
Aseesimees Kristiina Ojuland
Suur tänu peaministrile sisuka ettekande eest! Läheme edasi küsimuste juurde. Esimesena saab 
kolleegidest sõna Enn Eesmaa.

Enn Eesmaa
Suur aitäh! Austatud peaminister! Ka mina tänan selle kõne eest, mida ma küll sisulisest aspektist 
peaksin rohkem ehk mõtiskluselaadseks seisukohtade esitamiseks ja vähem ülevaateks Vabariigi 
Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Aga võib-olla saame küsimustega minna n-ö 
sisule lähemale. Millise hinnangu, härra peaminister, annate Eesti senisele võimekusele Euroopa Liidu 
struktuurifondide toetuste taotlemisel ja kasutamisel? Kas meie sellekohane koostöö Euroopa 
Komisjoniga on olnud küllaldane?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Ei ole olnud küllaldane. Senine Euroopa Liidu vahendite kasutamine, mis puudutab perioodi 
2004–2006, on olnud väga hea. Me oleme suutnud vahendeid eesmärgipäraselt ära kasutada peaaegu 
100%. Uue perioodi vahendite rakendamine on vaevaline ja vaevaline mitte ainult Eesti jaoks, vaid ka 
teiste riikide jaoks. Võib-olla on meil mõtet diskuteerida selle üle, kas me peame kulutama vahendid 
ära 100%, nii et oleks täielikult välistatud nende vahendite tagasimaksmine. Kui me püüame 
vahendeid kasutada ülima täpsusega, järgides Euroopa Liidu regulatsioone, siis võtab see kindlasti 
rohkem aega ja vahendite rakendamiseks tegelikus elus jääb seetõttu vähem aega, kuna aeg kulub ära 
ettevalmistustöödele ja kooskõlastustele. Senini on olnud nii, et me praktiliselt pole pidanud mingeid 
vahendeid tagasi maksma. Teised riigid ei tee nii põhjalikku eeltööd, vähemalt mitte kõik nendest, ja 
seal on tagasimaksmise protsent märksa suurem, kuid vahendite kasutamine võib seeläbi olla kiirem. 
Praegu me ei saa öelda, et Eesti oleks uue perioodi vahendite kasutamisel  esirinnas või sabassörkija. 
Õigupoolest ei ole suutnud ükski riik neid vahendeid olulisel määral ehk siis üle 1% kasutada.

Aseesimees Kristiina Ojuland
 Küsimuseks saab sõna kolleeg Toomas Varek.

Toomas Varek
Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud peaminister! Aitäh selle ettekande eest! Ka minu küsimus puudutab 
struktuurifondide raha kasutamist. Täna oleme majanduses sellises olukorras, kus iga lisakroon 
väljastpoolt on meile väga teretulnud. Kui tihti Vabariigi Valitsus struktuurifondide raha kasutamist 
arutab ja kas olete ka seda arutanud, kas omavalitsused on siin ikkagi võimelised omapoolset 
finantseerimist katma?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Arutame valitsuses struktuurifondide vahendite kasutamist õige tihti, täpsemalt öeldes kord 
kuus. Ja kohalikud omavalitsused on võimelised Euroopa Liidu vahendeid kasutama. 
Kaasfinantseerimise vahendid on tüüpiliselt kohalikel omavalitsustel olemas. Kaasfinantseerimine ei 
ole see põhjus, miks neid vahendeid on nii vähe kasutatud, nagu neid praegu on kasutatud. Põhjused 
on enamasti organisatsioonilist laadi ehk siis eelprojektid, kooskõlastamised, kooskõlastamised 
Brüsselis, hanked jne – need  kõik võtavad küllalt palju aega.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Andres Herkel.

Andres Herkel
Aitäh! Austatud peaminister! Oma ettekandes te peatusite hästi põgusalt ka Euroopa Parlamendi 
valimistel. Mul tekkis sellega seoses küsimus: mis te arvate, mis toob Euroopa Liidu Eesti inimesele 
lähemale, kas valimine suletud nimekirjade alusel, nagu see praeguses seaduses on, ja ma saan aru, et 
see on ka teie või vähemalt teie erakonna seisukoht, või avatud nimekirjad, mida küsitluste järgi 
inimesed ise ülekaalukalt toetavad?



Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Kasutatakse nii ühte kui teist meetodit. Olgu see austatud Riigikogu otsustada, missugune see 
viis saab Eestis olema. Minu jaoks ei ole olulist vahet, kumma kasutada.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Rein Ratas.

Rein Ratas
Tänan, proua juhataja! Austatud härra peaminister! Seoses nõukogu direktiiviga, millega muudetakse 
direktiivi 2006/112 EÜ vähendatud käibemaksumäärade osas, on meie valitsuse seisukoht mitte 
toetada vähendatud käibemaksumäära kui majanduspoliitilist meedet. Võimalik, et Eesti valitsus koos 
mõne kamraadiga käivad õiget sammu ja ülejäänud eurorügement, vanakesed eelkõige, vale sammu. 
Kuidas hindate vähendatud käibemaksumäära kui sotsiaalpoliitilist meedet? Olen rääkinud.

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Aus vastus on, et ei hinda. Ma võin ka öelda, et Euroopa Liidus on vähem neid riike, kus 
käibemaksumäärasid kasutatakse sotsiaalpoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Eesti on teatavasti 
valinud lihtsa, ühetaolise, läbipaistva maksusüsteemi, kus erandeid on väga vähe. See süsteem, tuleb 
tunnistada, on Eestis olnud väga efektiivne. On olemas selliseid riike, näiteks võiks tuua 
Ühendkuningriigi, kus käibemaksumäärade erinevuste kaudu tehakse sotsiaalpoliitilisi otsuseid. See on 
hoopis teine maksusüsteem ja ei ole võimalik võtta meile võõrast maksusüsteemist mingeid 
komponente ning istutada neid Eesti tegelikkusesse. Seega peaksin otstarbekaks jätkata Eestis seni 
edukalt toiminud maksusüsteemiga ka tulevikus, me ei peaks hakkama looma suuri maksuerinevusi, 
mis lõppkokkuvõttes muudaksid meie maksusüsteemi ebaefektiivseks.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Kalle Laanet.

Kalle Laanet
Aitäh, austatud juhataja! Hea peaminister! Kõigepealt tänud ettekande eest! Oma ettekandes tõite 
välja, et 12. detsembril  ühineb Šveits kõigi eelduste kohaselt Schengeni õigusruumiga ja see loob 
meie suusahuvilistele uued võimalused, kindlasti elavdab see teistpidi ka Šveitsi majandust. Minu 
küsimus on selline. Eesti on olnud napilt aasta Schengeni õigusruumi täieõiguslik liige. Kas ja kuidas 
on see mõjutanud sellist majandusvaldkonda nagu turism Eestimaal?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Schengeni viisaruumi laienemine on mõjutanud positiivselt turismi Eestis ehk kolmandatest 
riikidest Eestisse saabunud turistide arv on hüppeliselt kasvanud. Ma pean kolmandate riikide all 
põhimõtteliselt silmas Venemaad, sest suuremas osas need kolmandad riigid tähendavadki Eesti jaoks 
Venemaad. Viimase aasta jooksul on Venemaalt Eestisse tulnud turistide arv hüppeliselt kasvanud ja 
kindlasti on see kõige otsesemalt seotud Schengeni viisaruumi laienemisega. Inimestel, ma mõtlen 
Venemaa kodanikke, kellel on Schengeni viisa selleks, et külastada mõnd teist Schengeni viisaruumiga 
liitunud riiki, on väga lihtne kasutada sedasama viisat ka Eesti külastamiseks ja seda võimalust on 
Venemaa kodanikud väga rohkelt kasutanud.

Aseesimees Kristiina Ojuland
 Küsimuseks saab sõna kolleeg Kadri Simson.

Kadri Simson
Aitäh! Lugupeetud peaminister! Tutvustades Vabariigi Valitsuse tegevust Euroopa Liidu poliitika 
teostamisel, mainisite põgusalt ka seda, et poole aasta pärast on meid ootamas Euroopa Parlamendi 
valimised. Järgmisel aastal on teil ees ka Vabariigi Valitsuse otsuse tegemine selle kohta, kes on Eesti 



järgmine esindaja Euroopa Komisjonis. Vaadates, kui raske on tänasel valitsuskoalitsioonil teha 
sisepoliitilistes küsimustes adekvaatseid kokkuleppeid ja otsuseid, ma eeldan, et te olete alustanud juba 
konsultatsioone selle uue inimese leidmiseks. Kas te valgustaksite ka Riigikogu, milline saab olema 
valikuprotsess Eesti esindaja leidmiseks eurovoliniku kohale?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Volinikukandidaadi esitab Vabariigi Valitsus, nii nagu ta tegi seda ka möödunud korral. 
Konsultatsioone ei ole veel alustatud, kuid minu isikliku veendumuse järgi on Siim Kallas Euroopa 
Komisjoni asepresidendina väga hästi hakkama saanud ja on otstarbekas nimetada Siim Kallas ka 
uueks perioodiks Euroopa Komisjoni liikme kandidaadiks. Lõpuks otsustab ikkagi Euroopa Komisjoni 
president, kelle tema oma meeskonda tahab võtta ja keda ta seal ei taha näha, ja viimase otsuse teeb 
kindlasti Euroopa Parlament.

Aseesimees Kristiina Ojuland
 Küsimuseks saab sõna kolleeg Kalev Kallo.

Kalev Kallo
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Härra peaminister! Esiteks olen ka mina sunnitud nõustuma siin ühe 
eelküsijaga, et päevakorras on punkt valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, aga 
tegelikus ettekandes valituse tegevusest, jah, eriti juttu ei olnud. Aga see selleks.
Kiitsite siin liberaalset turukorraldust, mida olete ju teie ja teie erakond propageerinud pidevalt. Aga 
siit küsimus: millest see tuleb, et kui vaadata järgmise aasta majandusprognoose, siis torkab silma, et 
majanduslangus on just Eestis, kus me nii väga kiidame seda liberaalset turukorraldust, teiste Euroopa 
riikidega võrreldes kõige suurem? Miks on siis meie majanduslangus järgmise aasta prognooside 
kohaselt suurem kui teistes Euroopa Liidu riikides?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Ma ei nõustuks selle teie viimase väitega, et ta on suurim. Kuid tuleb vaadata ka eelmist 
perioodi. Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidus  aasta keskmisena kõige kiiremini kasvanud 
Iirimaa majandus – Iirimaa majandus on  kasvanud 7,1% aastas. Ja kohe teisel kohal on Eesti – 
keskmine majanduskasv viimase kümne aasta jooksul 7,0%.
Me ei saa kuidagi kurta selle üle, et me ei ole olnud päris kõige kiirema kasvuga riik Euroopa Liidus, 
et me olime vaid teisel kohal. Majandus on tsükliline ja nii nagu Iirimaa on ka Eesti praeguses tsüklis 
langusfaasis. Kuid langusfaasist me saame üle vabaturumajanduse reegleid järgides ja kindlasti mitte 
protektsionistlikke meetodeid kasutades.
Eesti on järginud liberaalseid turumajanduse reegleid, kuid samas on Eesti eelarvepoliitika olnud 
range. Me oleme osanud viimaste aastate jooksul koguda Eestile märkimisväärsed reservid ja selles 
osas on kõige edukam  olnud 2007. aasta, mil väga paljud poliitikud rääkisid juba Eestit tabanud 
suurest majanduskriisist. Olgu meenutatud, et eelarve ülejääk oli 2007. aastal suurim – 6,5 miljardit 
krooni. Tööpuudus oli 2007. aasta  detsembris vaid 4%. 2006 oli eelarve ülejääk 6 miljardit krooni, 
sellele eelnenud kolmel aastal oli eelarve ülejääk igal aastal  2,5 miljardit krooni. Nendel headel 
aastatel oleme ka maksnud tagasi valitsussektori varem võetud võlgasid ja Eesti valitsussektori 
võlakoormus on praeguseks 3,5% meie sisemajanduse kogutoodangust ehk Euroopa Liidu kõige 
väiksem valitsussektori võlakoormus on Eestil. Seega on liberaalse turumajanduse reeglid koos range 
eelarvepoliitikaga Eestit seni päris hästi edasi viinud ja ma ei näe põhjusi, miks me peaks praegu 
hakkama oma varasemaid seisukohti, mis on toonud edu, revideerima.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Toivo Tootsen.

Toivo Tootsen
Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud härra peaminister! Eesti on juba mitu aastat Euroopa Liidu liige ja 
tasapisi me vist hakkame harjuma sellega, et Euroopa Liit – see oleme ka meie. Kui me alatasa 



kuuleme, et Eesti toetas mõnd Euroopa Liidu ettepanekut või algatust, siis selle kõrval tahaks nüüd 
kuulda ka seda, milliseid ettepanekuid või algatusi Eesti ise on Euroopa Liidus teinud.

Peaminister Andrus Ansip
Ma olen päris veendunud, et peaaegu igas algatuses on ka Eesti osa sees. Need Euroopa Komisjoni 
algatused, mis saavad Euroopa Liidu direktiivideks, on sündinud koostöös ja selles koostöös on 
kindlasti ka Eestil oma roll. Viimane või õigemini selle nädala kõige kuumem teema, mida on 
käsitletud juba mõnda aega, on kliima- ja energiapakett. Kliima- ja energiapaketis on  Eesti jaoks 
oluline ka energia import kolmandatest riikidest ja selle impordi haaramine emissiooni 
kaubandusskeemi. See on suuresti vaid Eesti initsiatiiv, kuid me oleme veendunud, et me ei pea 
keskkonda kaitsma mitte ainult Euroopa Liidu territooriumil, vaid ka finantsmeetmetega stimuleerima 
kolmandaid riike Euroopa Liidu naabruses ja kaugemal liituma kliimapaketiga, Kyoto protokolliga. 
Põhimõtteliselt on see Eesti algatus, et  piirata energiaimporti kolmandatest riikidest Euroopa Liitu 
selliselt, et imporditava elektrienergia kogused oleksid ka kaetud süsinikdioksiidi emissiooni 
kvootidega. Kui edukad me oma algatuses oleme, see  selgub suuresti selle nädala jooksul, aga 100% 
-list edu ei saa ükski algataja tavaliselt loota.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Helle Kalda.

Helle Kalda
Aitäh! Lugupeetud peaminister! Euroopa Liidu ülemkogul esindab Eesti riiki peaminister, st teie. 
Kahjuks te oma ettekandes sellest valdkonnast ülevaadet ei andnud. Sellest tulenevalt on mul küsimus: 
kuidas te olete suutnud kaitsta meie riigi positsioone ülemkogus? Äkki te tooksite välja mõned asjad, 
mida te olete teinud, ning räägiksite, milline on olnud teie koostöö nende riikidega, kelle positsioonid 
on lähedased meie riigi omadele.

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Ma ei nõustuks selle lähenemisega, et Eesti peab kangesti oma positsioone kaitsma. Me ei käi 
ülemkogudel üksteisega sõdimas, vaid nii nagu ma oma kõnes seda korduvalt toonitasin, me teeme 
koostööd. Eesti on olnud minu hinnangul hea, konstruktiivne koostööpartner teistele Euroopa Liidu 
liikmesriikidele. Olgu veel kord öeldud, ehkki ma seda kõnes korduvalt toonitasin: koostöö- ja 
kompromissivalmidus peaks olema iseloomulik kõikidele Euroopa Liidu liimesriikidele, sealhulgas 
kindlasti ka Eestile. Me ei tohiks seda asendada sooviga vetostada, boikoteerida, torpedeerida. 
Ühesõnaga, koostöövalmidus peaks domineerima  igasuguse võitlusvaimu üle.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Ester Tuiksoo.

Ester Tuiksoo
Tänan väga, proua juhataja! Austatud peaminister! Teie ettekandes oli üsna vähe juttu 
naabruspoliitikast. Tõsi, vihjasite küll välisministrile, aga oleksin tahtnud kuulda teilt, milline roll on 
olnud Vabariigi Valitsusel Euroopa Liidu naabruspoliitika, eriti idasuunalise poliitika teostamisel.

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Nõukogudes, Euroopa Liidus on naabruspoliitika, eriti selle idamõõtme osa, olnud Eesti üks 
prioriteete. Eesti on naabruspoliitikat puudutavates initsiatiivides alati olnud üks initsiaatoritest.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Toomas Trapido.

Toomas Trapido
Aitäh! Hea peaminister! Minu küsimus on kliimapoliitika kohta. Kõigepealt tahaksin teid täiesti siiralt 



tunnustada selle algatuse eest, et imporditava elektri sisse arvestada ka kvoote, sest maakera kliima on 
üks süsteem ja tõepoolest ei piisa sellest, kui seda ainult Euroopa Liidus kaitsta. Samas tahaksin 
juhtida tähelepanu mõnele seigale. Üks Eestit esindava delegatsiooni juhtivliikmed on 
kliimaläbirääkimistel avaldanud avalikult arvamust, et kliimamuutus on poliitiline paratamatus, ja 
näiteks Eesti Energia, mida esindab majandusminister, tahab aktiivselt investeerida Jordaaniasse 
põlevkivi põletamisse. Kuidas te kommenteerite, kas Vabariigi Valitsus soosib selliseid seisukohti ja 
tegevusi?

Peaminister Andrus Ansip
Siis milliseid? Aidata Jordaanias kasutusele võtta põlevkiviressursse – see on igati aus tegevus ja 
väärib tunnustamist.
Kliimamuutused. Me võime jäädagi vaidlema, kas ülemaailmne kliima soojenemine on inimtegevusest 
mõjutatud või mitte, kuid teaduslikult on ülimalt kindlalt tõestatud see, et põlemisprotsessi tagajärjel 
õhku paisatavates heitmetes on küllalt palju selliseid heitmeid, mis inimese eluiga lühendavad, mis 
tekitavad väärarenguid, mis rikuvad meie tervist. Ma ei tahaks keemikuna hakata rääkima sellest, et 
kateldes ei toimu põlemine mitte ideaalsetes tingimustes, mitte hapnikukeskkonnas, vaid 
õhukeskkonnas ja see tähendab seda, et õhukeskkonnas on piisavalt palju lämmastikku kõrgel 
temperatuuril. Lämmastikul on kalduvus moodustada oksiide ja suur hulk nendest oksiididest eraldi 
võetuna on tervisele kahjulikud ning õhuniiskusega ühinemise tagajärjel, ka siis, kui põletatakse 
puhast orgaanilist kütust ilma lisanditeta, tekivad happevihmad. Aga tavaliselt on kütuse sees olemas 
ka väävliühendeid, mis omakorda moodustavad põlemisprotsessis vääveloksiide, sealt edasi jälle kord 
happevihmad jne, jne. Me peame konstateerima, et põletamine tekitab keskkonnasaastust ja mõistlik 
oleks hoiduda fossiilsete kütuste arutust põletamisest, see oleks kõigi meie tervise huvides.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Aleksei Lotman.

Aleksei Lotman
Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Suur tänu selle väikese keemilise ekskursi eest, mis oli 
igati asjakohane. Olen ka nõus selle järeldusega, et lisaks globaalsele soojenemisele tekitab 
fossiilkütuse põletamine hulgaliselt muid keskkonnaprobleeme. Ei saanud küll hästi aru, miks see 
Jordaanias nii ei ole. Aga minu küsimus ei ole siiski sellest, vaid tahtsin teid veel tunnustada selle eest, 
et importijad kaasatakse kvoodikaubandusse, mis on kindlasti väga oluline. See Eesti algatus on 
märksa konstruktiivsem kui tasuta kvootide taotlemine. Nii et ka selles suhtes tunnustus. Küsimus on 
aga selles, kui suur on meie võimekus veenda oma partnereid Euroopa Liidus, et see ei ole 
mingisugune veider protektsionistlik meede, vaid on meede, mis on hädavajalik nii kliimapoliitika 
eesmärkide saavutamiseks kui ka selleks, et vältida turu moonutust, mis tuleneks nimelt sellest, kui 
imporditavat elektrit ei maksustata.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuse aeg on läbi!

Aleksei Lotman
Kui suur on meie võimekus veenda oma partnereid selles?

Peaminister Andrus Ansip
Teema püstitamise alguses tundus, et ülearu palju meil võimekust ei ole. Ega meie teemapüstitus väga 
paljudes kolleegides erilist mõistmist ei leidnud. Kuid praeguseks, ma võin kinnitada, on probleemi 
olemus saanud arusaadavaks valdavale enamikule meie partnerriikide valitsusjuhtidele ja ma väga 
loodan, et probleemi olulisus leiab kajastust ka ülemkogu lõppdokumentides.
Põletamisest me ilmselt aga lahti ei saa, põletada tuleb tulevikuski ja sealhulgas ka Jordaanias. Kuid 
oluline on põletada selliselt, et atmosfääri paisatakse võimalikult vähe mitmesuguseid heitmeid ja 
põlemise tagajärjel saadud energiat kasutatakse hästi efektiivselt. Ehk siis me saame inimtegevuse 



tagajärgi minimeerida, kuid seda aega ei kujuta mina küll ette, et me saaksime täielikult loobuda 
fossiilsete kütuste põletamisest, sealhulgas Jordaanias.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Mailis Reps.

Mailis Reps
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Me oleme Euroopa Liidu asjade komisjonis, nii nagu sa 
kindlasti väga hästi tead, korduvalt arutanud uuringut, mis tehti meie efektiivsuse kohta Euroopa 
Liidu, Euroopa Komisjoni ja otsuste tasandil. Ma nimetaksin sellest üht nüanssi, mida tuuakse välja 
täidesaatva võimu kriitikana. Me oleme harjunud rääkima Euroopa institutsioonide ja ka inimestega e-
maili teel ja arvame, et see on väga efektiivne. Samal ajal uuring näitas, et tagasiside on suhteliselt 
kehvake ja on üsna palju riike  ja ka komisjoni liikmeid, kes ei ole sellega harjunud. Et selline pehme 
diplomaatia pool on meil, ütleme, väga arengujärgus. Kas te olete valitsuse tasandil arutanud, kuidas 
me saaksime infot oluliselt varem, kiiremini? Sest üks asi, mis uuringust ka välja tuli, on see, et  tihti 
me saame infot pigem teiste saatkondade kaudu kui ise otse.

Peaminister Andrus Ansip
Ma ei nõustuks selle uuringu teie poolt esitatud seisukohtadega. Me saame informatsiooni otsestest 
allikatest. Me ei suhtle ainult e-maili teel. Täna palju kõneks olnud kliima- ja energiapaketiga, julgen 
ma kinnitada, on meie ministrid teinud väga head tööd, meie ametnikud on teinud väga head tööd. 
Teatavasti see, millest me kliima- ja energiapaketi puhul  alustasime, Eestile rõõmustav ei olnud. Me 
nägime väga suuri ohte oma energeetikale, oma majandusele, kuid praegu oleme väga selgelt asunud 
kliima- ja energiapaketti toetama. Me näeme selle paketi olulisi eesmärke, milleks on energiasääst ehk 
siis keskkonnahoid ja kindlasti ka Euroopa ühtse energiaturu loomine, mis meie jaoks on ülioluline. 
Kui me peame ka algperioodil, kui me paketi meetmeid hakkame rakendama, mingisugust 
majanduslikku kahju kandma, siis pikas perspektiivis on see Eesti jaoks juba praegusel kujul väga 
kasulik pakett ja seetõttu me seda toetamegi. Kuid olgu veel kord öeldud: kui me hakkasime selle 
paketi üle diskuteerima, ei olnud ta Eesti jaoks nii hea, nagu ta on praegu.

Aseesimees Kristiina Ojuland
 Küsimuseks saab sõna kolleeg Valeri Korb.

Valeri Korb
Aitäh, proua juhataja! Härra peaminister! Teame, et idanaabriga  ei ole Eestil tänase päevani 
piirilepingut, aga me oleme euroliidu idapiiril. Tahaksin seepärast teilt küsida, kuidas Euroopa Liidu 
juhtorganid suhtuvad olukorrasse, kus ühel euroliidu liikmel pole olemas piirilepingut?

Peaminister Andrus Ansip
Euroopa Liidus teavad kõik liikmesriigid, milline see olukord on. Teavad seda, et Eesti Riigikogu, 
Eesti parlament on piirilepingu ratifitseerinud ja nüüd on see Venemaa Riigiduuma käes otsustada, kas 
ratifitseerida või mitte ratifitseerida. Iseenesest me tahaksime muidugi pragmaatilisi heanaaberlikke 
suhteid kõigi naabritega, sealhulgas ka Venemaaga, ja me peame piirilepingu olemasolu kahe 
naaberriigi vahel oluliseks. Kuid olgu öeldud, et maailmas on väga palju selliseid riike, kus isegi ei 
mõelda mingisugusest piirilepingust, sest piirid on püsinud muutumatutena juba aastasadu ja neid ei 
ole kunagi mingite lepingutega sätestatud. Mis ei tähenda seda, et me ei tahaks seda piirilepingut. 
Kindlasti tahame!

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Villu Reiljan.

Villu Reiljan
Aitäh, proua juhataja! Austatud peaminister! Sotsiaalteadlased ja majandusteadlased on viimasel ajal 



väga selgelt kirjutanud oma aruannetes ja uuringutes, et see liberaalne variant arengumudelina on 
ennast ammendanud, sest meil on lühike eluiga, vilets tervis, Euroopa üks viletsaim sotsiaalkaitse, 
nõrk sidusus, heaolu äärmiselt ebaühtlane jaotumine. Nad toovad välja, et meie suure majanduskasvu, 
kiire majanduskasvu taga on põhiliselt odav laenuraha ja mingit liberaalset imet ei ole sündinud. Kas 
te ka neid pabereid vahel loete?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Ma loen, aga teie loete ainult valesid artikleid. Lugege teisi ka. Suurest majanduskasvust on 
vaieldamatult võitnud Eestis kõik ühiskonnakihid, nii suurema sissetulekuga inimesed kui ka väiksema 
sissetulekuga inimesed. Olgu öeldud, et trend Eestis on juba mõnda aega selline, et kõrgemapalgaliste 
ja madalapalgaliste sissetulekute erinevus väheneb. Seega, tulude jaotuse ebavõrdsus Eestis väheneb.

Aseesimees Kristiina Ojuland
 Küsimuseks  saab sõna kolleeg Mai Treial.

Mai Treial
Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud peaminister! On selge, et majandus- ja sotsiaalpoliitikat lahus 
vaadata ei saa. Euroopa Liidu poliitikat järgides on Eesti teinud mõned rutakad sammud, mis 
puudutavad näiteks mõningate aktsiiside ühtlustumist või näiteks ka postituru avamist, kus mõned 
riigid palusid pikendust, mida Eestigi oleks võinud taotleda, ometi Eesti seda võimalust ei kasutanud. 
Samas oleme ratifitseerinud Euroopa sotsiaalharta, aga selle harta mõningaid sätteid Eesti siiski ei 
täida, mille kohta on olemas ekspertide arvamused. Seletage, palun, miks see nii on, et Eesti ei ole 
asunud täitma sotsiaalharta kõiki ratifitseeritud sätteid?

Peaminister Andrus Ansip
Eesti täidab kõiki ratifitseeritud sätteid, aga kõiki sätteid, mis hartas sisalduvad, ei ole Eesti 
ratifitseerinud ja mitteratifitseerimiseks on väga selged põhjused. Ma ei nõustu teie hinnanguga, et me 
oleme aktsiise Euroopa Liiduga liitumise lepinguga ettenähtud tasemele tõstes rutakalt otsuseid 
langetanud, seda kindlasti mitte. Teatavasti me lükkasime lootuses liituda eurotsooniga aastal 2007 
edasi 2006. aastale kavandatud aktsiisitõusud. Me ei tahtnud 2006. aastal avaldada aktsiisitõusudega 
administratiivset survet inflatsiooni suurendamiseks ja tagantjärele tuleb öelda, et see oli vale otsus. 
Sellest ei piisanud selleks, et meie inflatsioon oleks mahtunud Maastrichti inflatsioonikriteeriumi 
raamidesse. Nüüd otsustasime tõsta aktsiisid Euroopa Liiduga liitumise lepinguga ettenähtud tasemele 
alates 1. jaanuarist 2008 ja eesmärk on mitte avaldada administratiivset survet inflatsiooni tõusule 
aastatel 2009–2010. Ilma selle sammuta ei oleks meil absoluutselt mitte mingisugust põhjust isegi 
unistada sellest, et me 2010. aasta lõpus täidame Maastrichti inflatsioonikriteeriumi tingimused. Nii et 
see on täiesti vältimatu selleks, et Eesti võiks aastal 2011 liituda eurotsooniga.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Jüri Ratas.

 üri Ratas
Tänan, hea juhataja! Hea peaminister! Minu küsimus puudutab eurot ja eurole üleminekut. Tänastes 
on-line'i uudistes kirjutatakse, et 2008. aasta III kvartali sisemajanduse kogutoodang vähenes 3,5%. 
Kui me võtame järgmise aasta eelarve, kus on mitmesuguseid spekulatsioone, mitmesuguseid 
hinnanguid, kui suur defitsiit võib tulla, siis minu küsimus teile on selline: kui suureks te hindate riski, 
et defitsiit kujuneb järgmisel aastal nii suureks, mis saab meil üheks  eurole ülemineku takistuseks? 
Mis on need kaks-kolm sammu, mida te täna teete, et defitsiit jääks, ütleme, piiride sisse?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! Eelarvedefitsiit – see on 100% Riigikogu ja valitsuse kätes. Loomulikult me ei tohi lubada, et 
defitsiit langeks ka kõige halvemate prognooside realiseerumisel allapoole miinus kolme protsenti, mis 
on kriteeriumina aktsepteeritav eurotsooniga liituda soovijatele. Kuid ma olen endiselt veendunud, et 



Eesti kõige suurem probleem teel eurotsooni on inflatsioonikriteerium. Inflatsioonikriteeriumi täitmine 
ei ole meile kuidagimoodi garanteeritud. Mitte keegi ei suuda praegu prognoosida seda, kas 2010. 
aastal ei ole näiteks kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis inflatsioon mitte 0%, vaid on 0,1%. Teatavasti 
leitakse Maastrichti inflatsioonikriteerium nii, et kolmest parimast esitlusest, milleks on kõige 
väiksemad inflatsioonid üle nulli, leitakse keskmine ja sellele saab juurde liita poolteist protsenti. Kui 
juhuslikult peaks leiduma kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, kus inflatsioon on 0,1% ja sinna juurde 
liita 1,5%, siis on kriteerium kandidaatidele 1,6%. Ja vaat sellise kriteeriumi saavutamist ka 2010. 
aastal praegused prognoosid ei ennusta. Kui selliseid ülimadala inflatsiooniga hälbeid ei peaks 
tekkima, kui riikide majandused käituvad suhteliselt ootuspäraselt, siis eeldusel, et me võtame omalt 
poolt vajalikud meetmed, on meil võimalik saavutada Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmine 
2010. aasta lõpus.
Seega eelarvekriteerium, defitsiidikriteerium on Eesti riigi – parlamendi ja valitsuse kätes. Inflatsioon 
paraku, tuleb tunnistada, 100% meist ei sõltu. Ei ole ainult meie valitsuse või meie parlamendi kätes 
see inflatsiooni mahutamine Maastrichti kriteeriumide raamesse. Inflatsiooni puhul sõltub palju 
maailmamajandusest, sõltub ka konkreetsetes riikides toimuvatest arengutest.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Jaan Kundla.

Jaan Kundla
Aitäh, proua juhataja! Lugupeetud peaminister! Kas tervel Euroopa Liidul on üksmeelne seisukoht, et 
Eesti ja teiste Balti riikide energiasüsteemid tuleb siduda tugevalt Lääne-Euroopa ja Põhjamaade 
energiasüsteemidega, või on ka eriarvamusi?

Peaminister Andrus Ansip
Aitäh! On ühtne seisukoht. Ja jälle kord, kui me oma probleemidest rääkima hakkasime, siis neid, kes 
mõistsid, et praegu on Balti riigid energeetilises mõttes kui isoleeritud saar Euroopa Liidus, ei olnud 
väga palju. Kuid praeguseks on kõik meie partnerid  teadvustanud meie erilise, ütleme, saarelise 
olukorra energiaturul, Euroopa Liidu ühtsel energiaturul. Seega on mõistmine täielikult olemas. Ma 
tuletan veel kord meelde, et Euroopa Komisjon, sealhulgas ka meie algatusel, on välja töötanud Balti 
ühenduste plaani. Ma loodan, et kõige lähemal ajal nähakse ette Euroopa Liidu vahendite kasutamine 
nende ühenduste väljaehitamiseks meie regioonis. Seega, probleem on täielikult teadvustatud ja 
sammud probleemi lahendamiseks on kavas, mõned nendest juba astutud.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Jaanus Marrandi.

Jaanus Marrandi
Tänan! Lugupeetud härra peaminister! Oma ettekandes te ütlesite, et Eesti peab edasi liikuma, Euroopa 
Liit peab edasi liikuma ühise põllumajanduspoliitika reformiga. Selleks edasiliikumiseks on üsna 
mitmeid teid ja võimalusi. Näiteks on Eesti põllumajandustootjate, üldse uute liikmesmaade 
põllumajandustootjate jaoks üsna oluline see, et toetuste tase erineb kordades vanadele liikmesriikidele 
antavate toetuste tasemest, mis tähendab, et konkurentsitingimused on meil halvemad. Olgu see toodud 
ühe näitena. Minu küsimus aga puudutab seda, missugused need edasiliikumise teed ja võimalused teie 
hinnangul siis on, sest  oma ettekandes  te neist täpsemalt ei rääkinud.

Peaminister Andrus Ansip
Kui vastata otse teie küsimusele, siis edasi tuleks liikuda nii, et toetusemäärad eri riikides oleksid 
võrdsed, mitte ebavõrdsed. Aga suund peaks olema rohkem maaelu mitmekesistamisele ja vähem 
otsetoetustele.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Küsimuseks saab sõna kolleeg Evelyn Sepp.



Evelyn Sepp
Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Vastuoluline, sisutühi ja pealiskaudne on kindlasti 
kolm märksõna, mis kunagi olid päris sobilikud iseloomustamaks näiteks 7. novembri 
pidupäevakõnesid. Ma arvan, et analoogia tänase ettekandega on täitsa asjakohane, ja sellest on mul 
siiralt kahju. Edasi, kui me vaatame mitmeid analüüse, mis on tehtud selle kohta, kui efektiivselt Eesti 
eri institutsioonid toimetavad Euroopa Liidu struktuurides, siis põhilisi järeldusi on kaks: esiteks, meil 
puudub suhtlemise võimekus – ja see ei ole kahjuks uskumise küsimus,  vaid fakti küsimus – ja 
teiseks, meil puuduvad ambitsioonid ja eesmärgid. Mina oleksin oodanud tänasest kõnest selgeid 
eesmärgipüstitusi ja ka enesekriitilist analüüsi, mis on tehtud hästi, mis valesti nende saavutamiseks. 
Aga nüüd konkreetne küsimus. Olge kena, needsamad struktuurifondide vahendid, mis on Eesti jaoks 
siiski väga olulised nii täna kui tulevikus....

Aseesimees Kristiina Ojuland
Lugupeetud küsimuse esitaja, teie aeg on lõppenud.

Evelyn Sepp
...andke meile, palun, konkreetsed arvud 1. juuli ja 1. jaanuari seisuga...

Aseesimees Kristiina Ojuland
Aeg!

Evelyn Sepp
...mis võiks olla kasutatud järgmisel aastal, siis me saaksime hinnata teie kui valitsuse võimekust.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Lugupeetud kolleegid! Austagem seda aega, mida meile kõigile on võrdselt antud, vastavalt kodu- ja 
töökorra seadusele on küsimuse esitamiseks aega üks minut. Palun sellest kinni pidada! Palun 
peaministril vastata.

Peaminister Andrus Ansip
Jah, selleks, et arvustada, peaks kõigepealt kuulama, mida kõneleja räägib, ja selleks, et diskuteerida, 
tuleks häälestuda samale lainele. Aga kui ennast asetatakse hoopis kuhugi teispoolsusesse, siis ei ole 
loomulikult ka mõtet eeldada, et tekib mingisugune sisukas diskussioon. Seega mul ei ole võimalik 
diskuteerida. 




