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JUHTKIRI Taani on seitsmendat korda Euroopa 
Liidu eesistujaHead lugejad!

Euroopa ajalugu on tulvil tormilisust ja lootusi. 
Vaatamata paljudele võitlustele ja sõdadele on 
Euroopal alati õnnestunud saada üle näiliselt 
ületamatutest lahkhelidest. Ei ole kahtlust, et ka 
praegu on Euroopa silmitsi järjekordse tõsise kat-
sumusega.

Rohkem kui kunagi varem peame end nüüd 
kokku võtma, et tulla toime fi nantskriisiga, mille 

tagajärgi saavad tunda veel ka tulevased põlvkonnad. Sageli tabavad kõige halvemad 
tagajärjed neid, kes on tõrjutud, isoleeritud ja kõrvale jäetud. Me ei saa lihtsalt 
pealt vaadata, kuidas meie noored kaotavad oma unistused. Sellistel hetkedel nagu 
praegu peame me endale meelde tuletama, kui olulised on ELi väärtused: integrat-
sioon, mitmekesisus, solidaarsus ja sallivus. 

Neid väärtusi aluseks võttes anname 7. detsembril üle EMSK kodanikuühis-
konna auhinna. See neljandat aastat antav auhind on avatud igale ELis tegutsevale 
kodanikuühiskonna organisatsioonile, kes dialoogi ja osalemise kaudu edendab 
integratsiooni, solidaarsust ja sallivust. Me tahame tunnustada nende jõupingutusi 
ja positiivset mõju kõigile Euroopa inimestele.

EMSK on pühendunud ELi ideaalide edendamisele. Koos Euroopa Nõukogu 
ning Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukoguga korraldasime 
septembris konverentsi, mis oli pühendatud Euroopa sotsiaalõiguste hartale. 
Nüüd tegutseme koos selle nimel, et eurooplastele oleks tagatud nende õiguste 
kasutamine eluaseme, töö, tervishoiu, hariduse ja vaba liikumise vallas. Me ei saa 
lubada, et eelarvepuudujäägid õõnestaksid Euroopa sotsiaalkaitsesüsteeme või et 
kokkuhoiumeetmed piiraksid kodanike ühinemisõigusi. Samuti ei tohi me silmist 
kaotada Euroopa olemust. 

Meie kohus on hoida elus rahumeelse ja jõuka Euroopa ideaali. Seepärast ei 
või me lasta praegusel kriisil end üksteisest eemale kiskuda ega meid lahku viia. 
Selle asemel peame hoopis saavutama tasakaalu majanduskasvu ja sotsiaalse tege-
vuskava vahel. Dialoogi abil saame tagada jätkusuutlikkuse ja kasvu. Solidaarsust 
üles näidates suudame ehitada õiglasema ja võrdsema Euroopa.

Kodanikuühiskonna organisatsioonidel on otsustav ja keskne roll Euroopa 
jätkusuutlikumaks muutmisel. Uues Lissaboni lepingus tunnustatakse seda rolli, 
andes kodanikele ja esindusühendustele võimalus avaldada oma seisukohti ja 
nõudmisi ELi kõigis valdkondades. 

Pühendunud inimesed avaldavad oma arvamust ja kodanikuühiskonna orga-
nisatsioonid on nende häälekandjad igas Brüsseli koridoris. On saabunud aeg 
tegutseda tugevama ja jätkusuutlikuma Euroopa nimel.

Staff an Nilsson
President
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EMSK, Brüssel: uurimisrühma 
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2012.  aasta esimesel poolel on 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja-
riigiks Taani. See on seitsmes kord, 
mil Taani on alates Euroopa Ühen-
dusega ühinemisest 1973. aastal ELi 
eesistujariik. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee ja selle liikmed, kuid 
eelkõige üheksa Taani liiget valmis-
tuvad selleks juba (vt liikmete nime-
kirja veebilehel: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.members).

Taani eelmise eesistumise järel 
on jõustunud Lissaboni leping ning 
ELi institutsiooniline maastik on läbi 
teinud suuri muutusi.

Lepinguga lisandusid uued ins-
titutsioonilised osalised: Euroopa 
Ülemkogu alaline eesistuja ning 
Euroopa Liidu välisasjade ja julge-
olekupoliitika kõrge esindaja. Sel-
lega ametlikustati ka eesistujariikide 
kolmik, kes tagab suurema kooskõ-
lastatuse ja järjepidevuse. Lissaboni 
lepinguga anti ka Euroopa Parla-
mendile kaasseadusandjana peaaegu 
kõigi uute õigusaktide puhul suurem 
osatähtsus. Koostöö Euroopa Parla-
mendi ja teiste institutsioonidega on 
seega Taani eesistumisel 2012. aastal 
oluline ülesanne.

Selleks, et mitte katkestada prae-
guse eesistujariigi tööd ning et 
mõnele valdkonnale rohkem kes-
kenduda, määratleb eesistujariik 
Taani oma prioriteedid alles Poola 
eesistumise lõpus. Paljud teemad, 
mida käsitletakse Taani eesistu-
mise ajal, ei ole uued, kuna nad 
juba kajastuvad ELi õigusloome-
programmis. Seetõttu oodatakse, 
et eesistujariik Taani pöörab suurt 
tähelepanu järgmistele küsimustele 
(allikas: http://um.dk/en):

 ■ ELi majanduskasvu saavu-
tamine ja tugeva majanduse 
tagamine;

 ■ kliima, energia siseturg, säästev 
areng ja põllumajandus;

 ■ justiits- ja siseküsimused;

 ■ ELi tugev roll maailmas;

 ■ läbirääkimised ELi pikaajalise 
eelarve üle.

2012. aastal peab Euroopa endi-
selt tegelema majandus- ja fi nants-
kriisiga. See kajastub eesistujariigi 
tegevuskavas, milles keskendutakse 

majanduskasvu saavutamisele ja 
parema majandusliku kooskõ-
lastuse tagamisele liikmesriikide 
vahel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee tegevuse raames on Taani 
liikmetel olnud Kopenhaage-
nis ettevalmistavaid kohtumisi 
välisministri ja teiste asjaomaste 
ministritega. Korraldatud on kahe-
poolseid kohtumisi Taani alalise 
esindusega Brüsselis, kus näidati 
üles suurt koostöötahet ja abival-
midust. Lühidalt öeldes loodame 
eesistumise alguses toimuval täis-
kogu istungjärgul kohtuda Taani 
ministriga ning täiskogu veebruari 
istungjärgul korraldavad Taani 
liikmed Taani õhtu. Toimub ka 
teisi Taani kultuuri tutvustavaid 
üritusi. Sektsioonid ja rühmad on 
samuti tegutsenud aktiivselt selle 
nimel, et luua kontakte tulevase 
eesistujariigiga: näiteks korral-
datakse 2012. aasta märtsi keskel 
Kopenhaagenis koostöös Taani 
Tarbijakaitse Nõukoguga Euroopa 
tarbijakaitsepäev. Samuti peaks 
koostamisel olema ettevalmista-
vate arvamuste võimalike taotluste 
loend.

Jääme huviga ootama võima-
lust jätkata tööd Poola, Taani ja 
Küprose eesistujariikide kolmi-
kuga ning loodame, et Taani ees-
istumisperiood on dünaamiline ja 
tulemustele suunatud. (pln) ●

Noorte ideede 
otsingul Euroopas

EMSK asepresident Anna Maria 
Darmanin ja Euroopa Parlamendi 
esimene asepresident Gianni Pittella 
pidasid algatuse „Viis ideed noore-
maks Euroopaks” raames edukalt 
kolm esimest kohtumist.

Külaskäikudel Euroopa ülikooli-
desse, et leida Euroopa jaoks värskeid 
ideid, on juba jõutud Leedsi (Ühend-
kuningriik), Vallettasse (Malta) ja 
Rendesse (Itaalia) ning külastused jät-
kuvad kuni 2012. aasta hiliskevadeni.

Peagi tehakse vahepeatus Belgias, 
seejärel Prantsusmaal, Hispaanias, 
Poolas ja paljudes teistes ELi liik-
mesriikides, et anda sõna noortele 
eurooplastele, koguda nende arva-
musi ELi projekti kohta ja leida 
ideid, mida võiks kasutada mõlema 
institutsiooni edaspidises töös.

Aadressil www.facebook.com/
5ideas on selle algatuse kohta roh-
kesti lisateavet varasemate kohtu-
miste ülevaadete, fotode ja videote 
näol ning võib jälgida igapäevast dia-
loogi kahe asepresidendi ja Euroopa 
noorte vahel. (rdr) ●

Euroopa Parlamendi esimene asepresident Gianni Pittella 
ja EMSK asepresident Anna Maria Darmanin
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10. oktoobril saime kurvastusega teada, et on lahkunud 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kõrgelt hinnatud 
endine president Mario Sepi. See uudis rabas ja vapustas 
meid kõiki ja seda oli raske uskuda. 

Mario oli hea kolleeg. Nende paljude aastate jooksul, 
mil töötasime koos Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitees, oli mul võimalus teda lähedalt tundma õppida, 
lasta tal end innustada ja võtta eeskuju tema vahen-
dajakogemustest, oskustest, mis ta oli omandanud 
pikaajalise ametiühingutöö käigus nii Itaalias kui ka 
Euroopas. Arvamuste üle toimunud aruteludel olime 
kord vastandlikel seisukohtadel, kord liitlased, kuid ta 
jäi alati lojaalseks, ausaks ja kannatlikuks ning arvestas 
teiste arvamustega.

Mario oli pühendunud eurooplane.

Tema mõtted, töö ja elu olid kantud tema rahvusvaheli-
sest nägemusest ja tulisest toetusest Euroopa projektile.

Kõigepealt liikmena, seejärel töötajate rühma esimehe 
ning lõpuks komitee presidendina tuli Mario oma rol-
liga suurpäraselt toime, aidates luua silla Euroopa ja 
organiseeritud kodanikuühiskonna vahel, mis on komi-
tee olemasolu peamine mõte. 

Tema juhtimisel liikus komitee läbi raskete aegade, olles 
vastamisi mitme väljakutsega, mis Mariol õnnestus 
aga muuta võimalusteks komitee rolli parandamiseks 
Euroopa institutsioonide hierarhias. Tema nägemus 
Euroopast – nagu see oli esitatud ta programmis – oli, 
on ja jääb komiteele inspiratsiooni allikaks. 

Mario juhtimisel kasvas komitee mõju ja selgelt sai näh-
tavaks märkimisväärne lisaväärtus, mida kodanikuühis-
kond saab Euroopa projektile anda. Viimastel nädalatel 
saabunud austusavaldused osutavad, kui tõhus ta oma 
tegemistes oli, samuti annavad need tunnistust sellest, 
millise tühimiku on tema surm jätnud kõigi nende 
jaoks, kel oli õnn teda tunda ja temaga koos töötada.

Mario oli sõber.

Ta oli avatud, päikseline inimene: tema kohalolu teki-
tas kõigis turvalise tunde. Mälestus temast jääb elama 
minus ja ka komitees.

Ütlen niisiis viimast korda: 

ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

EMSK endine president Mario Sepi

„Mario unistas Euroopast, 
kus igaühel on oma koht”

EMSK: Mario Sepi lahkus meie 
hulgast ootamatult mõne 
nädala eest. Millal ja kuidas 
Te temaga tuttavaks saite?

Dassis: Kohtasin Mariot aastaid 
tagasi meie ühise ametiühingute-
gevuse raames. Ta oli üks Itaalia 
ametiühingu liikmetest, kes toetas 
diktatuurivastaseid nii läänes kui ka 
idas. Paremini õppisin teda tundma 
eelkõige nende aastate jooksul, mil 
me tegutsesime koos Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rüh-
mas. Mario oli minu põlvkonna laps, 
üks sõja lastest, kes pühendas oma 
elu rahule, ülesehitusele, majandus-
kasvu aastatele ning seejärel suurele 
erakordsele projektile, milleks on 
ühendatud Euroopa projekt. See-
pärast näitas Mario üles erakordset 
mõistvust ja solidaarsust nende suh-
tes, kes nagu minagi on omal nahal 
tunda saanud diktatuuri tragöödiat. 

EMSK: Teie sõnul õppisite 
teda paremini tundma 
meie komitees, kus ta oli 
Teie eelkäijaks II rühma 
esimehena, enne kui temast 
sai 2008. aastal Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
president. Mis on tema kõige 
olulisem pärand?  

Dassis: Just Mario eesistumise ajal 
rikastus meie rühm uute ametiühin-
guliikmetega Euroopa Liiduga äsja 
ühinenud riikidest. Mario üritas 
kaasata uued kolleegid parimal viisil, 
tehes nende kogemustest ja ajaloost 
olulise teguri, mis aastate jooksul 

meie rühma ja selle ühtekuuluvust 
veelgi rikastas. Ametiühinguliik-
metena on meil erinev ajalooline 
ja kultuuriline taust, nende aastate 
suur väljakutse oligi eelkõige pinnase 
loomine kohtumiste ning mõtte- ja 
teabevahetuse jaoks. Need olid ka 
valitsustevahelise konverentsi aas-
tad, mil algasid arutelud Lissaboni 
lepingu tuleviku üle, ning Mario 
seisis selle eest, et meie komitee kõik 
võimalused ja kogu osatähtsus oleks 
lepingutekstis esile toodud.

EMSK: Mario Sepi suhtumine 
Euroopa projekti oli kirglik. 
Mida tähendas see tema 
föderalistlike ideede ja 
Euroopa sotsiaalse nägemuse 
jaoks sellel Euroopa Liidu 
jaoks raskel perioodil? 

Dassis: Mario ei jätnud kunagi kir-
jutamist, lugemist, õppimist. Tema 
entusiasm ajendas teda tema töös 
üha kaugemale minema kõigis väl-
jakutsetes, nii väikestes kui suurtes. 
Tema komitee presidendiks oleku 
ajal puhkes majandus- ja fi nantskriis 
ning ta esimene mõte oli korraldada 
oluline kõrgetasemeline konverents 
Firenzes, et rääkida sotsiaalsest tõrju-
tusest, vaesusest ja „uuest vaesusest”, 
aga ka suurtest ideedest. Mario unis-
tas Euroopast, kus igaühel on oma 
koht: sellest andsid tunnistust tema 
korraldatud rahvusvahelised kont-
serdid. Tema projekt, tema unistus 
on ka meie unistus. Ja sellest ei loobu 
me kunagi.  ●

EMSK 
uued väljaanded

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Regioonide Komitee on pühendunud oma 
keskkonnamõju vähendamisele

Kas olete juba kuulnud keskkonnajuhti-
mis- ja -auditeerimissüsteemist? Lühend 
EMAS võib olla tuttavam, igal juhul 
kuulete sellest peagi. Üha rohkem orga-
nisatsioone väljendab oma valmisolekut 
hallata oma keskkonnamõju ja soovib 
saada EMASi sertifi kaati. See tähendab, 
et organisatsiooni tegevuse negatiivse 
keskkonnamõju vähendamiseks tehtud 
jõupingutusi ja investeeringuid on või-
malik ametlikult tõendada. 

EMASi  määrus  võet i  vastu 
1993. aastal ning seda on muudetud 
kahel korral, 2001. ja 2009. aastal. See 
algatus on pälvinud tähelepanu ettevõ-
tete ja institutsioonide seas, sealhulgas 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 
ning Regioonide Komitees, kes allkir-
jastasid harta 2009. aastal ning võtsid 
endale kohustuse toetada projekti ja 
eraldada rahalisi vahendeid selle ellu-
viimiseks.

10. oktoobril 2011 uuendasid komi-
teede presidendid ja peasekretärid oma 
eelkäijate 2010. aasta mais võetud kohus-
tust, allkirjastades keskkonnapoliitika 
programmi, mis avaldatakse keskkon-
naaruandes. See on andnud komitee-
dele võimaluse ajakohastada meetmeid, 
mille abil püütakse tagada üha tõhusam 
elektri-, gaasi- ja paberitarbimine, jäätmete 
sorteerimine ning töötajate kodu ja töö-
koha vahelisest liikumisest tuleneva heite 
vähendamine. Enne EMASi sertifi kaadi 
saamist peab nimetatud dokumendid 
kinnitama välisaudit.

Nagu peasekretär Martin Westlake on 
öelnud, „usub komitee kindlalt säästva 
arengu edendamisse ja kliimamuutusega 
võitlemisse nii poliitilisel kui ka haldus-
tasandil”. EMASi sertifi kaati on võimalik 
saada juhul, kui mõistame, millist tohutut 
kumulatiivset mõju võib meie igapäevane 
tegevus avaldada meie planeedi kaitsmi-
sele. Sellist võimalust ei saa jätta kasuta-
mata. (mvd, asp) ●

Vestlus töötajate rühma esimehe 
Georgios Dassisega 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a chal-
lenge and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award 
for a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society – Energy

Täiendav teave aadressil http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.

s

IN MEMORIAM

In memoriam Mario Sepi
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Ideoloogiast põhjustatud vapustus
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Head lugejad!
Euroopat on tabanud mitu ebaõnnestumist 
alates halbadest valitsemistavadest mak-
supoliitika ja avalike kulutuste valdkonnas 
kuni 2008. aastal Ameerikast alguse saanud 
panganduskriisini, mille põhjustas ohtlike 
finantstuletisinstrumentide, krediidiriski 
vahetustehingute ja ahnuse kombinatsioon. 
Praegu jätkame rabelemist majanduslikust 

ebakindlusest pääsemiseks, samas kui silmapiiril terendab teine panganduskriis. 
2011. aasta septembris langes euroala ärikliima indeks seitsmendat kuud järjest.

Süveneva majanduslanguse tagajärjed on kõigile teada. Tuleb vaadata vaid üha 
enam võõranduvaid noori, pikki järjekordi töötukassades ja kurba vaatepilti väga 
tõsistes võlgades kreeklastest. Väljapääs olukorrast sõltub sellest, kas meie valitud 
juhid suudavad tegutseda ühiselt ja teha lõpu sellele peatükile Euroopa ajaloos. 
Sõltume üksteisest ning väärika ühiskonna liikmetena peame aitama neid, kes 
kannatavad kriisi ja kokkuhoiumeetmete tagajärjel.

Euroopa peab leidma väljapääsu kokkuhoiu-majanduskasvu vasturääkivusest: 
ühelt poolt vajadus viia liikmesriikide eelarved jälle tasakaalu ja teisalt tungiv vaja-
dus majanduse stimuleerimise järele Euroopa tasandil. Samuti on vaja suuremat 
poliitilist järjepidevust Euroopa südames. Peame tagasi jõudma reaalmajanduse 
kasvuni, aga mitte seda pidevalt vastassuunda tirima. Kogu Euroopa poliitikaku-
junduses valitseb selge vajadus sümmeetrilisema lähenemisviisi järele. 

Peame leidma lahendused kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu taastami-
seks. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on pühendunud selle eesmärgi saa-
vutamisele. Nagu komitee nimigi ütleb, on see pooleldi majanduslik ja pooleldi 
sotsiaalne. Need kaks aspekti on omavahel lahutamatult seotud. EMSK majandus- 
ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) esime-
hena on minu eesmärk olnud alati ELi poliitika lähendamine kodanike huvidele. 
Seega on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel oluline roll ELi majanduse ja 
meie ühisraha tulevase stabiilsuse tagamisel. Tegutseme esmalt kohalikul tasandil, 
rääkides inimestega kogu Euroopas ja kuulates nende muresid. Seejärel edastame 
sõnumi poliitikakujundajatele ning vajadusel avaldame survet. 

Toetame fi nantstehingute maksu. Toetame komisjoni seisukohti ja ideid euro-
võlakirjade kohta ning ootame komisjoni rohelist raamatut enne aasta lõppu. 
Toetame Euroopa fi nantsstabiilsusmehhanismi arenevat rolli, kuid ennekõike 
tegutseme Euroopa 500 miljoni kodaniku heaolu nimel.

Michael Smyth
EMSK majandus- ja rahaliidu ning majandusliku 

ja sotsiaalse ühtekuuluvuse (ECO) sektsiooni esimees

ELi kodanikud on siiani andnud 
Euroopa finantssektorile tagatisi 
4,6 triljoni euro ulatuses. Hiljuti andis 
Belgia riik nelja miljardi euro eest era-
korralist abi raskustes Belgia Dexia 
pangale. Ees näib olevat teine pangan-
duskriis, mil ELi kodanikelt palutakse 
veelgi suuremat panust. Vastukaaluks 
on Euroopa Komisjon esitanud ettepa-
neku kehtestada fi nantstehingute maks, 
mis tooks tulu 55 miljardit eurot aastas. 
Finantssektor on selle ettepaneku vastu. 

Sellegipoolest toetab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee fi nants-
tehingumaksu kehtestamist, kuid on 
mures, et keskendumine struktuu-
rireformidele võib lükata Euroopa 
majanduse langusse. Euroala aastane 
inflatsioonimäär oli septembris 3%, 
samas kui aasta varem oli see 1,9%. ELi 

Kogu Euroopat tabanud majandus-
kriis on inimestele rängalt mõju-
nud. Lahendused on eranditult 
globaalsed, kuid kriisist väljumiseks 
on vaja investeerida ka kohaliku, 
riikliku ja Euroopa tasandi alga-
tustesse. Haridus, madala ja kõrge 
kvalifi katsiooniga töötajate koolitus 
ning ühtse turu aktis sisalduv töö-
tajate lähetamist käsitleva direktiivi 
läbivaatamine on valdkonnad, mis 
on Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee arvates kriisist väljumiseks 
otsustava tähtsusega.

Komitee liige ja arvamuse „ELi 
kriisist väljumise strateegiad” rapor-
töör Martin Siecker leiab, et „alaline 
haridus elukestva õppe programmide 
kaudu on väga oluline kõigi jaoks, 

vastuolulised eelarvekärped kõige vae-
sematele suunatud toiduabi osas ning 
pensioniõiguste ja ELi töötajate palkade 
ja hüvitiste ulatuslik vähendamine aval-
davad tohutut survet Euroopa aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduse 
eesmärgile. 2009. ja 2010. aastal kadus 
Euroopas ligikaudu 3,25 miljonit töö-
kohta ning praegu elab vaesuse ohus 
peaaegu 80 miljonit Euroopa elanikku.

„Valitsused päästavad panku ja siis 
ootavad, et inimesed maksaksid selle 
kinni. Peame mõtlema majandus- ja 
sotsiaalkriisi allikatele,” ütles Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni pea-
sekretär Bernadette Ségol. Konföderat-
sioon leiab, et fi nantskriisi põhjustas 
fi nantsalase dereguleerimise ja speku-
latsioonide koostoime, ning on vastu 
rohkem levinud selgitusele, et kriisi 

kes tahavad tugevdada oma 
positsiooni tööturul”. Kutse-
õppes osaleb praegu ligikaudu 
47% ELi kodanikest, ent selle 
kvaliteet ja kättesaadavus on 
liikmesriigiti erinev. Madal-
maades osaleb kutseõppes 
76% elanikkonnast, kuid Por-
tugalis vaid 24%.

Martin Sieckeri arvates 
peab Euroopa majanduskasvu tähtsa-
maks kui oma sotsiaalseid kohustusi 
Euroopa kodanike ees. ELi kodanike 
kaitseks Lissaboni lepingus sätesta-
tud ja selle alusel õiguslikult siduvaid 
õigusakte on nõrgestatud ja eiratud. 
Paljud inimesed peavad nüüd otsima 
ajutist või madalat kvalifikatsiooni 
nõudvat tööd. 

Suundumus ajutiste lepingute sõl-
mimisele on samuti tõusuteel, andes 
panuse ebavõrdsema ühiskonna tek-
kimisse. „Ebavõrdsed ühiskonnad 
ei toimi edukalt,” leiab Siecker ning 
lisab, et kodanike vastastikune usaldus 
ja nende usk Euroopasse on kadunud. 
ELi sotsiaalsed kulud on mõõtmatud 
ning majanduslikke kulusid hinna-
takse peaaegu iga päev uuesti. 

põhjustasid vastutustundetult suured 
avaliku sektori kulutused. 

„Seepärast palume Euroopa polii-
tilistel juhtidel võtta nõuetekohased 
parandusmeetmed, et muuta süsteemi, 
mis on andnud vaba voli spekulatsioo-
nidele ning teatud pankade ja riskifon-
dide ahnusele,” jätkas ta ning lisas, et 
Euroopa Liidu, Euroopa Keskpanga ja 
Rahvusvahelise Valuutafondi kolmiku 
kehtestatud erakorralise abi saamise 
tingimused võivad kahjustada Euroopa 
sotsiaalmudelit Kreekas, Itaalias ja 
Portugalis. Nimetatud kolmik jõudis 
oktoobris Kreeka kohta koostatud aru-
ande eelnõus järeldusele, et riigi majan-
dustegevus väheneb ka 2012. aastal.

Euroopa Ametiühingute Konfö-
deratsiooni sõnul on majanduskasvu 
edendamiseks ning kvaliteetsete töö-
kohtade ja jätkusuutliku majanduse 
loomiseks vaja õiglusel ja solidaarsusel 
põhinevaid poliitikameetmeid. Kon-
föderatsioon ärgitab Euroopa Liitu ja 
liikmesriikide valitsusi võtma kasutu-
sele eurovõlakirjad, et aidata rahastada 
majanduse elavdamise algatusi ning 
takistada fi nantsturgude eurovastaseid 
rünnakuid. 

„Lisaks on vajalik ettevõtete kasumi 
maksubaasi ja minimaalse maksumäära 
ühtlustamine ning samuti maksupara-
diiside kaotamine,” ütles Bernadette 
Ségol. Samuti tunnistas ta, et majan-
duskasvu võiks toetada ka jõulisem 
palgapoliitika. ●

Vastastikuse usalduse taastamine 
nõuab investeeringuid haridusse ja 
koolitusse. See on pikaajaline prot-
sess, kuid töötajate lähetamist käsit-
leva direktiivi läbivaatamine võib anda 
kiiremaid ja positiivsemaid sotsiaal-
majanduslikke tulemusi. Töötajate 
lähetamist käsitlev direktiiv peaks 
aitama ära hoida palka ja töötingimusi 
puudutavat ebaõiglast konkurentsi ELi 
sees, kuid komitee meelest see siiski 
alati nii ei ole. 

Töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi raames ei ole valitsustel 
võimalik kohaldada oma riiklikke 
sotsiaalvaldkonna õigusakte ja korda 
välisriigi töövõtjale suunatud riigihan-
gete puhul. Selle tulemusena jäetakse 
kohalik tööjõud kõrvale ja otsustatakse 
odavama alternatiivi kasuks.

„Kui me ebaõnnestume, võime 
sattuda silmitsi võimalusega, et kogu 
Euroopa Liidust jääb alles vaid ruutki-
lomeetri jagu betooni, klaasi ja terast 
Brüsseli kesklinna lähistel,” sõnas ta 
lõpetuseks. ●
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Marss Brüsselisse

Viimastel kuudel Euroopas ulatus-
likult levinud liikumine Indignados 
(„nördinud”) jõudis 8.  oktoobril 
Brüsselisse. Sajad inimesed olid jalgsi 
läbinud enam kui 1500 km pikkuse 
teekonna Madridist. Teised saabusid 
Barcelonast, Toulouse’ist, Aachenist 
ja Amsterdamist. Kõik tulid selleks, 
et avaldada meelt valitsuse ja majan-
dussüsteemi vastu, mis nende arvates 
takistavad inimarengut. Brüsselis püs-
titasid nad esmalt oma laagri Elisabethi 
parki, ent sealt aeti nad ära ning paigu-
tati ümber Brüsselis asuva fl aami üli-
kooli HUB (Hogeschool-Universiteit 
Brussel) ühte mahajäetud hoonesse.

„Oleme unustanud ühiskonna 
inimliku mõõtme,” ütles EMSK 
Infole antud intervjuus Indignadose 

liikumise rahvusvahelisse komis-
joni kuuluv 30-aastane belglane Ben 
Borges. 19. oktoobril kohtus Borges 
Madariaga sihtasutuses Euroopa 
Liidu kõrge ametniku, peadirektor 
Koos Richelle’iga Euroopa Komisjoni 
tööhõive peadirektoraadist.

„Me ei esinda liikumist – räägime 
vaid iseenda eest. Euroopa Komisjon 
oli meie ideedele avatud. Meie jaoks 
oli see mõnevõrra üllatuslik, ent hea 
oli vestelda ja vähemalt oma sõnum 
arusaadavaks teha,” rääkis ta. Borges 
lisas, et nad ütlesid Euroopa Komis-
joni esindajatele, et Euroopa on kao-
tanud kontakti oma kodanikega.

Indignadose liikumine oli kutsu-
nud kriisi üle arutlema ja väitlema 

ka Euroopa Parlamendi liik-
meid. „Me soovime rääkida 
poliitikutega, ent meile ei 
meeldi mõte, et väike rühm 
inimesi läheb Euroopa Par-
lamenti esindama seda mit-
mekülgset liikumist,” selgitas 
Borges. „Me soovime, et nad 
tuleksid meie rahvakoosole-
kutele. Tahame, et nad näek-
sid, mis toimub tänavatel. Ent 
nad ei võtnud meie kutset 
vastu,” jätkas ta.

Ben Borges, kes ei ole 
leidnud kindlat töökohta, on 
kasutanud oma kogemusi 
sotsiaalvõrgustike alal, et 
leida ja koondada nende ini-
meste hääli, kelle Euroopa 
on tema arvates hüljanud. 
Hiljutine Eurobaromeetri 

uurimus näitas, et enamik euroop-
lasi ei ole rahul sellega, kuidas nende 
riigis käsitletakse ebavõrdsuse ja 
vaesuse teemat. Borges, kes käivitas 
hüljatud ülikoolihoones ka interne-
tiühenduse, pidas tingimusi hoones 
kahetsusväärseks. 

„Marss Brüsselisse algas Face-
booki kuulujutuna, millest sai kiiresti 
reaalsus,” ütles ta. Borges tunnistas, 
et interneti mõjuvõim kodanikuakt-
sioonide korraldamisel ning otse-
demokraatia propageerimisel aina 
kasvab. „Euroopa ei kuula meid, ent 
inimesed kuulavad,” ütles ta lõpetu-
seks.  ●

Majanduse elavdamise algus

Ülemaailmsele majanduskriisile 
vastamiseks elluviidavad kokku-
hoiuprogrammid ja mõne ringkonna 
soov priiskavatele liikmesriikidele 
sanktsioone kehtestada avaldavad 
kaudset mõju ka paljudele sotsiaal-
programmidele. Lühiajalised tagajär-
jed peegelduvad nukrates Eurostati 
andmetes ja masendavates lugudes 
inimestest inimväärse töö ja helgema 
tuleviku otsingutel. 

Euroala töötuse määr on eel-
mise aasta augusti 9,2%-lt kasva-
nud praeguseks 10%-le. Ettevõtjate 
usaldust mõõtev Euroopa majan-
dususaldusindikaator (Economic 
Sentiment Indicator) langes ELis ja 
euroalal septembris 3,4 punkti võrra. 
Euroopa Komisjoni sõnul tähendab 
see langus usalduse ulatuslikku sek-
toriülest vähenemist, kusjuures eriti 
suur on usalduse langus tööstuses ja 
teenustesektoris.

Organisatsiooni Solidar peasekre-
täri Conny Reuteri hinnangul on ELi 
keskendumine konkurentsivõime 
suurendamisele ning stabiilsuse ja 
majanduskasvu pakti tugevdami-
sele tulnud sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ja Euroopa kõige haavatavamate 
inimeste heaolu arvelt. Solidar on 
Euroopa vabaühenduste võrgustik, 
mille eesmärk on edendada sot-
siaalset õiglust Euroopas ja kogu 
maailmas. Reuteri sõnul on kok-
kuhoiupoliitika kinnisideeks pika-
ajalised maksu- ja fi nantsmeetmed. 
„Turg ei saa reegleid ette kirjutada,” 
ütles ta EMSK Infole. „Kriisi ajal 
tuleb investeerida. Kindlat majan-
dustulevikku ei saa luua selle sot-
siaalset mõõdet lõhkudes.” 

Majanduse elavdamine algab Reu-
teri sõnul siis, kui EL viib ellu Euroopa 
2020. aasta strateegias seatud tööhõive, 
vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaa-
satuse eesmärgid. Ta näeb Euroopa 
2020. aasta strateegia algatustes, nagu 
„Uute töökohtade jaoks uued oskused” 
ja „Noorte liikuvus”, peamisi näiteid 
sellest, kuidas edendada majandus-
kasvu samal ajal ka sotsiaalset mõõdet 
tagades. 

Siiski ei piisa inimestele uue töökoha 
leidmisest. „Saksamaal loodi 45% kõi-
gist uutest töökohtadest ajutisi töötajaid 
vahendavate tööbüroode kaudu,” ütles 
Reuter. Kui konkurentsivõime sõltub 
madalatest tööjõukuludest, siis liigu-
vad töökohad riikidesse, kus tööjõud 
on odavam. Sellele vastukaaluks tuleb 
kõigis ELi liikmesriikides tõsta kõrgele 
tasemele sotsiaalsed standardid. Vaesus 
puudutab ka seda 18% ELi rahvastikust, 
kes on liigitatud töötavateks vaesteks.

Komitee toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat ning on juba pikka aega 
kõnelenud selliste meetmete vajadu-
sest, millega vähendada vaesusohus 
elavate inimeste arvu 20 miljoni võrra. 
2010. aasta juunis kutsus hiljuti meie 
seast lahkunud komitee endine presi-
dent Mario Sepi Euroopa Ülemkogu 
üles võitlema ebavõrdsusega, tugev-
dama sotsiaalkaitset ja edendama sot-
siaalset kaasatust. 

Vaid neli päeva enne surma ütles 
Sepi, et komitee põhieesmärk neil ras-
ketel aegadel on kaitsta Euroopa sot-
siaalset kapitali. „Õigused ja solidaarsus 
kui globaliseerumise teetähised” oli 
tema presidendiaja juhtmõte ning ka 
komitee jaoks on see jätkuvalt nii. ●

Töökoht kodust kaugel

26- aastane Virág Gulyás leiab, et tal 
on vedanud. Pärast ülikooli lõpe-
tamist eelmise aasta juulis leidis ta 
tasustatud praktikakoha Brüsselis. 
Ta tunnistab, et tasu ei ole suur, kuid 
sõprade abiga tuleb ta toime.

„Praktika alustamine halvendas 
mõningal määral mu majanduslikku 
seisu, kuid ma ei leidnud Ungaris 
seda, mida otsisin,” rääkis ta EMSK 
Infole. Eurobaromeetri andmetel 
on ligikaudu 53% Euroopa noortest 

näidanud valmisolekut või soovi töö 
pärast kolida. Euroopa tööjõu liiku-
vus on 3%. 

Virág Gulyási soov Ungarist lah-
kuda ei olnud ajendatud vaid majan-
duslikust olukorrast. Tal on alati 
olnud suur soov elada välismaal. Ta 
alustas 12-kuulist praktikat septemb-
ris ning kavatseb Brüsselis viibimise 
ajal sõlmida palju kontakte ja õppida 
prantsuse keelt. Mõnel ta Ungari 
õpingukaaslasel ei ole tema sõnul 

nii hästi läinud. Paljud töötavad 
Londoni pubides, teised on töötud 
ning tulevad napilt ots otsaga kokku.

Tegemist on erandiga muidu 
muret tekitavas suundumuses 
Euroopa noorte hulgas. Tööd ei leia 
peaaegu iga viies, ehk üle viie miljoni 
noore. Euroopa Komisjoni president 
José Manuel Barroso nimetas oma 
kõnes liidu olukorra kohta noorte 
olukorda mõnes liikmesriigis „liht-
salt dramaatiliseks”. Rahvusvahelise 

Valuutafondi sõnul võib kriisi tõttu 
tööturult kaduma minna terve põlv-
kond.

Euroopa Noortefoorumi president 
Peter Matjašič ütles EMSK Infole, et 
kriis takistab noorte iseseisvumist, 
sest neil ei võimalik leida stabiilset 
tööd ega integreeruda ühiskonda. 
„Kadunud põlvkonna oht on reaalne, 
mistõttu peab EL seda teadvustama 
ja noortesse investeerima, et aidata 
kaasa jätkuvale kriisist taastumi-
sele,” ütles ta ning lisas, et noored 
peavad lootma praktikakohtadele, et 
pääseda järjest ahtamaks muutuvale 
tööturule.

„Üha rohkem noori praktikante 
on kahjuks jõudnud olukorda, kus 
neid kasutatakse odava tööjõuna. 
Nad teevad tööd, mis ei aita mingil 
viisil kaasa nende haridusalastele 

eesmärkidele ega karjäärile. Samuti 
puudub neil sotsiaal- ja tervisekind-
lustus,” lisas Matjašič. 

Komitee soovib, et Euroopa Liit 
ja liikmesriikide valitsused looksid 
praktikakohtadele kvaliteetse raamis-
tiku. Kooskõlas komitee arvamusega 
„Noorte liikuvus” tuleks vältida mis 
tahes kärpeid noortele eriti olulistes 
Euroopa kavades ja programmides. 
Samas kahtlevad Euroopa Noorte-
foorum ja selle esindatavad miljonid 
noored ELi suutlikkuses täita endale 
võetud kohustusi.

„Vaid pankade rekapitaliseerimi-
sele keskendumise asemel peaksid 
Euroopa liidrid mõtlema ka noor-
tesse investeerimise suurendamisele 
ja parandamisele,” märkis Matjašič.
 ●
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Nn Robin Hoodi maks toob 
kasu nii vaestele kui ka rikastele

Maks finantstehingute pealt toob 
mitte ainult majanduslikku õiglust 
ja uusi tuluallikaid valitsustele prae-
gusel kokkuhoiuajal, vaid kaitseb ka 
fi nantsturge ülespekuleerimise kah-
julike tagajärgede eest. 

Nn Robin Hoodi maksu, st 
fi nantstehingumaksu ideed on kaa-
lutud viimase kümne aasta jooksul. 
Pärast 2008.  aasta finantskriisi ja 
sellest tulenenud tõsist majandus-
langust on aga kõnealust maksu 
hakatud laialdaselt toetama.

Kuigi sellist maksu ei ole veel keh-
testatud, on seda põhjalikult aruta-
tud ELis ja G20 riikides. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee on 
üldjoontes selle idee poolt. 

„Komitee leiab, et vajalik on üle-
minek lühinägelikkuselt pikaajali-

sele ettevaatamisele, kus soodustuste 
aluseks ei oleks spekulatsioonid,” 
öeldakse komitee arvamuses, kus 
käsitleti Jacques de Larosière’i juhi-
tud kõrgetasemelise ELi fi nantsjä-
relevalve eksperdirühma mõjukat 
aruannet. „Samamoodi toetab komi-
tee fi nantstehingute maksustamise 
ideed”.

Selle maksu eesmärk oleks leida 
uusi avaliku sektori rahastamisalli-
kaid, mida kasutada arengu- ja kesk-
konnaalgatuste rahastamiseks ning 
mille abil vähendada survet avaliku 
sektori eelarvele.

Finantstehingumaksul oleks 
soodus mõju ka turukäitumisele, 
eelkõige seoses kauplejate ja teiste 
fi nantseerimisasutuste spekuleeri-
misega. „Finantstehingumaksu on 
vaja selleks, et vähendada pankade 

spekuleerimist fi nantsturgudel, kus 
järelevalve mõju ei avalda,” selgitas 
komitee endine liige Lars Nyberg, 
kes oli töötajate rühma liige 1995–
2010. 

Lars Nyberg avaldas ka omaal-
gatusliku arvamuse, milles käsitleb 
konkreetselt fi nantstehingumaksu 
ideed ning kirjeldab, kuidas tuletis-
instrumentide turg ja muud speku-
latiivse tegevuse vormid on vähem 
kui kahe viimase aastakümne jook-
sul plahvatuslikult kasvanud. Näi-
teks on fi nantstehingute kogumaht 
kasvanud alates 1990. aastast maa-
ilma SKP 15-kordsest väärtusest 
70-kordseni 2007. aastal. Finantste-
hingumaks takistaks seda arengut.

Finantstehingumaks stabilisee-
riks maailmaturge ning suurendaks 
märkimisväärselt avaliku sektori 
eelarvet. „Kui kõnealust maksu 
kohaldataks kogu Euroopas, oleks 
maksutulu ligikaudu 1,5% SKPst. 
Kui fi nantstehingute maksu raken-
dataks ülemaailmselt, oleks mak-
sutulu umbes 1,2% kogu maailma 
SKPst.”

Ühes hilisemas komitee arvamu-
ses aruka eelarvepoliitika teemal 
rõhutati vajadust tegutseda kiiresti, 
et leida raha eelarvetasakaalu häirete 
parandamiseks, rahastada kasvu 
edendavaid majanduslikke stiimu-
leid ja võidelda puhtalt spekulatiiv-
sete tehingute vastu. ●

Finantsturud: 
reguleerimisest harimiseni

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee leiab, et Euroopa muutlike 
fi nantsturgude ümberkorraldamine 
selleks, et innustada neid andma 
suuremat panust jätkusuutlikku 
majanduskasvu ja töökohtade loo-
misse, vajab ulatuslikku terviklikku 
käsitlust, mis hõlmab kõike alates 
reguleerimisest kuni harimiseni. 

Euroopa Liidu vastused fi nants-, 
majandus- ja riigivõla kriisile on 
olnud jõulised ja õigeaegsed ning aida-
nud leevendada struktuuriprobleemi-
dest tulenenud negatiivseid tagajärgi.

ELi antud vastuse keskmes on 
olnud fi nantssektori ümberkorral-
damine nii Euroopas kui ka rah-
vusvahelisel tasandil tagamaks, et 
see ei vallandaks tulevikus enam 
sügavamaid kriise. EL on kehtesta-
nud uued eeskirjad ja loonud uued 
ametid, et tagada probleemide vara-
jane kindlakstegemine ja enneta-
mine ning kõigi fi nantsettevõtjate 
nõuetekohane reguleerimine ja 
järelevalve.

Käesolevat aastakümmet hõl-
mava ulatusliku Euroopa 2020. aasta 

strateegia üks peamisi prioriteete on 
majandusjuhtimise parandamine. 
See hõlmab meetmeid fi nantssek-
tori parandamiseks, näiteks edasisi 
meetmeid, et tagada Euroopa pan-
kade piisavad kapitalireservid, mis 
võimaldavad neil taluda fi nantssüs-
teemi võimalikke vapustusi.

Selle käigus on komiteel olnud 
väga oluline roll meetmete ettepa-
nekute hindamisel ja oma lahen-
duste pakkumisel. Hea näide sellest 
on komitee hinnang ja tagasiside 
meetmepaketile, mille Euroopa 

Euroopa pankade 
päästmine

„Euroopa pangasektori reforme ähvar-
dab üldine võlakriis, mistõttu peavad 
ELi valitsused mõtlema veel kord läbi 
oma strateegia ühisraha ja raskustes 
olevate liikmesriikide päästmise küsi-
muses,” väitis Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige Peter Morgan.

2008. aasta fi nantskriis tõi endaga 
kaasa arvukate pankade tõelise mak-
sujõuetuse mõlemal pool Atlandi 
ookeani ja likviidsuse puudujäägi 
pangandussektoris. „Pankade bilan-
sid sisaldasid palju kõrge riskitase-
mega tuletisinstrumente, mis olid 
reitinguagentuuride poolt oluliselt alla 
hinnatud ning mida ei olnud võimalik 
sularahaks muuta,” märkis Peter Mor-
gan, kes on Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee tööandjate rühma liige ja 
juhib praegu ühendust Association of 
Lloyd’s Members. „See oli topeltprob-
leem, mõjutades nii varade kvaliteeti 
kui ka likviidsust,” ütles ta.

Kuigi mõnel pangal lasti pankrotti 
minna, tulid üldjuhul valitsused appi 
hädavajalike rahasüstide ja ümberkor-
raldustega. „Pärast esimest pankroti-
lainet asusid selle üle elanud pangad 
oma bilanssi taas tasakaalustama,” 
selgitas Peter Morgan.

Lisaks sellele käivitas Euroopa Liit 
pangandussektori põhjaliku uuen-
damise, võttes eeskujuks mõjuka 
aruande, mille koostas ELi fi nantsjä-
relevalve kõrgetasemeline eksperdi-
rühm Jacques de Larosière’i juhtimisel. 
Meetmed hõlmasid ka Euroopa Pan-
gandusjärelevalve Asutuse loomist ja 
õigusakte, mis andsid liikmesriikidele 
uued volitused raskustes olevate pan-
kade ümberkorraldamiseks.

„Aga enne määruste ja direktiivide 
jõustumist puhkes üldine võlakriis,” 
lisas Peter Morgan, viidates veel ühele 
probleemile, mille kohaselt „mõnes 

liikmesriigis ei olnud pangad selleks 
ajaks, kui üldine võlakriis puhkes, pii-
savalt tasakaalustanud oma bilanssi 
ega piisavalt uut kapitali kogunud”.

Üldine võlakriis tulenes asjaolust, 
et teatud liikmesriikides oli riigivõla 
määr võrreldes SKP-ga nii kõrge, 
et seadis kahtluse alla nende võime 
seda tagasi maksta. Kuigi stabiilsuse 
ja majanduskasvu paktis on riigivõla 
ülemmääraks seatud 60% SKP-st, on 
sellise riigi nagu Kreeka, kelle võlg on 
180% SKP-st, võlatase lubatust kolm 
korda kõrgem. „Sellise võla vähen-
damine nõuab nii riiklike kulutuste 
vähendamist kui ka suurt majan-
duskasvu, kuid majandusraskustes 
olevate riikide kokkuhoiumeetmete 
kõrvalmõju väljendub negatiivses 
mõjus kasvuväljavaadetele,” rõhutas 
Peter Morgan.

Ta lisas, et praegune kriis on 
samuti esile toonud euro struktuu-
rilised nõrkused. „Majandus- ja 
rahaliitu on õigustatult nimetatud 
light-rahaliiduks. Eurotsoon peab 
arenema täielikuks rahandusliiduks 
või tegelema ratsionaalselt Põhja- ja 
Lõuna-Euroopa riikide kokkusobi-
matusega.”

Kuna kumbki neist lahendustest ei 
näi olevat tõenäoline, peab Peter Mor-
gani hinnangul tulema Euroopa toime 
keeruka ja pikaleveniva kriisiga, mis 
seab pangad eesliinile.

Ta usub, et ELi prioriteet ei tohiks 
olla raskustes olevate liikmesriikide 
võlakoorma enda kanda võtmine.

„Kriisifonde tuleks kasutada vähen-
damaks üldisi ohte pankade likviidsu-
sele ja maksevõimele, kuni pangad on 
rekapitaliseeritud ning saavad paran-
dada oma varade kvaliteeti,” ütles 
Peter Morgan lõpetuseks. ●

Komisjon esitas teatise „Finantstee-
nuste reguleerimine jätkusuutliku 
kasvu tagamiseks” raames.

Pakett sisaldas komisjoni ette-
panekut luua kolm uut Euroopa 
järelevalveasutust panganduse, 
väärtpaberituru ning kindlustus- 
ja tööandjapensionide valdkonna 
jaoks. See uus struktuur käivitati 
rekordkiirusel 2011. aasta alguses, 
vähem kui kaks aastat pärast algse 
ettepaneku tegemist.

Lisaks ettepanekute paketi toe-
tamisele soovitas komitee ELi juh-
tidel uurida ja kaaluda mõtet luua 
Ameerika Ühendriikide eeskujul 
fi nantsteenuste tarbijakaitse amet.

Sarnaselt  rõhutas komitee 
2011. aasta juulis valminud arva-
muses, et lisaks paremale reguleeri-
misele vajavad Euroopa kodanikud 
tänapäeva maailmas suuremaid 
fi nantsteadmisi. Arvamuses rõhu-
tatakse, et Euroopa kodanikel lasub 
vastutus parandada oma finants-
teadlikkust kogu elu jooksul, ning 
kutsutakse üles lisama fi nantsha-
ridus kohustusliku ainena kooli 
õppekavasse. Finantsharidust tuleks 
jätkata töötajate koolitus- ja ümber-
õppeprogrammide kaudu. ●
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Uue stabiilsuse 
ja kasvu poole euroalal

Euroalal uute riigivõlakriiside väl-
timiseks tuleb stabiilsuse ja kasvu 
pakti täiendada tõhusa eelarvejäre-
levalvega. Sellele järeldusele jõutakse 
komitee arvamuses, mille koostas 
raportöör Vincent Farrugia.

Lisaks sellele, et 2008. aasta fi nants-
kriis raputas segamini ülemaailmse 
fi nantssüsteemi, käivitas see ka lähi-
ajaloo kõige tõsisema majandus-
languse. Majanduse aeglustumine 
kombineerituna kulukate fi nantssek-
tori päästepakettidega survestas tuge-
valt Euroopa avaliku sektori eelarveid. 
See koos kauaaegsete struktuuriprob-
leemidega mõnes liikmesriigis sillutas 
teed euroala riikide võlakriisile.

Sellal kui Euroopa juhtfi guurid 
üritavad ohjata riigivõlakriisi taga-

järgi ja rahustada närvilisi turge, on 
EL arukalt pööranud pilgu tuleviku 
suunas ja tegeleb mehhanismide 
väljatöötamisega sellise olukorra 
kordumise vältimiseks. Kuigi ole-
masolevad poliitilised vahendid 
ning majandus- ja rahaliit on aida-
nud Euroopal tormile vastu panna, 
on parendused siiski vajalikud.

Seepärast esitas Euroopa Komis-
jon 2010.  aastal seda valdkonda 
käsitleva määruse ettepaneku.

Stabiilsuse ja kasvu pakt, mil-
lega määratakse kindlaks riigivõla 
piirmäär, on põhivahend tagamaks 
eelarvepoliitika kooskõlastamise ja 
järelevalve abil eelarvedistsipliini 
euroalal. Hiljutise kriisi valguses 
vajab stabiilsuse ja kasvu pakt aga 

põhjalikku ümbertöötamist. Seepä-
rast on komisjon teinud ettepaneku 
lisada sellesse tõhusad jõustamis- ja 
järelevalvemehhanismid ning täien-
dada neid riikide eelarveraamis-
tikku käsitlevate sätetega.

Detsembris taotles Euroopa 
Liidu Nõukogu komitee panust 
sellesse määruse eelnõusse. Tule-
museks oli mais 139 poolthäälega 
vastu võetud arvamus (vastu oli 10 
ja erapooletud 33 liiget). 

Komitee arvamuses, mille koos-
tas I rühma (tööandjate rühm) 
kuuluv Malta delegatsiooni liige 
Vincent Farrugia, avaldati mää-
ruse ettepanekule poolehoidu, ent 
rõhutati vajadust „vaadata vajalikul 
määral läbi selle ettepaneku enne-
tuslik ja paranduslik osa”. Rapor-
töör väitis, et eelarve-eeskirjades 
tuleb arvesse võtta eelarvemeet-
mete kvaliteeti, asetada rõhk pigem 
ennetuslikule kui paranduslikule 
lähenemisviisile ja pakkuda lisaks 
karistusmeetoditel põhinevatele 
meetmetele rohkem stimuleerivaid 
meetmeid.

Arvamuses rõhutatakse, kuivõrd 
tähtis on uute eeskirjade jõusta-
mine, sest „jõustamise puudumine 
nõrgestas stabiilsuse ja kasvu pakti 
ning vähendas selle usaldusväär-
sust”. ●

Et hüpoteeklaen oleks 
sama kindel kui maja

varaga seotud krediidilepingute 
direktiivi ettepaneku, olles eelnevalt 
põhjalikult konsulteerinud paljude 
sidusrühmadega ja avaldanud sel-
lekohase valge raamatu. 

„Ühtne Euroopa hüpoteegiturg 
tagab avaramad laenuvõimalused 
ja edendab konkurentsi,” selgitas 
kõnealuse direktiivi ettepaneku tee-
malise komitee arvamuse raportöör, 
Prantsusmaa tarbijateühenduse 
Confédération de la Consomma-
tion, du Logement et du cadre de 
vie (CLCV) esimees Reine-Claude 
Mader. „Lisaks aitab see kaitsta nii 
laenuandjate kui ka tarbijate huve.”

ELi ümberkujundamine: 
ulatuslikum 
majandusjuhtimine

Kokkuhoiumeetmeid praegusest krii-
sist väljumiseks tuleks täiendada nn 
sisenemisstrateegiatega, et edendada 
majanduse elavdamist ja kasvu, rõhu-
tas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee endine liige Lars Nyberg.

Olles silmitsi pidevalt kasvavate 
kuludega, mis tekivad majanduse 
elavdamise kavadega, mille eesmärk 
on aidata Euroopa Liidul väljuda 
finants- ja majanduskriisist ning 
veelgi hiljutisemast riigivõlakriisist, 
on paljud liikmesriigid rakendanud 
lähiajaloo rangemaid kokkuhoiu-
meetmeid, mille üldeesmärk on 
vähendada eelarvepuudujääki 3%-ni 
SKP-st aastateks 2014–2015.

Need on toonud kaasa massilisi 
koondamisi ja kärpeid avalike tee-
nuste ning avaliku sektori puhul, 
suurendades rahva rahulolematust ja 
sotsiaalseid pingeid paljudes Euroopa 
riikides. Pikemas perspektiivis või-
vad need kokkuhoiumeetmed aidata 
maksta ELi kriisidega toimetuleku 
suuri kulusid, kuid on ka tõenäoline, 
et need süvendavad praegust majan-
duslangust ning lükkavad edasi väl-
javaated kiireks taastumiseks.

„Kokkuhoiuprogrammid vähen-
davad kõiki majanduse elavdamise 
võimalusi. Enamik kokkuhoiumeet-
meid vähendab eratarbimist,” hoiatas 
endine komitee liige Lars Nyberg, kes 
koostas 2010. aastal majanduse elav-
damise teemalise arvamuse. „Kok-
kuhoiuprogrammid tuleb ühendada 
ulatuslike avaliku sektori investeerin-

gutega, mis ei ole üksnes väga vaja-
likud, vaid uuendavad ka erasektori 
nõudlust, mis kujutab endast esimest 
sammu teel majanduse jätkusuutliku 
elavdamise suunas.”

„Kokkuhoiumeetmed on välju-
misstrateegia. Investeerimiskavad 
on sisenemisstrateegia,” ütles kokku-
võtvalt Lars Nyberg, kes oli Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööta-
jate rühma liige 1995–2010. Ta esin-
das Rootsi Ametiühingute Keskliitu 
(LO), kus ta oli tegutsenud üle kolme 
aastakümne.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee arvamuses, mille Lars 
Nyberg eelmisel sügisel koostas, anti 
ülevaade selle sisenemisstrateegia 
võtmeelementidest. Need hõlmasid 
kogunõudluse suurendamist, seal-
hulgas eelkõige eratarbimine, kokku-
hoiumeetmete mõju leevendamine, 
konkurentsivõime suurendamine 
jooksevkonto puudujäägi vähenda-
miseks, tootlikkuse ja reaalpalkade 
kaasamine stabiilsuse ja kasvu pakti 
ning finantsturgude parem järele-
valve.

Arvamuses soovitati ka suuremaid 
avaliku sektori investeeringuid infra-
struktuuri ja energiasse, aktiivset töö-
turupoliitikat, mis keskendub uute 
töökohtade jaoks vajalikele uutele 
oskustele, ja uute sissetulekuallikate 
otsimist, et kõnealuseid meetmeid 
rahastada, sealhulgas fi nantstehin-
gute maks (vt asjakohane artikkel) ja 
heitemaks. ●

Kavandatav ELi õigusakt eesmärgiga 
luua ühtne Euroopa hüpoteegiturg 
aitab kaitsta tarbijaid vastutustundetu 
laenamise eest ja suurendab pankade 
stabiilsust, kuid EMSK raportööri 
Reine-Claude  Maderi sõnul tuleb 
püüelda veelgi kaugemale.

1929. aasta Wall Streeti krahhi 
järgse perioodi kõige rängema üle-
maailmse majanduslanguse põh-
justanud finantskriisi põhjusena 
nähakse eelkõige vastutustunde-
tut kõrge riskiga hüpoteeklaenude 
andmist USAs. Selle tulemusena jäid 
Atlandi ookeani mõlema kalda pan-
gad ja muud fi nantsasutused riskide 

suhtes kaitsetuks, nii et kui kinnisva-
ramull lõpuks lõhkes, järgnes sellele 
varade arestimise ja sundmüükide 
laine.

„Buumiaastail lähtusid paljud 
laenuandjad ja -võtjad eeldusest, et 
head ajad kestavad igavesti,” mär-
gib siseturu ja teenuste volinik Mic-
hel Barnier. „Nii laenuandjad kui ka 
vahendajad toimisid vastutustun-
detult ning tarbijaid ei hoiatatud 
nende otsuste tagajärgede eest.”

Vältimaks sellise olukorra kor-
dumist ELis, avaldas Euroopa 
Komisjon märtsis elamukinnis-

Kavandatava direktiiviga soovi-
takse luua ühtset Euroopa hüpo-
teegiturgu, mis asendaks praegused 
killustunud liikmesriikide turud. 
Muu hulgas sõnastatakse selles nõu-
ded hüpoteeklaenude reklaamimise ja 
tarbijate teavitamise kohta, tagatakse 
laenuandjate tegevuse nõuetekohane 
reguleerimine, lihtsustatakse laenu-
andjatele piiriüleste tegevuslubade 
andmist ning kehtestatakse krediidi-
võimelisuse normid.

Kuigi komitee arvamuses ollakse 
direktiivi ettepaneku suhtes pool-
daval seisukohal, tõstatatakse selles 
mitu küsimust, näiteks mure selle 

pärast, et ettepanekus ei arvestata 
Euroopa ja liikmesriikide tarbijakait-
seregulatsiooni konteksti laiemalt 
ning selles kavandatavad meetmed 
ei ole vastutustundliku laenamise 
tagamiseks piisavalt kaugeleulatu-
vad. Lisaks on vaja täiendavaid ees-
kirju finantsvahendajate tegevuse 
reguleerimiseks.

„Lisameetmetega tagataks, et ei 
kordu olukord, kus koduostjad jäävad 
ühel hetkel oma varast lihtsalt ilma,” 
kinnitas Reine-Claude Mader. ●
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EMSK ja CDES toovad Brasiilia ja Euroopa 
kodanikuühiskonnad teineteisele lähemale

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee Tšehhi liikmed 
lähendavad ELi oma kodanikele

Septembri lõpus ja oktoobri alguses 
korraldas Euroopa Komisjon mitmes 
Tšehhi suuremas linnas rea avalikke 
kohtumisi, kaasates Tšehhi Vaba-
riigis tegutsevad Euroopa teabe- ja 
nõustamisametid. Eesmärk oli tut-
vustada ELi peamisi väärtusi ja ELi 
pakutavaid võimalusi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee kasutas tänu oma Tšehhi liik-

metele võimalust edendada komitee 
põhitegevusi, tutvustades sealhulgas 
presidendi tegevuskava ja asjako-
haseid arvamusi ning andes üldist 
teavet. Lõpetuseks kohtusid liik-
med Plzeňis volinik Štefan Fülega ja 
nõustusid ettepanekuga korraldada 
sel aastal Prahas avalik arutelu, kuhu 
kaasatakse nii Euroopa Komisjon kui 
ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee. (asp) ●

2003. aastal otsustas Brasiilia pre-
sident Luiz Inácio Lula da Silva 
asutada Brasiilia majandus- ja sot-
siaalarengu nõukogu (CDES), mis 
nõustab presidenti majandus- ja 
sotsiaalküsimustes. Nõukogusse 
kuulub 102  liiget, kelle hulgas on 
ka ministreid, tööandjaid ja ame-
tiühingutöötajaid, ning selle pea-
ülesanne on esitada valitsusele 
poliitikameetmete kohta konsensus-
likke seisukohti, et siduda majan-
duskasv sotsiaalse õiglusega. 

CDES ja EMSK on teinud ühise 
strateegia raames koostööd selle 
nimel, et ELi ja Brasiilia suhetes 

ühine seisukoht selles, kuidas paran-
dada ja rakendada säästva arengu 
lähenemisviisi ÜRO järgmise sel-
leteemalise tippkohtumise (Rio de 
Janeiro, juuni 2012) valguses.

Staff an Nilsson kasutas võima-
lust rõhutada, et ümarlaual on juba 
käsitletud strateegilise tähtsusega 
küsimusi, näiteks toiduga kindlusta-
tust, kliimamuutust ja fi nantskriisi, 
ning seega on täidetud ELi ja Brasii-
lia 2007. aasta tippkohtumisel antud 
ülesanne. (asp) ●

Euroopa sotsiaalse mõõtme süvendamine 
kriisist väljumiseks 

Üle 15% Euroopa elanik-
konnast elab vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus 
ning kodutus on neljas 
kõige levinum vaesuse 
põhjus ELis. Seepärast 
kaitseb Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee 

otsustavalt uusi sotsiaalseid ettevõtlusmudeleid kui võimalust 
edendada Euroopas majanduskasvu ja luua töökohti. Täiskogu 
oktoobri istungjärgul kiitis komitee heaks kaks arvamust, mille 
eesmärk on edendada sotsiaalset ettevõtlust ja võidelda kodu-
tusega ELis.

Taotluse sotsiaalset ettevõtlust käsitleva arvamuse koosta-
miseks esitas Euroopa Komisjon, kes kavatseb oktoobri lõpus 
käivitada sotsiaalse ettevõtluse algatuse. Algatus on osa üldisest 
paketist, mille eesmärk on muuta Euroopa ettevõtted vastu-
tustundlikumaks. Komitee arvamuse raportöör Ariane Rodert 
(eri elualad, Rootsi) rõhutas, et sotsiaalsed ettevõtted loovad nii 
majanduslikku kui ka sotsiaalset väärtust ning pakuvad võimalusi 
majanduskasvuks, mistõttu on nad oluline vahend praeguste 
probleemide lahendamiseks.

Kodutuse probleemi kohta ütles komitee arvamuse raportöör 
Eugen Lucan (eri elualad, Rumeenia), et Euroopa Liit ei lahenda 
kodutuse probleemi ei teabe kogumise ega ELi tasandil meetmete 
koordineerimisega. Ta märkis, et kuigi EL on astunud samme 
sotsiaal- ja tööhõivepoliitika integreerimiseks, ei ole võetud ühtki 
meedet Euroopas valitseva häbiväärse tegelikkusega võitlemiseks. 
Ta rõhutas, et miljonitel meie kaaskodanikel puudub üks kõige 
olulisemaid põhiõigusi Euroopas: eluase. (ail) ●

Laste kaitsmine seksuaalse kuritarvitamise eest

Möödunud aastal avaldas komitee laste seksuaalset kuritarvita-
mist ja lastepornot käsitleva arvamuse. Nüüd täiendab komitee 
nimetatud arvamust, edastades mõned soovitused ennetamise 
kohta.

Uues arvamuses käsitletakse juba 
uurimisrühmas ja sektsioonis avastatud 
nõrku kohti: ennetusmeetmed vajavad 
põhjalikumat analüüsi. Ennetamine 
mitmel tasandil on peamine vahend laste 
kaitsmiseks. Laste seksuaalse kuritarvita-
mise puhul ei rikuta mitte ainult rängalt 
ohvrite õigust füüsilisele puutumatusele, 
vaid sellel on ka eluaegsed kohutavad sot-

siaalsed, emotsionaalsed ja psühholoogilised tagajärjed. See-
pärast avaldab komitee kiitust paljudele kodanikuühiskonna 
osalejatele, eelkõige vabaühendustele töö eest ennetusmeetmete 
ellurakendamisel.

Komitee arvamuse raportöör Madi Sharma käivitas 
27. oktoobril sidusandmebaasi, mis koondab ühte head tavad 
laste kaitseks seksuaalse kuritarvitamise eest. Andmebaas 
asub järgmisel veebilehel:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Heade tavade näited kogusid kogu Euroopast kokku vaba-
ühendused ja riigiasutused, kes on loonud kõneliine ja algata-
nud lastele suunatud teadlikkuse suurendamise kampaaniad 
koolides, internetis või televisioonis. Neist kujuneb peamine 
vahend võitluses laste kuritarvitamise vastu. (ail) ●

EMSK pooldab ettevõtte tulumaksu ühtset 
konsolideeritud maksustamisbaasi

EL on teinud edusamme ühtse turu poole liikumisel alates selle 
loomisest, püüdes järkjärguliste ja kohati vastuoluliste meet-
metega koondada 27 turgu üheks. 16. märtsil võttis komisjon 
vastu ettepaneku ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kohta, mille keskne eesmärk on 
vähendada ühtse turu lõpuleviimist takistavaid piiriülese tege-
vuse tõrkeid ELis. 

Komitee võttis nõukogu kõnealuse direktiivi kohta vastu 
heakskiitva arvamuse, pidades sellist maksustamisbaasi õiglast 
ja jätkusuutlikku konkurentsi edendavaks. Komitee usub, et 

kavandatav õigusakt mõjutab soodsalt majanduskasvu ja töö-
hõivet isegi keskpikas perspektiivis.

Pärast elavat arutelu, milles vastandati eelkõige CCCTB kohus-
tuslikku ja vabatahtlikku rakendamist ning arutati, millistele ette-
võtetele seda kohaldataks, otsustas komitee mitte toetada CCCTB 
kohest kohustuslikku rakendamist, vaid pooldada selle fakulta-
tiivset kohaldamist juurutamisetapil. Pikas perspektiivis peaks 
CCCTB olema kohustuslik piiriüleselt tegutsevatele äriühingutele 
– vähemalt juhul, kui nad on ületanud teatud künnise. (asp) ●

ELi transpordikava 2050. aastani – 
ambitsioonikas, ent puudulik

Oktoobri täiskogu istung-
järgul leidis aset debatt 
transpordivolinik Siim 
Kallasega. Selle käigus kri-
tiseeris Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee ELi 
transpordi kava, pidades 
seda liiga ebamääraseks, 
paindumatuks ja osalt eba-
realistlikuks.

Komitee toonitas ebakõla eesmärkide, nende saavutamise vii-
side ja selleks eraldatud eelarvevahendite vahel ning märkis ka, et 
komisjoni pikaajalises strateegias jääb vajaka konkreetsetest lühi-
ajalistest meetmetest või eesmärkidest selle elluviimiseks. „Tege-
vuskavas puudub täpsem tööplaan ajavahemikuks 2013–2030,” 
sõnas arvamuse raportöör Pierre-Jean Coulon (töötajate rühm, 
Prantsusmaa).

Komitee märkis, et liigselt loodetakse elektrisõidukitele ja 
uutele, keskkonnahoidlikumatele kütustele. „Lisaks uute jõusüs-
teemide ja kütuste väljaarendamisele peaks EL rohkem tegelema 
kaupade maanteeveo optimeerimisega,” rõhutas arvamuse kaas-
raportöör Stefan Back (tööandjate rühm, Rootsi).

Sõitude hulka saaks vähendada parema planeerimise ja logistika 
ning ulatuslikumate e-kaubaveo meetmetega, lisas ta. (mb) ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST

EMSK liige Eugen Lucan

EMSK liige Madi Sharma

Euroopa Komisjoni asepresident 
transpordivolinik Siim Kallas

oleks kodanikuühiskonna hääl 
kuuldav Atlandi ookeani mõlemal 
kaldal. Hiljutine näide koostööst 
on ELi ja Brasiilia kodanikuühis-
konna viies ümarlaud, mis toimus 
7.–9. novembril Portos. Sellel osale-
sid teiste seas CDESi täitevsekretär 
Moreira Franco, komitee president 
Staff an Nilsson ning Euroopa välis-
teenistuse ja Portugali valitsuse 
kõrged esindajad. ELi ja Brasiilia 
suhete, säästva arengu ja keskkon-
nahoidliku majanduse teemalistel 
töökohtumistel arutati küsimusi 
erinevatest vaatenurkadest ning 
jõuti väga tulemuslike järeldusteni. 
Ümarlaua konkreetne tulemus oli 

Vasakult paremale: Wellington Moreira Franco (Brasiilia CDESi täitevsekretär), Staff an Nilsson (EMSK president) 
ja Katarzyna Skórzyńska (Poola suursaadik Portugalis)
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Geneetiline muundamine ELis

Biotehnoloogia, täpsemalt geneetiline 
muundamine on vastuoluline küsi-
mus. Selle üle peetavad arutelud on 
sageli emotsionaalsed, mis on kahet-
susväärne, sest niisugune poliitiliselt 
tundlik teema väärib tõhusamat aru-
pidamist.

Euroopa Komisjon vaatab para-
jasti läbi geneetiliselt muundatud 
toiduaineid ja sööta reguleerivat ELi 
õigusraamistikku, millesse võidakse 

2012. aastal teha märkimisväärseid 
muudatusi. GMOde valdkonnas on 
toimunud äärmiselt kiire areng: esi-
mesed neid käsitlevad ELi õigusaktid 
jõustati 1990. aastal. Neid on aeg-ajalt 
kohandatud ning selle tulemuseks on 
õigusaktide keerukas virvarr, mis 
vajab nüüdseks põhjalikku läbivaa-
tamist. 

EMSK korraldas 20. oktoobril 
avaliku arutelu teemal „Põllumajan-
duslik biotehnoloogia: geneetiliselt 
muundatud toiduained ja sööt ELis”. 
Kohtumisega sooviti eeskätt täien-
dada komitee teadmisi geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamise 
kohta põllumajanduses ja anda eks-
pertide asjatundlike ettekannetega 
panus käimasolevasse arutellu. Käsit-
lemist leidsid mitmed võtmeteemad 

– näiteks intellektuaalomandi õigus, 
seos GMOde ja ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse vahel – ning muudki 
küsimused, nagu GMOde ja tavakul-
tuuride samaaegne viljelemine, mär-
gistamine ja teaduse roll.

Arutelu järeldusi on kasutatud 
täiskogu detsembri istungjärgul tut-
vustatavas raportöör Martin Sieckeri 
arvamuses, millega soovitakse anda 
võimalikult kõikehõlmav ülevaade 
biotehnoloogia praegusest seisust. 
Arvamuses analüüsitakse, milliseid 
eetilisi piiranguid võib pidada põh-
jendatuks, millised keskkonnahuvid 
on kaalul ja millised on võimalikud 
soovimatud tagajärjed majandusele. 
Arvamusega püütakse anda teeviidad 
nende oluliste küsimuste objektiivseks 
poliitiliseks arutamiseks. (fda) ●

Keemia ja kultuuri plahvatuslikule 
segule pühendatud nädal

EMSK liikme David Searsi algatu-
sel andis komitee keemia- ja kul-
tuurinädala korraldamisega oma 
panuse rahvusvahelisse keemiaa-
astasse. 3.–7. oktoobrini leidis aset 
rida üritusi, mis illustreerisid kee-
mia ja kultuuri vaheliste suhete aja-
loolist kujunemist. Jacques Delors’i 
hoones toimus kolm näitust. 

Esimene neist pakkus ajaloo-
list ülevaadet, tuues esile Maria 
Skłodowska-Curie töö ja rolli tead-
lasena meeste maailmas. Videoe-
sitlusega näidati, millisena tajuvad 
lapsed kogu maailmas vee osa täna-
päeva ühiskonnas. Ja lõpetuseks 
pandi välja päikeselennuk Solar 
Impulse’i mudel, mida esitles Nic-
holas  Edwards (Solvay). See on 
esimene päikeseenergia jõul lendav 
lennuk, mis vastab suuruselt Air-
bus A-340-le, kaalult sõiduautole 
ja mootorivõimsuselt motorollerile.

8. oktoobril tutvustasid profes-
sorid Tony Ryan ja Helen Storey 
oma katalüütiliste rõivaste projekti: 
tegemist on rõivastega, mis kandmi-

sel puhastavad ümbritsevat õhku! 
Helen Storey selgitas EMSK Infole 
antud intervjuus, et nende eesmärk 
on „panna kunst ja teadus koos-
tööd tegema”, ja avas oma ettekan-
dega 50-pealisele kuulajaskonnale 
„ukse teadusse”. 

Tony Ryan lisas: „See projekt 
muutis meie lähenemist teadusele 
selliselt, et nüüd hõlmab uuri-
mistöö meie tegevuse sotsiaalseid 
aspekte juba enne uurimistöö lõpu-
leviimist.”

Programmi avas Technopolise 
muljet avaldav show ja lõpetas Peter 
Casey interaktiivne esitlus „Men-
delejev Alive”. (mvd/asp) ●

Peatselt EMSKs
Euroopa panus ÜRO säästva arengu konverentsi 
(Rio+20) edusse

2012. aasta suvel korraldab ÜRO Rios säästva arengu tipptasemel konverentsi. 
Nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on rõhutanud oma Rio+20 tee-
malises arvamuses (CESE 1386/2011), peab Rio+20 konverents edastama selge 
sõnumi maailma avalikkusele ja toetama üleminekut ülemaailmsele jätku-
suutlikule arengule, mis aitaks vähendada vaesust ja sotsiaalset ebavõrdsust, 
tagades loodusvarade säilimise tulevastele põlvkondadele.

21. detsembril 2011 korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kon-
verentsi „Jätkusuutlikkuse valdkonna Euroopa liidrid, kaitsjad ja eestvedajad 
teevad ettevalmistusi Rio+20 konverentsiks”, mille korraldab Euroopa kesk-
konnapartnerite foorum (European Partners for the Environment (EPE)). 
Konverentsil käsitletakse seda, kuidas keskkonnahoidliku majanduse eestveda-
jad tõhustavad Euroopas ja maailmas viljakaid partnerlusi eesmärgiga jagada 
loodus-, fi nants- ja teadmuspõhiseid ressursse, et liikuda jätkusuutlikkuse 
suunas (konverentsi programm on saadaval veebilehel www.epe.be).

Selle konverentsi järeldused kujutavad endast kasulikku panust Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ulatusliku konverentsi jaoks teemal „Mõtle 
jätkusuutlikult, ole vastutustundlik! Euroopa kodanikuühiskond teel ÜRO 
konverentsile Rio+20” („Go sustainable, be responsible, European civil society 
on the road to Rio+20”), mis toimub 7. ja 8. veebruaril 2012 Brüsselis ning 
võimaldab Euroopa kodanikuühiskonnal väljendada oma seisukohti Rio+20 
protsessi teemal. (av) ●

Mis muutub Euroopa pankade jaoks uute 
fi nantseeskirjadega?

Tööstuse muutuste nõuandekomisjon korraldab arutelu „Mis muutub 
Euroopa pankade jaoks uute fi nantseeskirjadega?”, mis toimub komiteede 
JDE hoones 9. detsembril 2011. Arutelu eesmärk on koguda ainest samal 
teemal koostatava omaalgatusliku arvamuse jaoks. Üritusel võetakse luubi alla 
aktuaalsed teemad, mis tulenevad uutest õigusaktidest, eelkõige Basel III-st, 
ning uuritakse pangandussektori konsolideerimise ja fi nantstehingute maksu 
väljavaateid. Muude teemade hulgas on investeerimis- ja kommertspankade 
võimalik lahutamine ning selle tagajärjed reaalmajanduse fi nantseerimisele.

Seminaril käsitletakse ka Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse rolli, selle 
tegevust loomisest alates, stressiteste ning tarbijate ootusi ja kartusi seoses 
ligipääsuga kvaliteetsetele pangateenustele, eriti mis puudutab tarbimis- ja 
hüpoteeklaenusid. Hinnatakse samuti VKEde ligipääsu pangalaenudele. Sõna-
võtjate hulgas on mitme sidusrühma, näiteks Euroopa Pangandusföderat-
siooni, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa Tarbijaliitude Ameti, 
Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Keskliidu ja BUSINESSEUROPE’i esindajad. (ap) ●

„E-kaasatusest peaks saama kodanike põhiõigus”
Komitee Gdańskis – foorum „Click IT!”

Vasakult paremale: Neelie Kroes (digitaalse tegevuskava eest vastutav Euroopa Komisjoni 
asepresident), professor Maria Elżbieta  Orłowska (Poola teadus- ja kõrgharidusministeeriumi 
riigisekretär) ja Laure Batut (EMSK liige)

Pärast 2009. aasta ürituse „Save it!” 
(„Säästa!”) ja 2010. aasta ürituse 
„Move it!” („Liigume!”) edu osales 
komitee TENi sektsioon koostöös 
teabevahetusosakonnaga eesistuja-
riigi Poola egiidi all 5.–7. oktoobril 
2011 korraldatud olulisel konve-
rentsil „Innovatsioon e-kaasatuse 
edendamiseks”. Arvestades, et 
konverentsil käsitleti just e-kaa-
satuse teemat, siis pöördus TENi 
sektsioon konverentsi korralda-
jate poole ja jõudis läbirääkimiste 
tulemusel nendega kokkuleppele 
pidada üritusega samal ajal foo-
rum „Click IT!”. Foorum „Click 
IT!” pakkus kümnele eksponee-

rijale võimaluse tutvustada uusi, 
originaalseid ja arenevaid e-kaa-
satuse rakendusprogramme ning 
teenuseid, mis aitavad tõhusalt 
digitaalset lõhet vähendada nende 
jaoks Euroopas, kel on geograafi -
lisi, füüsilisi, rahalisi, teadmistega 
seotud, sotsiaalseid või kultuurilisi 
raskusi interneti kasutamisel. 

Üritusel „Click IT!” osales ase-
president Anna Maria Darmanini 
juhitud 12-liikmeline delegatsioon, 
mis koosnes peamiselt digitaalse 
tegevuskava alalise uurimisrühma 
liikmetest. Anna Maria Darmanin 
osales täiskogu istungjärgu arutelul 

ja Laure Batut tutvustas paneelaru-
telul e-kaasatuse teemalist komitee 
arvamust. Foorum „Click IT!” toi-
mus Gdańskis (Poola). Peamised 
kõnelejad olid Euroopa Komisjoni 
asepresident Neelie Kroes, kelle 
pädevusse digitaalne tegevuskava 
kuulub, Poola teadus- ja kõrgha-
ridusminister Barbara Kudrycka 
ning mitu kõnealuse valdkonna 
juhtivat eksperti Euroopas. (ac)
 ●
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