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Jagamismajanduse maksustamine 
eeldab tõelist Euroopa koostööd

Komitee kutsub Euroopa Komisjoni 
j a  l i i k m e s r i i k e  ü l e s  k o h a l d a m a 
kehtivaid fiskaalkorralduse süsteeme 
ja maksustamissüsteeme ka jagamis-/
digitaalmajandusele

„Õigusraamistik peab kaasa tooma õiglase 
ja tasakaalustatud maksusüsteemi kõigile 
majandustegevuse liikidele ja ärimudelitele, 
piiramata sealjuures jagamismajanduse 
potentsiaali töökohtade ja majanduskasvu 
loomisel,“ ütles 19. oktoobril vastuvõetud 
komitee arvamuse „Jagamismajanduse 
maksustamine“ raportöör Giuseppe Gue-
rini (eri elualade rühm, Itaalia).

Kehtivates maksueeskirjades ei võeta 
uusi ärimudeleid ja majandustegevuse 
liike vajalikul määral arvesse. See 
tekitab õigusl ikku ja  maksualast 
ebakindlust, moonutab konkurentsi ja 
viib maksutulude vähenemiseni. Nende 
teemade käsitlemiseks soovitab komitee 
riigiasutustel tõhustada omavahelist 
koostööd ja kohandada eeskirju, kuid 
usub siiski, et digitaalmajandusega 
tegelemiseks sobib üksnes tõeline Euroopa 
lähenemisviis. Kaasraportöör Krister 

Andersson (tööandjate rühm, Rootsi) 
ütles: „Euroopa ametiasutused peaksid 
looma vormid rahvusvaheliseks koostööks 
väljaspool Euroopat, mille eesmärk 
oleks määrata kindlaks mõned tõelise 
digitaalmajanduse aluspõhimõtted“.

Ehkki uued tehnoloogiad lihtsustavad ja 
edendavad jagamismajandust, peab komi-
tee oluliseks hinnata seda eraldiseisvalt, 

digitaalmajandusega võrdsustamata. 
Komitee leiab, et mõistliku sissetuleku 
piirmäära kehtestamine võiks aidata 
reguleerida tulu maksustamist ning leiab, 
et üldsusele tuleks anda rohkem teavet 
maksukohustuste kohta. ELi poliitikaku-
jundajad ja seadusandjad peavad samuti 
tagama tarbijate, töötajate ja teenuseosu-
tajate – ning privaatsuse ja isikuandmete – 
kaitse. (jk)� l

Kodanikuühiskonna rahastamine 
on demokraatia jaoks oluline

ELi institutsioonid peaksid edendama 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
positiivset kuvandit, hoidma nende 
sõltumatust ja tagama nende asjakohase 
rahastamise, leiab Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee.

Kodanike tegevuse suhtes järjest 
vaenulikumas poliitilises kliimas peab 
Euroopa Liit rõhutama kodanikuühiskonna 
organisatsioonide rolli tähtsust, märkis 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
oma täiskogu oktoobri istungjärgul.

Omaalgatuslikku arvamust „Kodani-
kuühiskonna organisatsioonide ELi-
poolne rahastamine” tutvustades ütles 
selle raportöör Jean-Marc Roirant (eri 
elualad, FR), et komitee on esitanud roh-
kem kui 25 soovitust selle kohta, kuidas 
tihendada kodanikuühiskonna organisat-
sioonide ja ELi suhteid ja parandada nende 
rahastamisvõimalusi.

See üleskutse tegutseda on hästi ajastatud, 
kuna ELi institutsioonid valmistuvad 

käivitama arutelusid 2020. aasta järgse 
mitmeaastase finantsraamistiku üle.

„ELi institutsioonid peavad valjul häälel 
välja ütlema, et kodanikuühiskonna 
organisatsioonid on olulised,“ märkis 
Roirant.

Komitee soovitas alustada uuesti 
arutelusid Euroopa ühenduste põhikirja 
üle ning edendada kodanikuühiskonna 
dialoogi käsitleva aluslepingu artikli 11 
elluviimist.

K o m i t e e  ä r g i t a s  s u u r e n d a m a  
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
rahastamist ning eraldama järgmises  
mitmeaastases  f inantsraamist ikus  
500 miljonit eurot programmile „Kodanike 
Euroopa“.

Samuti kutsus komitee üles looma koda-
nikuühiskonna tegutsemisruumi vaba-
duste ELi ombudsmani ametikoha. (ll)�l

Kiired muutused tänapäeva majanduse struktuuris ja korralduses avavad uusi 
võimalusi, ent tekitavad ka uusi ohte ja raskusi tööturul. Palgatöötaja asemel on suund 
paindlike töövormide ja uut tüüpi töötajate kasutamisele, mis valmistab muret nii Euroopa 
teadusringkondadele kui ka poliitikutele.

Tehnoloogia areng ja digiteerimine on põhjustanud muutusi töökohas ja töötajatelt 
nõutavad uued oskused on tegelikkus, millega meil tuleb toime tulla. Selle tulemusel 
on tekkimas palju ebatüüpilisi töövorme, nt osaajatöö, töö mitme töövõtjaga ja töö 
veebiplatvormide raames, mis toimivad hea väljaõppega erialaspetsialistide võrgustikuna.

Töökohaga seonduvad arengusuunad on komitee tegevuse keskne aspekt. Sellele 
omistatava tähtsuse toonitamiseks tunnustatakse 2017.  aasta kodanikuühiskonna 
auhinnaga „innovaatilisi projekte, millega edendatakse kvaliteetset tööhõivet 
ja ettevõtlust töö tuleviku heaks“. Soovime tunnustada innovaatilisi äriideid, mis 
pakuvad praktilist näidet sotsiaalselt vastuvõetavast kohanemisest nimetatud uute 
töövormidega, aga ka töötajate kaasamise eri vormidest. Komitee jälgib tähelepanelikult 
ELi tööhõivestrateegiat ja viise võitluseks kõige muretvalmistavamate töötuse vormide – 
noorte töötuse ja pikaajalise töötusega. Seda arvestades ergutatakse auhinnaga Euroopa 
ettevõtjate loomingulisust ja tõstetakse esile parima tava näiteid võitluses töötusega.

Muutused tööhõivevormides annavad alust kriitiliseks aruteluks sotsiaalkaitse vajaduse 
üle Euroopas. Ent sellele suunatud poliitikameetmed nõuavad märkimisväärseid rahalisi 
vahendeid ja nende tagamine on vahest suurim praegu Euroopa ühiskonna ees seisev 
väljakutse.

Olen veendunud, et praegu, mil töömaailmas toimuvad põhjalikud muutused, on 
sotsiaaldialoogi peamistel eesmärkidel ja põhimõtetel veelgi suurem tähtsus, et saavutada 
hea kompromiss. Euroopas on juba nii mõnigi hea näide selle kohta, kuidas tegeleda 
töökohaga seotud nõuete ja väljakutsetega. Nägime sellekohaseid näiteid 111 taotluses 
auhinnale kandideerimiseks, ent on veel palju rohkem näiteid, mis alles ootavad avastamist 
ja jäljendamist. Oleme kõige silmapaistvamad kandidaadid juba välja valinud ning peatselt 
auhindame kõige huvitavamaid, innovaatilisemaid ja inspireerivamaid neist, lootuses, et 
meie toetus suurendab veelgi nende edu. Soovime auhinna abil tõsta esile ja väärtustada 
kõiki neid inimesi, kes on suutnud väljakutse vastu võtta, ning ergutada neid edasi liikuma. 
Me innustame kõiki kodanikuühiskonnas osalejaid oma head tööd jätkama!

Gonçalo Lobo Xavier
EMSK asepresident teabevahetuse alal
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Komitee kutsub komisjoni 
üles tugevdama Euroopa 
majanduslikku alust ja 
sotsiaalset mõõdet

Komitee täiskogu istungjärgul kõneledes tänas 
Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans 
Timmermans komitee liikmeid nende panuse 
eest komisjoni 2018.  aasta tööprogrammi, mida 
esitleti juulis 2017. Ta rõhutas, et komitee panus on 
programmile mõju avaldanud.

„Meil on hea meel, et olete meid otsustusprotsessi 
kaasanud, kuid me oleksime veelgi rõõmsamad, kui te 
meid veelgi enam kaasaksite,“ ütles komitee president 
Georges Dassis.

Asepresident Frans Timmermans märkis, et kuigi 
Euroopa majanduskliima on paranenud, ei ole paljud 
inimesed siiski rahul. Seda põhjustavad kasvavad 
lõhed Euroopa ühiskonnas. Frans Timmermans ütles: 
„Ainus viis, kuidas me minu arvates saame päriselt, 
mitte vaid sümboolsete žestidena, saavutada lubatud 
lähenemist, ainus viis, kuidas me saame tõepoolest viia 
ellu ettekujutust ühiskonnast, kus inimesed saavad taas 
kontrolli oma saatuse üle nii üksikisikuna kui ka kollektiivis, 
on see, kui me tegeleme globaalsete probleemidega koos, 
eurooplastena Euroopa tasandil.“

Töötajate rühma esimees Gabriele Bischoff väljendas 
heameelt selle üle, et komisjon tähtsustas sotsiaalõiguste 
sammast. Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk 
toonitas, et keskenduda tuleb teemadele, mille puhul ELi 
tegevusel on lisamõju. Eri elualade rühma esimees Luca 
Jahier rõhutas, et teha on vaja veelgi rohkem. (sg)� l
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Euroopa mullad väärivad paremat 
majandamist
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee kutsub üles looma 
võrdlusraamistiku, et kaitsta mulla 
tervist ja viljakust

Euroopa muldade tervise hoidmine või 
parandamine on üks olulisemaid väljakutseid meie 
elatusallika säilitamisel. Esimese sammuna teeb 
komitee ettepaneku luua ELi ühtne võrdlusraamistik, 
millega sätestada ühtne terminoloogia ja ühtlustatud 
parameetrid mulla hea seisundi kohta.

Igal aastakümnel kaotab Euroopa ühe liikmesriigi 
suuruse tüki viljelusmaad

Täiskogu oktoobri istungjärgul võttis komitee vastu ELi 
eesistujariigi Eesti taotlusel koostatud arvamuse „Maa 
kasutamine toiduainete jätkusuutlikuks tootmiseks 

ning ökosüsteemi teenusteks”. „Sageli kohtleme 
mulda nii, nagu meil oleks seda küllaga. Kõigest kuue 
aasta jooksul, 2006–2012, oli maa hõlvamise tempo 
Euroopa riikides keskmiselt 107  000 ha/aastas, mis 
tähendab, et vähem kui kümne aastaga kaotasime 
Küprose suuruse osa viljelusmaad. See tohutu nõudlus 
maa järele tuleb lõpetada,“ lausus arvamuse raportöör 
Roomet Sõrmus (eri elualade rühm – EE).

Võrdlusraamistik mulla jätkusuutlikuks majandamiseks

Põllumajandusmaa kadu kujutab endast kõigis 
liikmesriikides tõsist probleemi. „Meie muldasid 
tuleb kaitsta. Põllumajandusmuldade jätkusuutliku 
kasutamise ja kaitsmise seisukohalt on võtmeroll ELi 
ühtsel võrdlusraamistikul, milles kehtestatakse ühtsed 
mõisted ja ühtlustatud monitooringu parameetrid ning 
sätestatakse prioriteetsed poliitikameetmed,“ ütles 
Roomet Sõrmus. (sma)� l

Komiteel on heameel sotsiaalse 
Euroopa teemal peetava 
arutelu üle ja ta nõuab sellele 
poliitilist toetust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal- 
komitee märkis oktoobris vastu võe-
tud arvamuses „Sotsiaalse mõõtme 
ja Euroopa sotsiaalõiguste samba 
mõju Euroopa Liidu tulevikule“, et 
seistes silmitsi probleemidega, mis 
võivad takistada ELi edasist teed, võib 
praegune arutelu Euroopa sotsiaalse 
mõõtme ja Euroopa sotsiaalõiguste 
samba üle aidata jõuda uuele konsen-
susele strateegiates, mis on vajalikud 
majanduskasvu ja ELi kodanike heaolu 
tagamiseks.

Komitee kutsus nõukogu üles toetama 
novembris Göteborgis toimuval 
sotsiaaltippkohtumisel institutsioonide ühist 
teadaannet Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ja 
andma poliitilise signaali selle rakendamise kohta.

Teksti koostasid Gabriele Bischoff (töötajad, DE) ja 
Jukka Ahtela (tööandjad, FI) tulenevalt komisjoni 
taotlusest arvamuseks aruteludokumendi kohta, 
ent komitee otsustas siduda selle pakutud ühise 
teadaandega Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta.

Komitee ütles, et teha tuleks rohkem jõupingutusi, 
määratlemaks ühised põhimõtted ja strateegiad 
töötasude ülespoole lähendamise, kõigil inimestel 
väärikalt elada võimaldava miinimumsissetuleku 
ning suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
sotsiaalsete investeeringute jaoks. Komitee 
väljendas ka muret kehtivate sotsiaalsete õiguste 
puuduliku jõustamise ning „eri maailmade“ pärast 
ELi eeskirjade täitmisel liikmesriikides. (ll)� l

Eurooplased vajavad majandusliku 
edu kindlustamiseks rohkem ja 
paremat Euroopat

ELi juhtimine vajab ühist 
eesmärgitunnetust, mis läheb 
kaugemale tehnilistest käsitlus-
viisidest ja meetmetest. See on 
Euroopa majanduse tulevikku 
käsitleva Euroopa Majandus- Ja 
Sotsiaalkomitee arvamustepaketi 
üks peamine järeldus. Arvamus-
tes „Euroala majanduspoliitika 
(2017)“, „Majandus- ja rahaliidu 
süvendamine 2025. aastaks“, „ELi 
rahalised vahendid 2025. aastaks“ 
ja „Kapitaliturgude liit: vahe- 
hindamine“ käsitletakse valitsevaid 
probleeme ELi majanduses ja esi-
tatakse konkreetseid ettepanekuid 
nende lahendamiseks.

Arvamustepaketis soovitas komitee muu hulgas 
stimuleerida ELi tasandil edasisi majandusreforme 
ja investeeringuid, korraldada ümber ja suurendada 
ELi eelarvet ning viia lõpule majandus- ja rahaliidu 
majanduslik, eelarve-, rahandus- ja poliitiline 
sammas. Komitee toetab euroala majanduspoliitika 
põhimõtete tasakaalustatud kombinatsiooni, mille 
rahandus-, eelarve- ja struktuurielemendid oleksid 
üksteisega nõuetekohaselt seotud, ja kutsub Euroopa 
Ülemkogu üles vaatama läbi oma otsuse lükata 
tagasi euroala positiivne eelarvepoliitika. Komitee 
arvates on majandus- ja rahaliidu süvendamine 
oluline, et toetada paremini rahapoliitikat ja riikide 

majanduspoliitikat, samuti selleks, et tugevdada 
ELi juhtimise demokraatlikku ja sotsiaalset mõõdet. 
Lisaks kiidab komitee heaks komisjoni ettepaneku 
keskenduda Euroopa lisaväärtusele kui ühele 
aluspõhimõttele ELi eelarve kulutuste poolel. Komitee 
kutsub üles suurendama omavahendeid ELi eelarve 
rahastamiseks ning innustab liikmesriike viima kiiresti 
ellu kapitaliturgude liidu, et anda ELi majandusele uus 
hoog ja dünaamika.

Hiljuti avaldatud komisjoni tööprogramm aastaks 2018 
näitab komisjoni kavatsust esitada konkreetseid 
ettepanekuid komitee nimetatud valdkondades. (jk)� l

EMSK Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel
Komitee presidendi Georges Dassise 

juhitud EMSK delegatsioon osales 
17. novembril Göteborgis toimunud 
kõrgetasemelisel tippkohtumisel, 
kus Euroopa Komisjon, nõukogu ja 
Euroopa Parlament kuulutasid ühiselt 
välja Euroopa sotsiaalõiguste samba. 
Väljendades oma toetust Euroopa 
Sotsiaalõiguste sambale on EMSK oma 
arvamustes korduvalt hoiatanud, et 
ilma usaldusväärsele ja jätkusuutlikule 
majandusele toetuvate sotsiaalsete 
õigusteta on ELi tulevik ohus. (ll)� l

Euroopa maapiirkonnad vajavad abikätt

EMSK nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt paindlikke ja 
tõhusaid toetusprogramme

Maaelu parem arendamine on võimalik ja 
kohalikud elanikud on valmis seda tegema, aga 
nad vajavad abi. EL ja riikide ametiasutused 
peavad võimestama külasid ja väikelinnu. Komitee 
oktoobri täiskogu istungjärgul vastuvõetud 
arvamusega „Külad ja väikelinnad maaelu arengu 
kiirendajatena“ soovib komitee aidata kaasa 
Euroopa maapiirkondade taaselustamisele.

„EL ja selle liikmesriigid vastutavad maaelu arengu 
hoogustamise eest. Me peame muutma maapiirkonnad 
atraktiivsemaks elukohaks,“ sõnas arvamuse raportöör 
Tom Jones (eri elualade rühm, UK). Majanduslik 

ja sotsiaalne areng eeldavad asjakohase taristu 
olemasolu, sh kiireid lairibateenuseid ja nüüdisaegset 
transpordivõrku. „See ei hõlma mitte ainult nutika 
transpordivõrgu loomist raudteel ja maanteel, vaid ka 
selle transpordivõrgu arukat ja tõhusat kasutamist,“ 
selgitas arvamuse raportöör Tom Jones. Komitee 
toetab tugevalt Euroopa Komisjoni nutikate külade 
algatust kui esimest sammu õiges suunas.

Suurlinnade, linnade ja maapiirkondade koostööst 
põllumajandus- ja maaturismi valdkonnas, 
tervishoiuga seotud tegevuses ja toiduainete 
tarneahelas võidaks laiem üldsus.

Maaelu kestlik areng saab olla edukas vaid 
kohalike elanike nõusolekul ja nende kaasamisel 
otsustusprotsessi. „Me peame julgustama inimesi, eriti 
noori, ning tegema nende hääle kuuldavaks ja toetama 
nende ideid,“ rõhutas Tom Jones. (sma)� l

Gabriele Bischoff ja Jukka Ahtela, Euroopa sotsiaalõiguste sammast 
käsitleva EMSK arvamuse raportöörid

Komisjoni president Jean-Claude Juncker, EMSK president  
Georges Dassis ja Rootsi peaminister Stefan Löfven 2017. aasta õiglase 
töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel Göteborgis

Euroopa Komisjoni esimene asepresident 
Frans Timmermans ja EMSK president 
Georges Dassis täiskogu istungjärgul
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Komitee kutsub üles minema 2025. aastaks 
üle puhtale, konkurentsivõimelisele ja 
ühendatud liikuvusele kõigi jaoks

K o m i t e e  o k t o o b r i s  t o i m u n u d  t ä i s k o g u  
istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab komitee  
komisjoni kavatsust tagada 2025.  aastaks puhas, 
konkurentsivõimeline ja ühendatud liikuvus, mis 
hõlmab kõik transpordiliigid, ja kutsub üles veelgi 
parandama õigusraamistikku, et luua tõhus Euroopa 
ühtne transpordipiirkond.

Sellise sõnumi edastas komitee arvamus, mis võeti vastu 
täiskogu istungjärgul 18. oktoobril ning mille koostasid 
raportöör Ulrich Samm (tööandjate rühm, DE) ja kaas-
raportöör Brian Curtis (töötajate rühm, UK).

Komitee toetab Euroopa Komisjonis koostatud liiku-
vuse tegevuskava ning kiidab heaks püüde lahendada 
mõned ühtsel turul esinevad transpordiprobleemid, 
võttes samas arvesse nii inim- ja töötajate õigusi kui ka 
keskkonnaaspekte.

Komitee kutsub aga komisjoni üles väljapakutud  
seadusemuudatusi veelgi täpsustama.

„Transpordisektorit muudab revolutsiooniliselt digitee-
rimine, muutes tarbijatele ja ettevõtjatele osutatavad 
teenused kvaliteetsemaks, mugavamaks, paindlikumaks, 
taskukohasemaks ja ohutumaks,“ märkis Ulrich Samm.

Elektrisõidukid aitavad vähendada õhusaastet kohapeal, 
samal ajal kui puhta elektritootmise poliitika on oluline 
üleeuroopaliste eesmärkide saavutamiseks kasvuhoone-
gaaside osas. Komitee juhib tähelepanu lahknevusele asja-
omase paketi raames maanteetranspordis prognoositava 
heitkoguste vähenemise (13 %) ja heitkoguste 18–19 % 
vähendamise eesmärgi vahel. Viimatinimetatu on trans-
pordisektoris vajalik selleks, et panustada 2030. aasta  
kliimaeesmärkide saavutamisse. Seepärast rõhutab komitee,  
et puhta elektri tootmine on elektrisõidukite eduka  
massiturule toomise ülioluline eeldus. (mp)� l

Üleeuroopalise transporditaristu 
kulusid tuleks rahastada 
teemaksudest

Üleeuroopalise teedevõrgu teemaksust saadav 
tulu tuleks reinvesteerida transporditaristusse ja 
selle sihtotstarve peaks olema selgelt määratud: 
teekasutusmaksud tuleks suunata maanteetaristu 
arendamise, käitamise ja hoolduse kulude 
katmiseks, samas kui väliskuludega seotud tasusid 
tuleks kasutada maanteetranspordi kahjulike 
mõjude leevendamiseks. See on peamine sõnum, 
mis edastati komitee oktoobri täiskogu istungjärgul 
vastu võetud arvamuses komisjoni kavandatud nn 
Eurovignette’i direktiivi läbivaatamise kohta.

Komis jo ni  et t ep a neku kohase l t  su u nataks 
üleeuroopalise teedevõrgu teemaksust saadav tulu 
riigikassasse. Komitee tegi ettepaneku muuta seda 
„kasutaja maksab“ ja „saastaja maksab“ põhimõtete 
alusel:

„Põhimõte „kasutaja maksab“ tähendab, et raha suunataks 
tagasi teede korrashoidu ja maanteetaristusse tehtavatesse 
uutesse investeeringutesse, samas kui „saastaja maksab“ 
põhimõtet järgides loodud vahendid suunataks saaste 
vähendamisse, uuenduslike liikluskorraldussüsteemide 
ja elektrisõidukite laadimispunktide kasutuselevõttu jne,“ 
sõnas arvamuse raportöör Alberto Mazzola (tööandjate 
rühm, IT).

Vahendite eraldamine peaks olema võimalikult 
läbipaistev, leidis Alberto Mazzola. Ta soovitas kiirteede 
pealesõidu juurde seada tahvlid, kuhu on märgitud, kui 
palju on aasta jooksul tee kasutamise eest makstud ja 

kui palju on sellesse reinvesteeritud. Tema sõnul võiks 
välja tuua ka ummikute, õnnetuste ja heitkoguste 
vähenemise näitajad.

Tulud, mis jäävad hinnanguliselt 10 miljardi ja veidi 
üle20 miljardi euro vahele, võivad hoogustada 
üleeuroopalise transpordivõrgu lõpuleviimist. (dm)�l

Euroopa solidaarsus-
korpus vajab uusi 
rahalisi vahendeid 
ning peaks kesken-
duma üksnes vaba-
tahtlikule tegevusele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab 
Euroopa solidaarsuskorpuse loomist, kuid selle noorte 
vabatahtlikku tööd Euroopas käsitleva komisjoni 
uue programmi mõned elemendid, kaasa arvatud 
rahastamise osa, vajavad täpsustamist ja täiustamist – nii 
on öelnud komitee Euroopa solidaarsuskorpust käsitleva 
seadusandliku ettepaneku kohta koostatud arvamuses, 
mis võeti vastu oktoobris (raportöör: Pavel Trantina, 
eri elualade rühm, Tšehhi Vabariik, kaasraportöör: 
Antonello Pezzini, tööandjate rühm, Itaalia).

Komitee väljendas suurt muret Euroopa solidaarsuskorpuse 
eesmärkide pakutud ühendamise pärast noorte tööhõive 
poliitikaga ning soovitas uuesti järele mõelda töö- ja 
praktikakohtadele suunamise lisamise üle programmi. 
Sellise käsitluse puhul on oht asendada Euroopa noorte 
tasustatav töö tasustamata tööga.

Euroopa solidaarsuskorpusest teavitas esimesena 
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 
oma 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Kui 
see heaks kiidetakse, on Euroopa solidaarsuskorpuse 
eelarve 341,5 miljonit eurot perioodil 2018-2020, mille 
lõppedes peaks sellel olema umbes 100 000 osalejat.

Peaaegu 58  % Euroopa sol idaarsuskorpuse 
kogueelarvest tuleb ümberpaigutusena programmist 
„Erasmus+”. Komitee väljendas muret vahendite 
sellise ümberpaigutamise pärast ja rõhutas, et 
investeerimine Euroopa solidaarsuskorpuse eelarvesse 
ei tohiks toimuda programmi „Erasmus+“ arvelt, mis 
on juba niigi alarahastatud. Komitee soovib, et Euroopa 
solidaarsuskorpusesse investeeritaks rohkem n-ö uut 
raha. (ll)� l

Heade maksuhaldustavade klauslid 
rahvusvahelistes lepingutes edendavad 
kestlikku arengut

Viimastel aastatel on ilmnenud märkimisväärne huvi 
rahvusvahelise maksusüsteemi vastu. Esile on kerkinud 
küsimused arenenud ja arenguriikide vahel sõlmitud 
topeltmaksustamise vältimise lepingute õiglusest ning 
nende mõjust maksutulule arenguriikides.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oktoobris 
toimunud täiskogu istungjärgul vastu arvamuse 
„ELi arengupartnerlused ja rahvusvahelistest 
maksulepingutest tulenevad probleemid“ (raportöör: 
Alfred Gajdosik, eri elualade rühm, AT); kaasraportöör: 
Thomas Wagnsonner, töötajate rühm, AT). Arvamuses 
rõhutatakse vajadust hinnata rahvusvaheliste 
maksureformipüüdluste mõju kestliku arengu 
eesmärkidele.

Komitee tervitab ELi ja liikmesriikide jõupingutusi 
rahvusvahelise maksusüsteemi nõrkade külgedega 
tegelemisel. Maksupoliitika peaks aga moodustama 
ELi arengupoliitikast veelgi olulisema osa. Lisaks 
sellele tuleb kestliku arengu toetamiseks lisada 
heade maksuhaldustavade klauslid kõikidesse 
ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavatesse 
asjakohastesse lepingutesse.

Komitee toetab ideed arengut soodustavatest erasektori 
investeeringutest, kui selline areng on kooskõlas kestliku 
arengu eesmärkidega. Maksuküsimused käivad käsikäes 
kestliku arengu eesmärkidega ning seetõttu peaksid 
ettevõtted maksma makse riigis, kus nad kasumit 
teenivad. (sg)� l

Võitlust kliimamuutuste vastu ei saa 
võita tavakodanike arvelt

„Võitluse kliimamuutuste vastu saab võita ainult kõiki 
kodanikke kaasates. Kuid ei piisa vaid inimeste veenmisest, 
et meil tuleb oma elustiili muutma – oluline on pakkuda 
neile ka vajalikku toetust,“ ütles Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis COP23 
kõrvalürituse „Õiglane üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele“ alguses. Ürituse korraldas komitee 
8. novembril Bonnis.

Komitee tutvustas oma arvamust „Kliimaõiglus“. Selles 
kontseptsioonis tunnistatakse, et sageli kannatavad 
ühiskonna kõige vaesemad ja haavatavamad liikmed 
kliimamuutuste mõju all kõige rohkem. Seepärast 
teeb komitee ettepaneku võtta ülemaailmsest 
kliimamuutuste kriisist tingitud probleemide kontekstis 
vastu ELi kliimaõiguste deklaratsioon.

Kliimamuutuste mõju leevendamiseks tuleb tarbijatele 
pakkuda kestlikke alternatiive, mis ei tähenda halvemat 
kvaliteeti ega kõrgemaid hindu. Samuti ärgitab komitee 
kaotama fossiilkütuste toetused.

Komitee on seisukohal, et mitte ainult eurooplastel, 
vaid kõigil inimestel on õigus puhtale keskkonnale. 
„Pariisi kokkuleppe rakendamise keskmes peab olema 
solidaarsus. Tegemist on ühise ja kaasava algatusega, mis 
nõuab koostööd kõigil tasanditel,“ ütles Georges Dassis 
lõpetuseks. (sma)� l 
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Komitee president Georges Dassis COP23 
kõrvalüritusel
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Komitee osaleb arutelus 
puuetega inimeste 
hääletusõiguse ja 
hääletusele juurdepääsu 
üle Euroopa Parlamendi 
valimistel

7.  detsembril  osalevad EMSK 
president Georges Dassis ning liikmed 
Yannis Vardakastanis ja Krzysztof 
Pater Euroopa Puuetega Inimeste 
Foorumi   täiskogu 4.  istungjärgul, 
mis toimub Euroopa Parlamendis, 
tähistamaks foorumi 20. aastapäeva.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi 
president Yannis Vardakastanis (eri 
elualade rühm, EL) esineb põhisõnavõtuga 
ning Georges Dassis ja Krzysztof Pater 
(eri elualade rühm, PL), kes oli komitee 
arvamuse „Puuetega inimeste õigus Euroopa 
Parlamendi valimistel hääletada“ raportöör, 

osalevad istungil „Meie tahame hääletada“, 
mille eesmärk on kindlustada puuetega 
inimestele täielik juurdepääs Euroopa 
Parlamendi 2019. aasta valimistele.

Komitee usub kindlalt, et avalikus elus 
osalemine on iga demokraatliku ühiskonna 
keskne element, ning inimeste sellest 
õigusest ilmajätmine puude tõttu on seega 
üks diskrimineerimise vorme. Seetõttu 
vaadatakse 2019.  aasta valimiste eel 
Euroopa Parlamendi valimiste menetlused 
üle, kuna puuetega inimesed on praegu 
kõrvale jäetud või seisavad osalemisel 
silmitsi takistustega. (mrg)� l

Algatus „LeaderSHIP 2020“ vajab lisa
Euroopa laevaehitussektor vajab ELi 

strateegilist toetust. LeaderSHIP 2020 
on õige vahend, aga seda algatust tuleb 
tugevdada ja pikendada 2030.  aas-
tani. Euroopa peab võtma teadus- ja 
arendustöös juhtrolli kliimamuutuste, 
energiasäästu ja laevade keerukuse 
valdkonnas, sest meretööstus on 
Euroopa majandusliku ja sotsiaalse 
tuleviku võti. Klastrite moodustamine 
suurendaks sektori konkurentsivõimet. 
Äärmiselt oluline on optimeerida hari-
dust ja muuta töökohad ligitõmbavaks. 

EL peab võitlema ka ebaausa rahvus- 
vahelise konkurentsi vastu.

See oli põhisõnum Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee 24.  oktoobril Brüsselis 
korraldatud üritusel, kus eksperdid arutasid 
laevaehitussektori olukorda.

Komitee liige Marian Krzaklewski (tööta- 
jate rühm – PL) juhtis tähelepanu välja- 
kutsetele valdkonnas, kus Euroopa on 
hädas kriitilise massi hoidmisega.

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni 
(CCMI) volitatud esindaja Patrizio Pesci 
rõhutas aruka, kaasava ja kestliku arengu 
potentsiaali selles sektoris, mis ikka veel 
kannatab majandus- ja finantskriisi taga-
järgede ning kolmandate riikide ebaausa 
konkurentsi all.

Reinhard Lüken ühendusest SEA Europe 
hoiatas, et tellimuste puudumine eelmistel 
aastatel hakkab tunda andma alles tulevatel 
aastatel. LeaderSHIP 2020 on õige vahend, 
aga seda on vaja tugevdada ja see tuleb 
muuta programmiks LeaderSHIP  2030, 
kuhu kaasatakse sõjalaevade sektor.

Elspeth Hathaway  ametiühingust  
IndustriAll rõhutas, et hoolimata sellest, et 
kadunud on 15–75% töökohtadest, annab 
sektor ikka tööd 5,4 miljonile inimesele 
Euroopas ning toodab 50  % laevasead-
metest maailmas. Väljakutse on ka oskuste 
säilitamine. Sellises kõrgtehnoloogilises 
sektoris on elukestev õpe hädavajalik ning 
julgustada tuleb liikuvust.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde 
peadirektoraadi esindaja Agnieszka 
Montoya-Iwanczuk tutvustas uuringut, 
mille kohaselt on Euroopa laevaehituse 
tarneahel tervikuna suurem kui Hiina või 

Jaapani oma, aga palju ühtsem, ning seda 
iseloomustab väheste suurte ja paljude väi-
keste ettevõtete olemasolu. Vaja on luua 
klastreid ja eraldi Euroopa merendusuurin-
guid. (sma)� l

Kultuur Euroopa Liidu südamesse
EMSK eri elualade rühm

Eri elualade rühm korraldas esimehe 
Luca Jahieri juhtimisel 18.  oktoobril 
2017 kontserdi, mis kandis pealkirja 
El Sistema Belgium: ReMuA / Shake 
Young Orchestra and the Connect 
Ensemble. See oli esimene Euroopa 
kultuuripärandi aasta 2018 egiidi all 
organiseeritud kultuuriüritus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

Mittetulundusühing El Sistema Belgium: 
ReMuA / Shake Young Orchestra and 
the Connect Ensemble ReMuA on alates 
2013.  aastast saatnud oma muusikuid 
Brüsseli ja Liege’i koolidesse, et korraldada 
iganädalasi muusikalisi õpitube. Selle idee 
aluseks on kuulus Venetsueela projekt El 
Sistema, mis kujutab endast rühmapõhist 
lähenemisviisi pillimängu õppimisel. 

Nüüd, mitme aasta möödudes mängivad 
kõige suuremaid edusamme teinud lapsed 
orkestris ReMuA/Shake Young Orchestra.

Koos selle elurõõmsa, mitmekultuurilise 
noorteorkestriga oli laval ka Connect 
ensemble. Projekt El Sistema Belgium 
on mitme aasta jooksul  andnud 
sadadele lastele võimaluse alustada 
muusikaõpinguid ja õppida koolis või oma 
naabruskonnas pillimängu.

Rühmas laulmisest ja/või pillimängu 
õppimisest kujuneb nende laste elu 
harjumuspärane osa, sest õpitoad kestavad 
1,5 kuni 5 tundi nädalas. Orkestriproovides 
tunnetatakse kogukonda, kus teiste 
kuulamine, austamine ja koostöövaim 
on ülimalt olulised. Brüsselis Molenbeeki, 
Laekeni, Schaerbeeki, Foresti, Ixelles’i 
ja Bruxelles-Ville linnaosades on palju 

ReMuA-s väljaõppe saanud lootustandvaid 
muusikuid, kes mängivad mõnes El 
Sistema Belgium orkestris. (cl)� l

Digiühiskonna eelised
EMSK tööandjate rühm

Digiühiskond ei ole lihtsalt hea idee, vaid 
see on hädavajalik – see oli üks järeldustest 
digiühiskonna eeliste konverentsil, mille 
töötajate rühma korraldas 25.  oktoobril 
2017 Tal l innas.  Osalejad arutasid 
mitmesuguseid e-ühiskonna ja digitaalse 
ühtse turu aspekte. Tõstatatud küsimuste 
hulgas olid küberjulgeolek, ühiskonna 
usaldus, andmete vaba liikumine, taristu 
edasiarendamine ja digitaalse ühtse turu 
takistuste kaotamine.

Digiteerimine on juba muutmas viisi, kuidas 
ettevõtlus toimub. „Revolutsioon juba käib 
ja kõik võivad sellest kasu saada,“ rõhutas 
oma tervituskõnes tööandjate rühma 
esimees Jacek P. Krawczyk.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson 
ütles oma põhisõnavõtus, et uued ärimudelid 
tulevad uue mõtteviisiga. Äärmiselt oluline 
on näha digiteerimist võimalusena, 
mitte ohuna. Seadusandlus peaks aitama 
ettevõtetel kasvada, mitte looma neile uusi 
takistusi.

Konverentsi korraldasid ühiselt tööandjate 
rühm, ELi Nõukogu eesistujariik Eesti, Eesti 
Tööandjate Keskliit ning Eesti Kaubandus-
Tööstuskoda. (lj)� l

Le dialogue social européen: Histoire 
d’une innovation sociale (1985–2003)
EMSK töötajate rühm

7. detsembril 2017 korraldab töötajate 
rühm raamatu „Le dialogue social euro-
péen: Histoire d’une innovation sociale 
(1985–2003)“ esitluse. [„Euroopa sotsiaal-
dialoog: sotsiaalse innovatsiooni ajalugu 
(1985–2003)“]

Raamatus uuritakse Euroopa sotsiaalse 
dialoogi ajalugu aastatel 1985–2003 selle 
sünnist kuni sõltumatuks kujunemiseni. 
Uuring tugineb dokumentidele ja usut-
lustele Euroopa sotsiaaldialoogi loonud, 
selles osalenud ja seda edasi arendanud 
oluliste isikutega ehk ametiühingutegelaste, 

tööandjate ja Euroopa tasandi osalejatega. 
Tegemist ei ole rahumeelse ajalooga. Seda 
on saatnud ka konfliktid ja ebaõnnestumi-
sed. Kuid seda iseloomustab ka võimas ja 
sügavalt juurdunud Euroopa südametunnis-
tus. Selles saadakse aru, mis võib kodanikele 
tuua tajutavat kasu. See on ka üks parimaid 
viise, kuidas viia ellu Euroopa põhiväärtused: 
sotsiaalne progress ja solidaarsus, ühtekuu-
luvus ja demokraatia, vastupanuvõimeline 
areng.

Raamatu autori Jean Lapeyre’i, Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) 
endise asepeasekretäri, ettekandele järg-
neb arutelu, milles osalevad arvukad 

ametiühingujuhid eri riikidest. Sõna on 
lubanud võtta töötajate rühma esimees 
Gabriele Bischoff, ametiühingu UGT endine  

peasekretär ja Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni (ETUC) endine president  
Cándido Méndez ,  organisats iooni  
IndustriAll peasekretär Luc Triangle, Belgia 
kristlike ametiühingute keskliidu peasekretär 

Marie-Hélène Ska, ETUCi asepeasekretär 
Peter Scherrer ja paljud teised. Eesmärk 
on heita pilk minevikku, et saada paremini 
arutleda sotsiaalse dialoogi ja kollektiivläbi-
rääkimiste tuleviku üle. (mg)� l
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Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Valmistudes Bulgaaria 
eesistumiseks

1. jaanuaril 2018 võtab Bulgaaria Eestilt 
üle ELi Nõukogu roteeruva eesistujariigi 
kohustused. Selleks valmistudes korraldas 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juha-
tuse erakorralise koosoleku Sofias ning val-
mistab hetkel ette mitmeid arvamusi, üritusi 
ja muid algatusi nii Brüsselis kui Bulgaarias. 
Ülevaade eesistujariigi prioriteetidest ning 
komitee kalender prioriteetidega kaasne-
vate tegevuste kohta avaldatakse käesoleva 
uudiskirja jaanuari numbris.

Pühadesoovid

Soovime teile kõigile kauneid jõulupühi ja 
edukat uut aastat!

Täname teid huvi ja toetuse eest lõppeval 
aastal! Meil on hea meel, et alates 
järgmisest numbrist saame kõigile meie 
lugejatele üle Euroopa edastada oma uue 
digitaalse uudiskirja!
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EMSK Info 23 keeles: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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