
Euroopa suudab enamat  
Euroopa on kriiside kujundatud. Iga nüüdisajaloo etapp, kus seisime valikute ees, on meid 
üksteisele lähendanud. See hoiak on aidanud meil üle elada rängimadki tormid ja võimaldanud 
meie institutsioonidel reageerida inimeste muredele. Tuua inimeste ellu tajutavaid muutusi. 
Euroopa järjekindel põhimõte on seada koostöö konkurentsist kõrgemale. See on andnud meile 
heaolu, tugeva demokraatia ja kindlalt kaitstud isikuvabadused. Viimastel aastatel oleme 
silmitsi seisnud pankade kokkuvarisemise, riigivõlakriiside ja rändesurvega, millele järgnes 
ennenägematu üleilmne pandeemia. Kõik need sündmused on pannud meid tihedamalt kokku 
hoidma ja muutnud meid tugevamaks.  
Selle ühtsuse paneb nüüd taas proovile sõda meie naaberriigis, enneolematu inflatsioon, elektri- 
ja energiahinna tõus, kliimakatastroof, mis põhjustab jõgede kuivamist ja metsapõlenguid, 
toiduga kindlustamatus ja kiiresti kasvav elukallidus.  
Jälle pannakse Euroopa proovile. Taas kord peame reageerima. Taas peame tegema koostööd. 
Uuesti tuleb meil kohaneda. Ning taas on ka Euroopa Parlament valmis andma oma panuse.  
Meil on üha raskem oma kodusid kütta, tööstust energiaga varustada ja autosõiduks kütust 
hankida. Inflatsioon hoiab hinnad kõrged. Me teame seda. Kuid just nüüd, kui surve on kõige 
suurem, peame end kokku võtma ja olema tugevamad kui kunagi varem. Just nüüd tuleb 
teoreetiline Euroopa praktilise juhtimisega teoks teha. Kiiresti, tegusalt ja julgelt. Euroopa peab 
end kokku võtma, et olla oma ülesannete kõrgusel. Lahendust ootavaid probleeme on igas 
valdkonnas – elukalliduse ja elektrihindade tõus, kliimamuutused, kaitseteemad, toiduga 
kindlustatus, Ukraina toetamine. Ainus lahendus seisneb ühtsuses. 
Euroopa peab suutma enamat. Selline selge üleskutse jäi kõlama aastapikkuse kodanike 
Euroopa tuleviku konverentsi järeldustes, mis esitati Euroopa Parlamendile 2022. aasta mais. 
Sel nädalal peab Euroopa Komisjoni president iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus, kus 
esitab oma tulevikuettepanekud. 
Euroopa Parlament on seisukohal, et nendes ettepanekutes peavad olema kesksel kohal 
kodanike tõstatatud põhiküsimused. 
Me peame looma tervikliku julgeoleku- ja kaitseliidu. Peame uuendama oma julgeoleku- ja 
kaitsevarustust ning -taristut. Jõhker, ebaseaduslik ja provotseerimatu sissetung Ukrainasse on 
näidanud, kui palju on maailm veebruarist alates muutunud. Peame oma kaitsekulutusi 
paremini kasutama ja vältima üleeuroopalise kaitsevõime dubleerimist. Peame NATOt 
täiendama, mitte sellega konkureerima.  
Teiseks peame lahendama Euroopa energiaalase vastupanuvõime ja sõltumatuse küsimuse. 
Peame vähendama sõltuvust ebausaldusväärsetest tarnijatest. Sellega on seotud vahetud 
meetmed, mida tuleb võtta, et leevendada elektrihinna tõusu mõju. Kõikjal Euroopas 
majapidamisi vapustanud hinnatõusule tuleb kiiresti reageerida. Seda ka selleks, et poliitiline 
stabiilsus kõikuma ei lööks. Samal ajal peame jätkama oma nõudlike kliimaeesmärkide täitmist 
ning kiirendama energiasüsteemi ümberkujundamist ja rohepööret. 
Kolmandaks tõi pandeemia esile liikmesriikide tervishoiusüsteemide puudused. Euroopa 
Parlament nõuab kogu ELi hõlmavat õigust tervisele. Viiruste leviku piiramisel ja eriravile 
juurdepääsu hõlbustamisel seisneb lahendus sageli tihedamas piiriüleses koostöös.  
Jõupingutuste suurendamisel on muidugi oma hind. Et kasvavatele raskustele paremini 
reageerida, peame ajakohastama ELi eelarvet. Meie eelarve peaks olema kriisile vastupidavam 
ja paindlikum, et kiiresti muutuvatele või ootamatutele prioriteetidele vastata.  
Lähikuud kujunevad raskeks, kuid me oleme juba tõestanud, et sihiteadliku otsustavuse toel 
suudavad eurooplased raskustega toime tulla. Euroopa koostöö ja integratsiooni lähtekoht oli 
ühine soov ületada maailmasõjast põhjustatud raskused. Euroopa võib kindel olla, et suudab 
ka suurte probleemidega toime tulla. Ta on oma jõudu tõestanud.  
Nüüd on meil võimalus näidata, mida me suudame. Koos suudame rohkem. 
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