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Eessõna
Meie peamiseks välis- ja julgeolekupoliitiliseks eesmärgiks on Eesti riigi iseseisvuse ja
sõltumatuse, põhiseadusliku korra ning rahva elujärje kindlustamine. Seejuures peame
ülioluliseks Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja NATO-sse.
Euroopa Liit peab toimima struktuurina, mis soosib liikmesriikide koondumist kõrgeimale
võimalikule inimarengu tasemele, toetades parimaid praktikaid töötajate kaitse, kättesaadava
tervishoiu ja hariduse, keskkonnakaitse ja teistes valdkondades, mis tagavad igale inimesele
võimalikult kõrge elukvaliteedi.
Euroopa Liidu ees seisavad praegu mitmed rasked väljakutsed: mõrad rahvusvahelises
kaubandussüsteemis; ebastabiilsus ja konfliktid ida- ja lõunapiiril; jätkuv migratsioonikriis;
Suurbritannia väljumine EL koosseisust ja euroskeptikute populaarsuse kasv; konkureerivate
majanduslike suurjõudude võimsuse tugevnemine; kliimamuutused.
Me oleme sügavalt veendunud, et parim tulevik Eesti rahva ja Eesti riigi jaoks on Euroopa
Liidus. Lisaks sellele eeldab paljude eluliste probleemide lahendamine Euroopa projekti edasist
arengut, liikmesriikide vahelise koostöö süvenemist, ühise poliitika jätkuvat arenemist
välissuhete ja turvalisuse valdkonnas, aga ka poliitilise ja finantsdistsipliini tugevnemist, eriti
euroala riikides.
Euroopa Liit toetab eesti keelt, kultuuri ja rahvust austades liikmesriikide rahvuslikku
identiteeti. Euroopa tulevik aga sõltub meie võimest austada ja kaitsta ühiseid euroopalikke
väärtusi, sealhulgas Euroopa Liidu sees, samuti meie võimest hinnata Euroopa Liidu kodaniku
staatust.
Eesti Keskerakonna juhitud valitsus viis läbi Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise. Oleme
tõestanud nii valitsuses kui Euroopa Parlamendis, et suudame anda enda panuse Euroopa
arengusse ja leida tasakaalu Euroopa Liidu riikide vahel, arvestades seejuures Eesti huve. Igal
Eestist valitaval Euroopa Parlamendi saadikul lasub märkimisväärne vastutus ning kohustus
töötada Euroopa hüvanguks ning samal ajal oma kodumaad väärikalt esindada.
Eesti Keskerakond kutsub kõiki kodanikke 26. mail 2019 Euroopa Parlamendi valimistest osa
võtma. Ainult nii saame viieks aastaks laiapõhjalise mandaadiga esindajad, kes seisavad tugeva
ja ühtse Euroopa ning seeläbi ka Eesti riigi heaolu eest.
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Põhiprintsiibid


Toetame Euroopa Liidu digitaalse siseturu lõpuni arendamist. See tõstab inimeste
elukvaliteeti ja ettevõtete kasumlikkust, sh on juba langetanud sidekulusid ja
rändlushindu.



Peame oluliseks Eesti riigi innovaatilise maine kujundamise jätkamist nii Euroopas kui
ka laiemalt. Toetame Eesti ettevõtjaid, ametnikke, diplomaate ja teiste valdkondade
esindajaid Eesti digitaalsete saavutuste tutvustamisel ja piiriülese koostöö tihendamisel.



Panustame idapartnerluse riikidega koostöö tihendamisse ning nende Euroopa Liitu
integreerimisse. Ühtlasi pooldame Euroopa Liidu laienemise jätkumist Kopenhaageni
kriteeriumide alusel. Kõiki kandidaatriike tuleb kohelda nõudlikult ja samaväärselt,
kuid riigi iseärasusi arvestades.



Peame oluliseks Eesti elanike paremat informeerimist Euroopa Liidu uutest algatustest.
Nende arvamusega arvestamiseks tuleb inimesi enam puudutavate Euroopa Liidu
küsimuste arutelu viia kohalike omavalitususte tasemele analoogselt Euroopa Liidu
Regioonide Komitee väljundiga.



Toetame kõigiti tõhusat rahvusvahelist koostööd keskkonna ja iseäranis kliimapoliitika
valdkonnas. Peame oluliseks kliimamuutuste kontrolli alla saamist ning nende
tagajärgedega toime tulemisega seotud küsimuste kõrget prioriteetsust rahvusvaheliste
institutsioonide töös ning liidrite töölaual.



Toetame aktiivse dialoogi pidamist kõigi Eesti naaberriikidega. Tähtsustame
võrdõiguslike, heanaaberlike ja igakülgselt avarduvate suhete arendamist Eesti
naaberriikidega Läänemere ääres.



Toetame otsesuhete tugevdamist Suurbritanniaga. Eesti peab kaitsma meie elanike ja
ettevõtete huve pärast Suurbritannia tõenäolist lahkumist Euroopa Liidust.



Toetame

üliõpilasvahetusprogrammi

“Erasmus+”

laiendamist,

tõhustamaks

integreeritust liikmesriikide kõrgharidussüsteemide vahel. Igal üliõpilasel peaks olema
reaalne võimalus õppida vähemalt pool aastat mõnes väliskõrgkoolis.


Toetame Eesti põllumeeste konkurentsivõime tõstmist läbi Euroopa Liidu otsetoetuste
võrdsustamise ning sihipärasema kasutamise.
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Euroopa Liidu areng
Euroopa Liidu dünaamilise arengu eelduseks on tema kesksete institutsioonide tõhususe
tõstmine, seadusloome protsessi kiirendamine ja tarbetute kulude vähendamine. Sellega seoses
me toetame euroametnike arvu, bürokraatia ja dubleerimise vähendamist kogu Euroopa Liidus.


Me ei toeta liikmesriikide jagamist erinevatesse „huvirühmadesse“ erineva õiguste ja
kohustuste mahuga. Euroopa Liit peab jääma võrdõiguslike riikide demokraatlikuks
ühenduseks, kes peavad konsensuse teel määrama EL peamised arengueesmärgid
aastateks ette.



Euroopa Liit on poliitiline ja majanduslik ühendus, mis pakub vabadust, rahu ja heaolu.
Eesti jaoks on liikmelisus ühtses, eraldi rühmadeks killustamata Euroopa Liidus
võimalus mängida märgatavat rolli üle-euroopalikes toimingutes.



Euroopa Liidu struktuurifondidest vahendite jaotamine peab toimuma ühtsuse ja
sidususe põhimõtete alusel, seejuures on vajalik ka edaspidi eriti toetada EL vähem
arenenud riike.



Liikmesriigid on kohustatud kinni pidama majandusliku ja eelarvelise planeerimise
valdkonnas sätestatud reeglitest, see on oluline tingimus neile vahendite eraldamiseks
Euroopa Liidu fondidest.



Peame oluliseks, et kõigi Euroopa Liidu riikide valitsused jagaksid ühtseid euroopalikke
väärtusi. Niisuguste väärtuste hulka kuuluvad vaieldamatult vabad ja avatud valimised,
sõltumatud kohtud, sõna- ja massiteabevahendite vabadus, samuti kõigi vähemuste, sh
rahvusvähemuste õiguste austamine.



Toetame suunda, et Euroopa Liidu liikmesriigid lähevad üle ühtsele Euroopa valuutale,
järgides kõiki vastavaid makromajanduslikke jt kriteeriume.



Me toetame liikmesriikide tihedamat koostööd maksupetturluse vastases võitluses.



Toetame Euroopa Liidu aktiivset keskkonna- ja regionaalpoliitikat. Oleme seisukohal,
et probleemid, mis tekivad regionaalsel tasandil Euroopa majanduse dekarboniseerimise
tulemusena, tuleb lahendada EL aktiivsel kaasabil.



Toetame erifondi loomise ideed regioonide jaoks, kus ökoloogiliste nõuete tõttu
kärbitakse maavarade kaevandamist (põlevkivi, kivisüsi jne).
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Välis- ja julgeolekupoliitika
Ühtse Euroopa välispoliitilise funktsiooni tugevdamine eeldab samuti Euroopa piiride iseseisva
kaitsmise võime suurendamist. Ebastabiilsus ja relvastatud konfliktid muudavad vajalikuks
tavapärastest erinevate lahenduste kiire leidmise Euroopa ohutuse tagamise, sõjaliste ohtude
vähendamise ja migratsioonikriisi lahendamise huvides.


Sellest lähtuvalt peame vajalikuks EL ühtse välispoliitika niisugust edasist arengut, mis
suudaks kiiresti ja adekvaatselt reageerida olemasolevatele väljakutsetele. Eelistame
igal võimalusel diplomaatiat ja dialoogi sõjalistele konfliktidele.



Väliskaubanduse valdkonnas peab Euroopa Komisjon tagama Euroopa Liidu
majanduslike huvide igakülgse kaitse.



Migratsioonikriisi lahendamine nõuab kompleksset lähenemist. Me oleme veendunud,
et peamine jõupingutus peab olema suunatud põgenike ja migrantide päritoluriikidele,
saavutamaks seal märgatavat majanduslikku ja sotsiaalset progressi.



Me peame vajalikuks Frontexi finantseerimise suurendamist EL välispiiride kaitseks.
Seejuures tuleb samaaegselt esiteks parandada inimeste merepääste mehhanismi ning
teiseks tugevdada võitlust inimkaubanduse ja terrorismiilmingutega.



Idapartnerluse ja lõunanaabruse poliitikat tuleb jätkata kaitstes Euroopa Liidu huve ja
toetades vastavate riikide arengut.



Toetame PESCO programmi. Samuti peame õigeks NATO ja Euroopa riikide iseseisva
kaitsevõime edasist suurendamist, sealhulgas ka EL sõjatööstuse arendamise läbi.



Toetame Euroopa Liidu piiri tugevdamist ja kindlustamist ning võimalike sisserändajate
taustakontrolli suurendamist. See loob aluse õiglasele migratsioonipoliitikale kõigi
Euroopa Liidu riikide turvalisuse huvides.



Peame oluliseks tugevdada Euroopa Liidu inimkaubandusega võitlevaid institutsioone.
Arendame Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlust inimkaubandusega võitlemiseks,
keskendudes eelkõige rohujuuretasandil töötavatele organisatsioonidele.



Peame terrorismi tõkestamiseks vajalikuks Euroopa Liidu ühist tegevust selles
valdkonnas ning üle-euroopaliste infotehnoloogiliste võimaluste väljaarendamist
radikaliseerunud inimeste tuvastamiseks ja vastutusele võtmiseks.
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Tööjõu vaba liikumine ja sotsiaalvaldkond
Tööjõu vaba liikumine on üks Euroopa integratsiooni olulisemaid saavutusi. Me toetame
niisuguste mehhanismide edasist täiustamist, mis on suunatud selle õiguse tagamisele. Tööjõu
liikumisvabaduse teostamine ei või olla sunnitud meede, st see ei tohi olla niisuguse olukorra
tagajärjeks, kus pole võimalik oma elatustaset kodumaal tõsta.


Toetame sotsiaalsete standardite edasist ühtlustamist töötasu ja töötingimuste,
sotsiaaltoetuste väljamaksmise korra ja võrdse kohtlemise suhtes

Euroopa

sotsiaalõiguste samba alusel.


Me toetame sotsiaalsete standardite edasist ühtlustamist Euroopa Liidus.



Olulise meetmena vaesusega võitlemisel Euroopa Liidus näeme nn lastegarantii (child
guarantee) loomist, mis oleks osaliselt finantseeritav EL fondidest (kõigile toetust
vajavatele lastele ligipääsu võimaldamine tasuta arstiabile, tasuta koolieelsele ja
kooliharidusele, väärilistele elutingimustele ja kvaliteetsele toitumisele).



Tööjõu liikumise vabadus pole võimalik ilma igakülgse võitluseta diskrimineerimisega
tööturul, sealhulgas diskrimineerimisega kodakondsuse, etnilise kuuluvuse ja keele
alusel. Vastavad meetmed peavad saama adekvaatse toetuse nii EL kui eraldi
liikmesriikide tasandil.



Me peame samuti tähtsaks erikokkuleppe sõlmimist Suurbritanniaga nende EL alaliste
elanike õiguste kaitseks, kes jäävad kuningriiki elama pärast Brexitit.
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Haridus, teadus ja kultuur, digitaalne koostöö
Euroopa Liit on maailma liider hariduse, teaduse ja kunsti valdkonnas. Euroopa Liidu
kultuuriline ja keeleline mitmekesisus on tähtis konkurentsieelis, samuti stimuleerib see turismi
arengut. Euroopa Liit toetab liikmesriikide ja naaberriikide piiriülest koostööd. Eesti keel kui
EL ametlik keel omab täiendavat stiimulit arenemiseks ja levimiseks kogu Euroopa kontinendil.


Me toetame Euroopa kultuuripärandi programme, samuti ka Euroopa kultuuritoodangu
finantseerimise suurendamist, eriti kinovaldkonnas. Seejuures toetame autoriõiguste
reformide ülevaatamist digivaldkonnas, kuna need peavad olema tasakaalus arvestades
nii loojate kui Euroopa tarbijate huve.



Toetame Euroopa Liidu digitaalse siseturu lõpuni arendamist. See tõstab inimeste
elukvaliteeti ja ettevõtete kasumlikkust, sh on juba langetanud sidekulusid ja
rändlushindu.



Peame oluliseks Eesti riigi innovaatilise maine kujundamise jätkamist nii Euroopas kui
ka laiemalt. Toetame Eesti ettevõtjaid, ametnikke, diplomaate ja teiste valdkondade
esindajaid Eesti digitaalsete saavutuste tutvustamisel ja piiriülese koostöö tihendamisel.



Toetame

üliõpilasvahetusprogrammi

“Erasmus+”

laiendamist,

tõhustamaks

integreeritust liikmesriikide kõrgharidussüsteemide vahel. Igal üliõpilasel peaks olema
reaalne võimalus õppida vähemalt pool aastat mõnes väliskõrgkoolis.


Samuti toetame Erasmus+ fondi programmide finantseerimise suurendamist. Erilist
tähelepanu tuleb pühendada eurooplaste digipädevuse suurendamisele, arvestades
kasvavat digitaliseerumist ja muid muutusi tööturul.



Peame oluliseks võõrkeelte, sh eesti keele õpetamise toetamist EL liikmesriikides.



Me oleme veendunud, et ühised euroopalikud väärtused hõlmavad ka austust vähemuste
keeleliste ja hariduslike õiguste vastu.



Võltsuudiste ja propagandaga võitlemise ajajärgul rõhutame internetikasutajate ja
massiteabevahendite toodangu tarbijate asjatundlikkuse suurendamise programmide
vajalikkust, samuti Euroopa ajakirjanike haridusliku ja professionaalse taseme olulisust.



Propaganda

ja

võltsuudistega

võitlemise

instrumendiks

peab

vastupropaganda, vaid tõene, adekvaatne ja professionaalne teavitamine.
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saama

mitte

