Vabariigi Presidendi avaldus Euroopa Parlamendi valimiste väljakuulutamisel
Kolmapäev, 04 Märts 2009 22:43

Kallid Euroopa Liidu kaaskodanikud!

Täna kirjutasin ma alla otsusele, millega kuulutan välja Euroopa Parlamendi valimised 7. juunil
sellel aastal.

Siis valime taas Eestist need kuus inimest, kes kujundavad järgmised viis aastat Brüsselis ja
Strasbourgis Euroopa Liidu ühiseid seisukohti.

Võrreldes esimeste Euroopa Parlamendi valimistega 2004. aastal on valimiste kord Eestis
muutunud. Seekord ei saa anda oma häält eelistatud kandidaadile. Seekord tuleb valida
erakonna-nimekirjade vahel.

Loodan, et erakonnad mõistavad selle muudatusega kaasnevat vastutust; et nad esitavad
kandidaatideks vaid inimesi, kes valituks osutumise korral ka Euroopa Parlamenti tööle lähevad
ja seeläbi õigustavad oma valijate usaldust.

Need, kes kandideerivad vaid häälte püüdmiseks, petavad rahvast.

Samuti tuleb rahva toetust taotlevatel erakondadel ja üksik-kandidaatidel keskenduda
valimiskampaanias sisulistele küsimustele.

Head kaasmaalased, oleme oma valikut tehes tähelepanelikud. Peame meeles, et 7. juunil
läheme valima Euroopa Parlamenti, mitte aga Riigikogu või kohalikku volikogu.
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Meil tuleb ühiselt läbi näha need kavalused, kus Euroopa Parlamendi valimisi hakatakse
kasutama omamoodi soojendusena sügisesteks valimisteks.

Seepärast tuleb korrale kutsuda kõik need, kes viivad valimiskampaania käigus jutu kitsalt Eesti
sisepoliitikale. Oluline on, mida kandidaadid kavatsevad teha Euroopa Liidu poliitikas.

Me juba oleme hinnalise kogemuse võrra rikkamad: Euroopa Liidus pole vaja kuhugi läbi
murda; pole vaja Eestit Euroopa Liidu eest kaitsta. Me ise olemegi Euroopa Liit.

Me saame end Euroopa Liidus teostada vaid juhul, kui Eesti saadikud teevad end Euroopa
Parlamendis kuuldavaks; kui nad leiavad mõttekaaslasi oma eesmärkide teostamiseks ja
suudavad toetada oma partnereid nende eesmärkide saavutamisel.

Kinnitan oma kogemuse varal: see on võimalik. Ka kõige väiksemate riikide saadikud suudavad
kujundada Euroopa Liidu poliitikat.

Juba järgmisel poolaastal on Euroopa Liidu tegevuse keskmes Läänemere regiooni tulevik. See
initsiatiiv, mu kallid kaasmaalased, sai alguse just Euroopa Parlamendis neli aastat tagasi.

Algatajate hulgas olid ka Eesti saadikud.

Üks on selge – Eestist valitud saadikutest peavad saama arvamusliidrid sadu eri riikide
saadikuid koondavates fraktsioonides. Kohas, kus otsused tegelikult sünnivad.

Teadmised, töökus ja koostöövõime – nende kriteeriumide järgi soovitangi teha valiku 7. juunil.

Soovin erakondadele ja kõigile kandidaatidele sisukat kampaaniat. Soovin kõigile Euroopa Liidu
kodanikele tarka valikut.
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