse abil on meie tarbijatel võimalus osa saada 

sisuliselt piiranguteta Põhjamaade parematest elektrihindadest ja meie elektritootjatel tekib võimalus 

toodetud elektrit sinna müüa. Ehitamisel arvestatud eeldust on esimene pool aastat ühenduse tööd ka 

tõestanud. Tänu EstLink 2-le on Eesti turupõhine elektri hind olnud madalam kui oleks olnud suletud 

turu tingimustes. Sellel aastal olme suurel osal ajast saanud elektrit tarbida hinnaga 30-35 eurot 

megavatt-tunni eest. Reguleeritud elektrihind oleks praegu süsinikdioksiidi (CO2) hinnataset 

arvestades ilmselt olnud 40 euro kandis.  

Selleks, et tagada varustuskindlus läbi piiriüleste elektriühenduste, avas Elering eelmisel nädalal 250-

megavatise võimsusega avariireservelektrijaama Kiisal. Teadmine, et ühendused on tarbija 

varustuskindluse seisukohalt sama usaldusväärsed kui elektrijaamad Eestis, ei tähenda, et Eesti peaks 

olema elektrit importiv riik. Vastupidi, laiema majandusarengu seisukohalt oleks ideaalne, kui 

elektrieksport oleks oluline siinse majandusarengu vedur. See ei saa aga toimuda subsiidiumidele 

tuginevalt ja keskkonna arvelt. Ehitatavad tootmisvõimsused peavad olema kujunemisjärgus Euroopa 

Liidu ühtsel energia siseturul konkurentsivõimelised. 

Oktoobri lõpul ülemkogul vastuvõetud otsused näitavad, et Euroopa Liit suundub kliimasõbralikuma 

ning säästvama energiatootmise ja -tarbimise poole. Kokku on lepitud Euroopa Liidu kliima- ja 

energiapoliitika 2030 aasta raamistiku eesmärkides: vähendada kasvuhoonegaase 40% võrra, 

suurendada taastuvenergia osakaalu 27% ja energiatõhusust 27% võrra. 

Soovin selle läbirääkimiste tulemuse eest tänada EL asjade komisjoni nimel ELi Nõukogu töös 

aktiivselt  osalenud poliitikuid ja ametnikke.  Märgin, et eelpool mainitud teemasid arutasime ka koos 

oma Balti-Poola kolleegidega Narvas, kus meie partnerid regioonis väljendasid valmidust 

energiajulgeolekualaseks koostööks regioonis. 

Skeptikud arvavad, et meid aastaid valgustanud põlevkivielekter langeb nüüd konkurentsist välja. See 

eeldus on väär. Suurepärase võimaluse põlevkivielektri konkurentsivõime tõstmiseks annab selles 

samas kliima- ja energiaraamistiku kokkuleppes sisalduv punkt diislikütuste kvaliteedi kohta. 

Ülemkogu kutsus kiiresti vastu võtma transpordis kasutatavate fossiilkütuste kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid käsitlevat direktiivi eelnõu, mis säilitab põlevkivist toodetud diislikütuse 

konkurentsivõime. Põlevkiviõli tootjate plaanide järgi kasutatakse õlitootmises kogu aastas 

kaevandatav põlevkivi ära juba 2025. aastal. See omakorda avab võimaluse elektritootmiseks 

õlitootmise kõrvalproduktist uttegaasist, luues omakorda võimalused tulevikus elektriekspordiks. 

Tulevikule mõeldes on kohaliku vedelkütuste tootmise potentsiaali rakendamine ka väga oluline Eesti 

energiajulgeoleku kontekstis.  

Balti riikide Loode-Venemaa elektrisüsteemist lahtiühendamisest on räägitud pikalt. Täna oleme 

seadnud eesmärgiks elektrivõrgud lahti ühendada, kasvades uute investeeringute realiseerimise kaudu 

Loode-Venemaa võrgust lahti. Usun, et me oleme suutelised töötama nii, et 1. jaanuarist 2025. aastal 

on Balti elektrisüsteemid sünkroniseeritud Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.  

Baltimaade, Soome ja Euroopa Komisjoni koostöö peab käivitama regionaalse gaasituru. Selle 

eelduseks on alternatiivse gaasiallika või mitme lisandumine, üksteisega seotud taristuprojektide 

elluviimine ja tururegulatsioonide ühtlustamine. Konkreetse projekti valikul peaks olema määravaks 

terminali operaatori sõltumatus praegusest turgu valitsevast gaasi tarnijast, projekti võimalikult kiire 

valmimine ja projekti ärimudel, mille puhul oleks eelistatud minimaalne avaliku sektori sh. 

tarbijatariifi kaudu rahastus. 
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Nagu Peaminister oma kõnes mainis, tegeletakse Eesti ja Soome vahel aktiivselt kokkuleppe 

otsimisega, et vajalikud investeeringud gaasi infrastruktuuri ka Soome lahes oleks võimalik teha enne 

aastat 2020. Meie lõunanaabrid on pool tööd meie jaoks ära teinud, esitatud on investeerimistaotlus 

Poolat ja Leedut ühendava maagaasiühenduse (GIPL) rajamiseks ning 27. novembril sai tõsiasjaks 

Leedu veeldatud maagaasi ujuvterminali “Indipendence" olemasolu. 

Lugupeetud peaminister ja parlamendi liikmed! 

Valitsuse ja parlamendi vaheline koostöö on selle Riigikogu koosseisu tööajal olnud suurepärane. 

Võrreldes varasemate aastatega oleme riigina andmas sisendeid Euroopa Liidu läbirääkimistel senisest 

varajasemas staadiumis, tihti juba konsultatsioonietapis. Valitsust tuleb tunnustada selle eest, et Eesti 

seisukohtade juures olevad taustamaterjalid on muutunud sisukamaks, sisaldades põhjalikumaid 

mõjuanalüüse, aga ka infot valitsusväliste organisatsioonide ja huvigruppide kaasamise kohta. 

Märgatav on valitsuse tegevus Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamise osas. See on 

ajalooline võimalus Eestile võtta 2018. aastal kuueks kuuks Euroopa Liidus juhtroll. Seetõttu tulebki 

eesistumise ettevalmistamisse juba praegu panna palju jõudu.  

Kuid ka Riigikogu on olnud Euroopa Liidu asjades sel tööperioodil väga aktiivne. Eriti iseloomustab 

parlamendi aktiivsust finantskriisi aegsete arutelude kandumine Euroopa Liidu asjade komisjonist 

avalikku ruumi – siia, Riigikogu täiskogu saali. Riigikogu on valitsuses ettevalmistatud Eesti 

seisukohtade kujundamisel konstruktiivselt sekkunud ja teinud omapoolseid muudatusi, täiendusi ja 

rõhuasetusi. Valitsus on parlamendi osaleva kontrolli kontekstis tehtud tööd ka tunnustanud ja 

arvestanud. Seetõttu tahaksin tänada valitsust ja valitsusadministratsiooni sõbraliku ja väga 

professionaalse koostöö eest. Samuti tahaksin tänada kõiki Riigikogu valdkondlikke komisjone ja 

nende ametnikke. Just teie tööle tuginedes oleme kujundanud Euroopa Liidu asjade komisjonis 

Riigikogu seisukohad. Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena on mul väga hea meel öelda aitäh ka 

oma komisjoni liikmetele. Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetel on sageli teistega võrreldes topelt 

töökoormus. Me oleme nende aastate sees palju vaielnud, aga lõpuks otsuseid vastu võtnud ikkagi 

valdavalt konsensusega. 

Kokku võttes tuletan teile meelde seda, mida rääkis  Euroopa Välissuhete Nõukogu vanemteadur 

Kadri Liik Postimehe arvamuslõunal selle aasta märtsis Eestist. “Ajalugu on andnud meile suuri 

ülesandeid ja meil õnnestus neid täita hästi ja see on andnud meile teatud kainel enesehinnangul 

baseeruva toreda tarmukuse, loovuse ja eneseusu.” ütles Kadri Liik.  

Mulle tuli Kadri Liigi seisukoht meelde, kui kuulasin endise Euroopa Komisjoni presidendi Jose 

Manuel Barroso lahkumiskõnet Euroopa Parlamendis. Barroso nimetas täna Euroopas valitsevat 

suhtumist Euroopa Liidu tulevikku „intellektuaalseks pessimismi lummaks, mis on väga moes“.  Kui 

Kadri Liik leidis märtsis, et: “Nüüd kui mõni püüab patroneerivalt Eesti kohta küsida, kus Eesti on, siis 

ta mõtles ja ütles, et ta ei ütle kus Eesti on, sest Eesti on liiga hea”. Ma tahaksin teha sedasama, et 

hoida meid muutumast Euroopa Liidu asjades nii moodsalt intellektuaalseteks pessimistideks.  

Mul on väga uhke tunne, et seesama teise maailmasõja järgne Monnet’lik tarmukus Euroopa koostöö 

osas on meil siin veel säilinud. Ja ma olen veendunud, et suudame taas vajaduse korral sütitada ka 

teisi. Selleks soovin teile kõigile kainet ning tarmukat idealismi Euroopa Liidu küsimustes ja edukat 

valimisheitlust.  




