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Head kolleegid! Ma ei tea, kas mul ühe opositsioonis oleva erakonna esindajana peaks 
olema natuke piinlik kiita peaministrit. Mina arvan, et mitte. Rohelised ei ole kunagi 
harrastanud rollides kinniolemist ega erilisi rollimänge. Me oleme kritiseerinud ja 
kritiseerime ka edaspidi valitsust selle eest, mis on meie arvates vale, kuid ei häbene kiita 
selle eest, mis on meie arvates õige. 

Täna on siin peaministri suust kõlanud mitmeid väga õigeid, väga olulisi mõtteid, mis 
näitavad ka muuhulgas valitsuse seisukohtade arengut õiges suunas. Kui veel mõni aeg 
tagasi kippus Eesti positsioon seoses kvoodikaubanduse rakendamisega olema pigem see, 
et me peame rõhuma vabalt tasuta saadavale kvoodile, siis mul on väga rõõm ära tunda, 
et oleme lõpuks jõudnud peamiseni, et peaministri suust väga selgelt kõlab, et meie 
põhiline huvi on ka elektriimportijate kaasamine kvoodikaubandusse. Sest just see on see 
võimalus, see viis, kuidas me saame kaitsta nii oma elektritootmist kui ka ühtlasi liikuda 
jõuliselt nende eesmärkide poole, mis Euroopa Liit on endale ühiselt seadnud. 
Kahest suurest eesmärgist, mida peaminister praegu siin rääkis, kliima- ja energiapoliitika 
ja majandus, tuleks tegelikult rääkida koos, sest Euroopa, nagu ka kogu maailma 
majanduse elavdamise peamine võti asub energia innovatsioonis, energiasäästu 
arendamises ja taastuvenergeetika arendamises, mis lahendab need mõlemad küsimused 
koos. Seda on rõhutanud Rohelised nii siin kui ka Europarlamendis. See on Roheliste 
positsioon kõikjal, et meie üldiste suurte keskkonnaeesmärkide saavutamine tegelikult 
aitab meie majanduse jätkusuutlikule arengule kaasa, mitte ei takista seda. 

Roheliste jaoks nii siin kui Europarlamendis on samuti oluline avatud majandusruum ja 
vaba turg. See on meie jaoks üks oluline vabadus, kuid meie jaoks on kindlasti olulisemaid 
asju, olgu selleks keskkond või inimõigused. Ja selle tõttu nende reeglite loomine, mis 
välistavad dumping'u keskkonna või inimõiguste arvelt, ei ole mitte mingisugune kunstlik 
turutõke, vaid just nimelt ausa turu tekitamine. Seetõttu seesama elektriimportijate 
kaasamine kvoodikaubandusse on tegelikult täielikult kooskõlas nii vaba turuga kui ka 
keskkonnakaitsega. Me peaksime jõulisemalt seda selgitama kõigile oma partneritele, kui 
me oleme seda tänini teinud ja on väga kahetsusväärne, et Doha läbirääkimistel 
keskkonna, inimõiguste ja sotsiaalküsimused, kui võimalikud kaubandusvabadusega 
seotud küsimused, kui kaubanduse mõjutavad, ei leidnud piisavat kajastamist. Tahaks 
tõsiselt loota, et WTO edasistel voorudel Euroopa Liit sellele märksa rohkem rõhub ja ma 
olen veendunud, et Eesti peaks Euroopa Liidus seda positsiooni jõuliselt arendama.

Selletõttu olen ma ka rõõmsalt ühel meelel peaministriga selles küsimuses, et tuleb ühises 
põllumajanduspoliitikas liikuda vabama turu suunas. Seda on rõhutanud ka meie 
põllumajandusminister, kuid kahjuks Euroopa Liidus, Euroopa Komisjonis paistab meie 
positsioon justkui teisena. Alles hiljuti Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas nii 
Euroopa Liidu asjade komisjonis kui ka avalikus kõnes, mis ilmus Postimehes, süüdistas 
Eestit selles, et Eesti takistavat Euroopa ühise põllumajanduspoliitika radikaalset 
reformimist. Ma olin alguses jahmatunud, siis sain aru – Eesti on olnud eriarvamustel 
konkreetsetes asjades, mis süvendavad praegust ebavõrdsust. Me peame jõulisemalt oma 
positsioone kommunitseerima. Nii et kui nüüd jõuda lõpuks etteheiteni, mis nagu ühele 
opositsioonierakonnale oleks kohane, siis nii peaministrile kui ka kõigile teistele 
ministritele: me peame selgemalt oma positsioone välja tooma, me peame rohkem 
pingutama selle nimel, et meie partnerid meid mõistaks. Me peame ära kasutama kas või 
oma diplomaatilise korpuse teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, et meie positsioon oleks 
selge, arusaadav, et oleks selge, et me ei kauple endale mingisuguseid väiklasi eeliseid, 
vaid tegutseme ühise Euroopa nimel, mis on ka meie huvides. Aitäh, kolleegid, tähelepanu 
eest! 




