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Euroopa Kohtu pidulik istung

Pressi- ja teabeosakond

Euroopa Komisjoni presidendi ja Euroopa Komisjoni liikmete pühaliku kohustuse
võtmine Euroopa Liidu Kohtus

Täna kell 15.00 Euroopa Liidu Kohtus toimunud pidulikul istungil võtsid Euroopa Komisjoni
president ja Euroopa Komisjoni liikmed aluslepingutes ette nähtud pühaliku kohustuse, mille juures
viibisid tema kuninglik kõrgus suurhertsog, Luksemburgi Suurhertsogiriigi Saadikutekoja esimees
Fernand ETGEN ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi peaminister Xavier BETTEL. Enne komisjoni
presidendi ja komisjoni liikmete poolt pühaliku kohustuse võtmist pidas Euroopa Liidu Kohtu
president Koen LENAERTS kõne (vt lisa).
Pühaliku kohustuse võtsid president Ursula VON DER LEYEN, juhtiv asepresident Frans
TIMMERMANS, juhtiv asepresident Margrethe VESTAGER, juhtiv asepresident Valdis
DOMBROVSKIS, kõrge esindaja ja asepresident Josep BORRELL FONTELLES, asepresident
Vĕra JOUROVÁ, asepresident Dubravka ŠUICA, asepresident Margaritis SCHINAS ning
Johannes HAHN, Mariya GABRIEL, Nicolas SCHMIT, Paolo GENTILONI, Janusz
WOJCIECHOWSKI, Thierry BRETON, Elisa FERREIRA, Stella KYRIAKIDES, Didier REYNDERS,
Helena DALLI, Ylva JOHANSSON, Janez LENARČIČ, Adina VĂLEAN, Olivér VÁRHELYI, Jutta
URPILAINEN, Kadri SIMSON, Virginijus SINKEVIČIUS.
Kuigi pühaliku kohustuse võtmiseks ei ole aluslepingutes ette nähtud konkreetset korda, on
komisjon alati pidanud väga tähtsaks, et kohustus võetakse Euroopa Liidu Kohtus. Seda
traditsiooni taaskord kindlalt järgides, soovis uus komisjon väga kiiresti, st ainult mõni nädal pärast
oma tegevuse alustamist, Euroopa Liidu Kohtus kohal olla.
Euroopa Komisjoni president ja selle liikmed võtsid pühaliku kohustuse järgmises sõnastuses:
„Olles nimetatud Euroopa Ülemkogu poolt pärast Euroopa Parlamendi heakskiitu Euroopa
Komisjoni liikmeks kohustun pühalikult:
järgima oma kohustuste täitmisel aluslepinguid ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;
täitma oma kohustusi sõltumatult ja liidu üldistes huvides;
oma kohustuste täitmisel mitte taotlema ega võtma vastu juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt,
organilt või asutuselt;
hoiduma mis tahes tegevusest, mis ei ole kooskõlas minu kohustuste laadi või ülesannete
täitmisega.
Olen teadlik Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud kohustusest, mille kohaselt peab iga
liikmesriik seda põhimõtet järgima ja ei või komisjoni liikmeid nende ülesannete täitmisel mõjutada.
Ühtlasi kohustun nii oma ametiaja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama sellest tulenevaid
kohustusi, eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt pärast oma ametiaja lõppemist teatud
ametitesse asumisel või soodustuste vastuvõtmisel“.
www.curia.europa.eu
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Lisa

Euroopa Kohtu presidendi K. Lenaertsi kõne
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 245 näeb ette, et oma kohustusi täitma asudes
kohustuvad komisjoni liikmed pidulikult nii ametiaja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama
sellest tulenevaid kohustusi.
Kuigi puudub selgelt sätestatud kord, on saanud tavaks, et pühaliku kohustuse võtmine toimub
Euroopa Kohtus. See kahes mõttes sümboolse tähendusega tava rõhutab pühendumist õiguse
järgimisele, mis iseloomustab Euroopa Liitu ning selle institutsioonide, sealhulgas komisjoni
toimimist. See rõhutab ka nende ülesannete tähtsust, mida komisjonil tuleb aluslepingute kohaselt
täita.
Uus volinike kolleegium, kes mõne hetke pärast Euroopa Kohtus pühaliku kohustuse võtab, on
mitmes mõttes hästi tasakaalus: 12 naist ja 15 meest; kombinatsioon eelmises koosseisus ametis
olnud volinikest ja uutest talentidest; mitu endist peaministrit või ministrit, endised Euroopa
Parlamendi või liikmesriikide parlamentide liikmed, majandus- ja finantssfääris kõrgetel kohtadel
töötanud isikud või ka endised alalised esindajad Euroopa Liidu juures.
See on meeskond, millel on seega kõik vajalikud oskused, et tõhusalt tegeleda Euroopa Liidu ees
praegu seisvate väljakutsetega, mille seast ma sooviksin täna peamised välja tuua.
Kõigepealt mainiksin Ühendkuningriigi kuulumise kohta Euroopa Liitu 23. juunil 2016 toimunud
referendumi tulemust, mis on küll demokraatlik valik, kuid on viinud Euroopa Liidu olukorda, mis
meid eurooplastena kurvastab ja on Euroopa Liidu ülesehitamise ajaloos täiesti pretsedenditu. Kui
Brexit toimub tõepoolest selle aasta 31. jaanuaril, on komisjonil paratamatult juhtiv roll selle
tagamisel, et Ühendkuningriigi väljaastumine toimuks korrakohaselt. Komisjonil tuleb seejuures
hallata väljaastumislepingus ette nähtud üleminekuaega ning samuti pidada läbirääkimisi liidu ja
Ühendkuningriigi tulevaste suhete laadi ja sisu üle.
Igal tasandil, nii kohalikul, riigi, Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil tekib üha rohkem algatusi, et
suurendada teadlikkust kliimamuutuse nähtuse ning selle üha märgatavama ja murettekitavama
mõju üle eelkõige ökosüsteemidele ja bioloogilisele mitmekesisusele ning muidugi meie tervisele.
Selle ülemaailmse teadlikkuse suurendamisega kaasnevad keskkonna ja energia seisukohast
„kestlikuma“ ja „jätkusuutlikuma“ ühiskonna- ja arengumudeli otsingud.
Sellega seoses on tervitatav, kui kiiresti soovis uus komisjon konkretiseerida üht oma
tegevusprogrammi prioriteetidest, kui mitte lausa prioriteeti. Pean seejuures silmas möödunud
aasta 11. detsembril, st mõni päev pärast uue volinike kolleegiumi ametisse astumist ambitsioonika
Euroopa rohelise kokkuleppe (European Green Deal) esitlemist, milles on seatud eesmärgiks
Euroopa Liidu „CO2-neutraalsus“ aastaks 2050.
Suur väljakutse on ka rändekriis, mis puudutab meie maailmajagu juba kümmekond aastat. See
kriis on Euroopa kodanike üks peamisi murekohti ning tekitab protestihääli ja kultuurilise
isoleerumise reaktsioone päris mitmes liikmesriigis. Olles lahkhelisid külvav teema, tekitab see
vahel ka lausa suuri pingeid liikmesriikide vahel. Poliitiliste institutsioonide üks peamine väljakutse
on nende pingete leevendamine, pakkudes välja meetmeid, mis kujutavad endast, nagu näeb ette
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõige 2, „liikmesriikidevahelisel solidaarsusel põhineva[t]
ühis[t] poliitika[t], mis on õiglane kolmandate riikide kodanike suhtes“.
Viimasel ajal on mitmes liikmesriigis ilmnenud õigusriigi ja demokraatia põhimõtete ning samuti
põhivabaduste ja põhiõiguste järgimisega seotud probleemid, millega on kaasnenud eelkõige
eelotsusetaotlustega algatatud kohtuasjade hulga suurenemine Euroopa Kohtus. Selliste ühiste
väärtuste suhtes, mis – nagu Te proua president oma tegevusprogrammis märgite – kujutavad
endast „liidu kaubamärki“, ei saa lubada mingit kompromissi ega järeleandmist.
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Rändekriis ja õigusriigiga seotud kohtuasjad on valitseva euroskeptitsismi peamisi põhjuseid.
Komisjoni ja kõikide Euroopa institutsioonide ülesanne järgnevatel aastatel on rõhutada
kodanikega suhtlemisel veel rohkem Euroopa Liidu lisaväärtust, rääkides sellest lihtsalt ja otse.
See lisaväärtus on nii ilmselge, et seda ei tohiks kõigutada mis tahes vormis fake news või
pahatahtlik kasutamine.
Euroopa ülesehitamine on muutnud sajandite jooksul sõdades lõhestatud maajao rahu ja heaolu
oaasiks, kus individuaalsed õigused ja vabadused ning samuti demokraatlikud väärtused ei taandu
lihtsalt praktilise tähtsuseta üldisteks mõisteteks. Euroopa Liit on märkimisväärselt tõstnud
kodanike elatustaset kõikides liikmesriikides, olenemata sellest, kas tegemist on asutajaliikmesriigi
või hiljuti Euroopa Liiduga liitunud liikmesriikidega.
Euroopa Liit, kes tahab, et teda peetakse õiglaseks, peab võitlema ka maksu- ja
sotsiaalkindlustuspettustega, sest sellised juhtumid varjutavad neid vaieldamatuid eeliseid, mida
pakub nii kodanikele kui ettevõtjatele suur Euroopa turg. Aastakümnete jooksul toimunud
integratsiooni ja liikmesriikide õiguste lähendamise tulemusel kujunenud Euroopa majandusmudelit
tunnustatakse üksnes siis, kui see ühendab heaolu, õiglase maksustamise ja sotsiaalse õigluse
põhimõtted.
Veel üks väljakutse Euroopale on ühiskonna üleminek digitaaltehnoloogiale. Infotehnoloogiaga
seotud probleemidega kaasneb terve hulk tundlikke küsimusi eelkõige seoses eraelu ja
isikuandmete kaitsega ning seoses julgeoleku ja eetika tagamisega.
Viimaks tuleb märkida, et Euroopa ei ole isoleeritud maajagu, vaid teda seovad ülejäänud
maailmaga kahe- ja mitmepoolsed suhted. Küsimusi, mis on seotud meie maajao heaoluga
keskmises ja pikas perspektiivis, kuid ka rahvusvahelise rahu ja julgeoleku ning kestliku arenguga,
saab edukalt tõstatada ainult konstruktiivses dialoogis meie partneritega.
Juhin siinkohal tähelepanu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – kes on ühtlasi
komisjoni asepresident – ametikoha tähtsusele. Selle, Lissaboni lepinguga loodud ametikohaga
konsolideeriti ja tugevdati sellega asendatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
ametikohta, laiendades tema volitusi kõikidele liidu välispädevuse valdkondadele.
Julgeoleku-, majandus-, rände- ja kliimaprobleemid on sageli tihedalt seotud, mistõttu on kõrge
esindaja asjatundlikkus ja „terviknägemus“ äärmiselt olulised, et tagada liidu välistegevuse
järjepidevus. Kuna kõrge esindaja võimaldab Euroopa Liidul rääkida rahvusvahelisel tasandil ühel
häälel, aitab ta kaasa sellele, et Euroopa Liit oleks maailmas rahu ja julgeoleku edendamisel ning
eelkõige rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel oluline tegija.
Kõik need keerulised ja tundlikud küsimused, millega Euroopa Komisjonil tuleb tegeleda ja millele
lisandub võitlus igat liiki ebavõrdsusega ning pidev meetmete võtmine, mis on suunatud terrorismi,
organiseeritud kuritegevuse ning inimsusevastaste kuritegude ja inimõiguste rikkumise eest
vastutavate režiimide vastu, vajavad sobivaid vastuseid, mis on kooskõlas Euroopa projekti
eesmärkidega ja selle projekti aluseks olevate põhiväärtuste kaitsmisega.
Need vastused – pean siin eelkõige silmas õigusriigi säilitamise ja põhiõiguste kaitsmisega seotud
vastuseid – on kõikide, nii liikmesriikide kui ka liidu institutsioonide ühine vastutus.
Selles kontekstis on komisjonil kui „aluslepingute täitmise järelevalvajal“ tähtis roll, mis annab talle
õiguse paluda Euroopa Kohtult liikmesriigi kohustuste rikkumise tuvastamist või sanktsioonide
määramist Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmise korral.
Komisjoni algatused – nii seadusandlikud kui kohtulikud – mõjutavad otseselt liidu kohtute
tegevust, laiendades nende menetluses olevate erinevat tüüpi kohtuvaidluste valdkonda.
See selgitab tihedat vastastikust mõju nende ülesannete vahel, mis on komisjonil ja liidu kohtutel.
Komisjon kui poliitiline institutsioon edendab alati liidu üldist huvi ning selle esmase ja teisese
õiguse kohaldamist. Euroopa Kohus õigusasutusena tagab objektiivse, sõltumatu ja erapooletu
õigusemõistmise liidu õigusega kaetud valdkondades. Mõlemad aitavad kaasa samade
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eesmärkide saavutamisele – liidu erinevate poliitikasuundade kooskõlaline rakendamine ning
Euroopa ülesehitamisega seotud õigustiku ja ülesehitamise aluspõhimõtete konsolideerimine.
Austatud proua president ja komisjoni liikmed,
Teie isikuomadused ja töökogemus ning teil varasema karjääri vältel olnud suur vastutus lubab
eeldada, et te kõik olete võimelised vastama teid ootavatele suurtele väljakutsetele ja täitma
edukalt teie uusi ülesandeid.
Euroopa Kohtu ja selle liikmete nimel õnnitlen teid ja soovin siiralt, et teie pingutusi Euroopale uue
hoo andmisel ja selle hindamatu lisaväärtuse rõhutamisel, mida Euroopa meie maailmajao
kodanikele ja ettevõtjatele annab, kroonib edu.
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