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JUHTKIRI
EMSK 2011. aasta kodanikuühiskonna 
auhinnad läksid tudengialgatustele

Head lugejad!
Viimastel kuudel haaras paljusid Euroopa koda-
nikke esmalt mure ja seejärel pessimism. Praegune 
kriis on kaasa toonud tohutud sotsiaalsed kulud 
noorte töötuse, sotsiaalse tõrjutuse ja VKEde üha 
halveneva olukorra näol. Ei saa eitada, et meil on 
põhjust olla mures tuleviku – eurooplaste tuleviku 
pärast.

Enne allaandmist tuleks siiski heita pilk 
Euroopa Liidu ajaloole, mis näitab, et ELi ajalugu on olnud kollektiivne edulugu, 
mida on alati ohustanud erinevad kriisid. Terve põlvkond eurooplasi on üles kas-
vanud väärtustega, mis on kujundanud seda ambitsioonikate taotlustega poliitilist, 
sotsiaalset ja majanduslikku projekti. Need põhimõtted on andnud olulisi tulemusi. 
Näiteks tõsiasijad, et EL on maailma atraktiivseim ühtne turg ning siinne poliitilise 
integratsiooni tase on kõrgem kui mujal maailmas. Viimase 61 aasta jooksul on 
solidaarsus, integratsioon ja innovatsioon pakkunud meie põlvkonnale täiesti uusi 
ja paremaid võimalusi. Seepärast ei tohi me oma väärtustest loobuda. 

Euroopa väärtuste eest seismine tähendab seda, et pikaajaline visioon on 
ühendatud suutlikkusega kiiresti reageerida. Euroopa 2020. aasta strateegia pakub 
ulatuslikku reformide tegevuskava, et tagada säästev kasv ja muuta EL tulevikus 
paindlikumaks. See on viis parandada innovatsiooni kaudu konkurentsivõimet ja 
luua paremaid võimalusi noortele eurooplastele, kes pingutavad selle nimel, et kriisi 
tagajärgedega toime tulla. Meie igapäevane töö komitees on olnud alati suunatud 
sellele pikaajalisele perspektiivile, mis hõlmab arvamuste vastuvõtmist ja avalike 
arutelude korraldamist kõikidel Euroopa kodanikuühiskonda mõjutavatel teema-
del. Need päevast päeva tehtavad jõupingutused on meie panus Euroopa tulevikku.

Siiski nõuab praegune olukord viivitamatuid meetmeid, et taastada usaldus 
meie pikaajalise projekti vastu – seda käsitles komitee ka oma viimasel täiskogu 
istungjärgul. Sel istungjärgul arutasime eurovõlakirjade, fi nantsmääruse ja mak-
supoliitika üle, pakkudes meie institutsiooni taas kord välja kui platvormi koda-
nikuühiskonna erinevate seisukohtade arutamiseks.

Viimasel kuuel kümnendil on Euroopa kodanikud valinud väga erinevaid 
valitsusi. Kõik need poliitilised esindajad on muutnud Euroopa integratsiooni 
heaolu saavutamise aluseks. Parim näide sellest on ühtse turu järjepidev parane-
mine. EMSK on sellele teemale pühendanud palju arvamusi ja algatusi. Euroopa 
Ülemkogu detsembrikuisel kohtumisel lepiti kokku mitmes olulises meetmes, ent 
meie esindatav Euroopa kodanikuühiskond ütleb meile iga päev, et vajame rohkem 
Euroopat. See on sõnum, mida oleme EMSKs kuulnud üle 50 aasta, ja see peaks 
innustama otsustajaid võtma vajalikke meetmeid.

Anna Maria Darmanin
EMSK asepresident

31. jaanuar 2012
EMSK, Brüssel: konverents 
„Euroopa Liit teel Euroopa 
energiaühenduse suunas”

7.–8. veebruar 2012
EMSK, Brüssel: konverents 
„Elagem säästvalt, käitugem 
vastutustundlikult! Euroopa 
kodanikuühiskond Rio+20 eel” 

9.–10. veebruar 2012
EMSK, Brüssel: kuulamine 
teemal „ELi lennunduse ja 
lennujaamade 1994. ning 
2005. aasta suuniste 
läbivaatamine” 
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ÜRITUSTE KALENDER

EMSK 2011. aasta kodanikuühis-
konna peaauhinna võitis Erasmuse 
üliõpilaste võrgustik (ESN) prog-
rammi eest SocialErasmus. Alates 
selle käivitamisest 2008.  aastal on 
sajad vahetustudengid osalenud 
vabatahtlikult mitmesugustes pro-
jektides, alustades puude istutamisest 
ning lõpetades jõuluvana mängimi-
sega kohalikes haiglates, veredoo-
norlusega või metsatulekahjude 
kustutamisega.

Selle eesmärk on tekitada välistu-
dengites sidet oma vastuvõturiigiga, 
ärgitades neid osalema kohalikule 
kogukonnale kasu toovas tegevuses. 
„Mõned inimesed arvavad, et välistu-
dengid tulevad, käivad oma loengutes 
ära ja lähevad koju tagasi. See projekt 
aga näitab kohalikele elanikele Eras-
muse kasulikke külgi ja tekitab tõelist 
lõimumist,” selgitab ESNi president 
Tania Berman.

Teine auhind anti organisat-
sioonile „Euroopa alternatiivid” 
iga-aastase Transeuropa festivali 
korraldamise eest, mis toimus 
2011. aasta mais korraga 12 Euroopa 
linnas ning koondas muusika- ja 
filmiprojekte, näitusi, loenguid ja 
seminare. Transeuropa festival on 
ühtaegu nii kultuurifestival kui ka 
poliitiline sündmus, mille eesmärk 
on propageerida poliitilist integ-
ratsiooni, solidaarsust, sotsiaalset 
mitmekesisust, sallivust ja suhtlust 
kaks nädalat kestvate avalikkusele 
tasuta ligipääsetavate ürituste kaudu 
kogu Euroopas. „Meie eesmärk on 
arendada alternatiivset Euroopat – 
rahvaste loodud Euroopat, kus kõik 
inimesed on võrdsed,” kirjeldab orga-
nisatsiooni selle asepresident Niccolò 
Milanese. Euroopa alternatiividesse 
kuulub üksikliikmeid ja ühendusi 
umbes 17  Euroopa Liidu riigist ja 
mujalt.

K o l m a n d a  k o h a  s a a v u t a s 
Euroopa õpilasliitude korraldusbü-
roo (OBESSU), millesse kuuluvad 
keskkooliõpilaste liidud 21 Euroopa 
riigist ja mille eesmärk on eden-
dada õpilaste õigusi. Bussiekskur-
siooniprojekt „Light on the Rights” 
(„Tähelepanu õigustele”), mille eest 
OBESSUle kolmas auhind anti, kor-
raldati 2010. aasta sügisel ning selle 
käigus sõitsid OBESSU liikmed eks-
kursioonibussiga 10 000 kilomeetrit 
läbi Euroopa, et uurida kooliõpilaste 
seas aktuaalseid probleeme, olgu Bal-
kanil või Soomes. See oli osa laiemast 
projektist, mis oli suunatud Euroopa 
õpilasõiguste deklaratsiooni ja sellega 
kaasneva kampaania „Light on the 
Rights” toetamisele. Liidu peasekretäri 
Viviana Galli sõnul on auhind suure-
pärane stiimul Euroopa õpilasõiguste 
deklaratsiooni edasiseks propageeri-
miseks. 

Komitee presidendi Staffan 
Nilssoni jaoks on kodanikuühiskonna 
auhind eelkõige tunnustus Euroopa 
kodanikuühenduste selliste algatuste 
esiletõstmiseks, millel on positiivne 
mõju eurooplaste igapäevaelule ning 
millega edendatakse Euroopa identi-
teeti ja lõimumist. 2011. aastaks oli ta 
valinud teema „Dialoog ja osalemine 
ELi väärtuste hüvanguks: integrat-
sioon, mitmekesisus, solidaarsus, sal-
livus”. (cw) ●

Lisateave veebilehel

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-
society-prize-2011

2012. aasta on aktiivsena vananemise 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse 
Euroopa aasta. See annab meile kõi-
gile võimaluse ühest küljest mõelda 
sellele, et eurooplased elavad kauem 
ja on tervemad kui kunagi varem, ja 
teisest küljest teadvustada, millised 
võimalused sellega kaasnevad.

Poliitikute ja sidusrühmade ees sei-
sab ülesanne parandada võimalusi nii 
aktiivsena vananemiseks üldiselt kui 

ka iseseisvaks eluks. Tegutseda tuleks 
muu hulgas sellistes valdkondades 
nagu tööhõive, tervishoid, sotsiaal-
teenused, täiskasvanuharidus, vaba-
tahtlik tegevus, eluasememajandus, 
IT-teenused ja transport.

Euroopa aasta eesmärk on paran-
dada teadlikkust neist küsimustest ja 
uurida, kuidas neid kõige paremini 
käsitleda. Eelkõige soovitakse aga 
innustada kõiki poliitikakujunda-

jaid ja sidusrühmi seadma endale 
eesmärke ja võtma meetmeid nende 
saavutamiseks. 2012. aasta ei tohiks 
tähendada ainult arutelusid, vaid 
peaks andma käegakatsutavaid tule-
musi. (ail) ●

EMSK kodanikuühiskonna auhinna võitjad
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Rohkem Euroopat – ainus 
viis kriisist väljumiseks

EMSK täiskogu 476. istungjärgu teise 
päeva avas presidendi avaldus tee-
mal „Kriisi ületamine – majanduse 
jätkusuutliku elavdamise poliitilise 
programmi suunas”. Staff an Nilsson 
kinnitas, et fi nants-, riigivõla-, majan-
dus- ja sotsiaalkriisist väljumiseks 
on ELil ainult üks võimaluse vahel: 
Euroopa süvendatud lõimimine. Tema 
sõnul on vaja rohkem Euroopa tasandil 
tegutsemist maksupoliitikas jaotamaks 
riikide maksujõuetuks muutumise 
riske, taastada pikaajaline maksevõime 
ning tagada majanduskasv, konku-
rentsivõime ja töökohad. Ühenduse 
meetodit ja komisjoni juhtrolli tuleb 
tugevdada. President rõhutas meie 
majandus- ja sotsiaalmudeli säilitamise 
tähtsust ning mainis komitee otsusta-
vust koostöö tugevdamisel oma riiklike 
majandus- ja sotsiaalnõukogude võr-
gustikuga, väites, et kriisist väljumine 
on sotsiaalselt vastuvõetav üksnes 
juhul, kui kaasatakse kõik osalised.

Transporti käsitlev valge raamat 

5.  detsembril 2011 korraldasid 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee ning Euroopa Komisjon komitee 
peahoones ühepäevase ühiskonve-
rentsi „Transporti käsitlev valge raa-
mat – Euroopa kodanikuühiskonna 
nägemus”. Üritus tõi kokku suurel 
hulgal transpordikasutajaid ja sidus-
rühmi, et arutada oma seisukohti selle 
olulise poliitilise dokumendi kohta. 
President Staffan Nilsson rõhutas: 
„Oleme täna siin seepärast, et ELi 
tegevuskavas väljapakutud meetme-
test täieliku kasu saamiseks peab neil 

meetmetel olema Euroopa kodaniku-
ühiskonna täielik toetus. Tänase üri-
tuse peaeesmärk on seega komisjoni 
ettepanekut kriitiliselt arutada.”

Euroopa Komisjon tutvustas 
Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava 2011. aasta märtsis. See 
koosneb 40 konkreetsest algatusest 
järgmiseks kümnendiks, mille ees-
märk on luua konkurentsivõimeline 
transpordisüsteem, mille abil suu-
rendatakse liikuvust, kõrvaldatakse 
olulistes valdkondades peamised 

Vasakult paremale: EMSK raportöör Pierre Jean Coulon, Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas, EMSK president Staff an Nilsson, konverentsi  moderaator Jacki Davis, Poola transpordiministeeriumi asedirektor 
Anna Midera ning Regioonide Komitee raportöör Antonio Costa

takistused ning hoogustatakse majan-
duskasvu ja tööhõivet. Samal ajal on 
ettepanekute kohaselt kavas oluli-
selt vähendada Euroopa sõltuvust 
imporditud naftast ning saavutada 
transpordist pärineva süsinikuheite 
vähendamine 60% võrra 2050. aas-
taks.

Valge raamatu koostamise ajal 
konsulteeriti mitmel korral huvitatud 
osapooltega ning see on avaldamisest 
saadik ELi sidusrühmade vaatluse all 
olnud. Konverents andis Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning Euroopa 
Parlamendile siiski võimaluse oma 
seisukohti laiema publikuga jagada. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee arvamuse raportöör Pierre-Jean 
Coulon rõhutas: „On selge, et õiget 
tasakaalu ühelt poolt tegevuskavas 
sätestatud heitkoguste vähendamise 
pikaajaliste eesmärkide saavutamise 
ning teiselt poolt Euroopa ühiskonna 
transpordivajaduste vahel on raske 
leida ning selleks on vaja komisjoni 
täiendavaid suuniseid.”

Aruteludes aktiivselt osalema oli 
kutsutud ka kolm ELi kodanikku, 
kes igapäevaste transpordikasutaja-
tena oma väljendasid ootusi. „Nagu 
Euroopa Komisjon, oleme ka meie 
teadlikud sellest, et mõne valge raa-
matu ettepaneku osas võib puududa 
poliitiline konsensus ja avalikkuse 
nõusolek,” toonitas komitee president 
ning jätkas: „Järgmisel kolmel aastal 
soovib komitee töötada selle nimel, et 
edendada korrapärast dialoogi koda-
nikuühiskonnaga valge raamatu meet-
mete rakendamise teemal.” (ac) ●

Seejärel pidas Prantsusmaa majan-
dus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu 
juht Jean-Paul Delevoye realistliku ja 
Euroopa-meelse kõne, milles ta rõhu-
tas: „Euroopa ei ole mitte probleem, 
vaid lahendus.” Tugevam lõimimine 
tähendas tema jaoks ennekõike seda, 
et liikmesriigid tunnustavad ELi lisa-
väärtust.

Kolme töörühma esimehed väljen-
dasid toetust mõlemale sõnavõtjale. 
Georgios Dassis (töötajate rühm) 
väljendas muret fi nantsturgude suur-
võimu üle, Luca Jahier (eri elualade 
rühm) tõi finantsturgude edasiste 
kõikumiste ärahoidmiseks lahendu-
sena välja eurovõlakirjade struktu-
reeritud süsteemi kasutusele võtmise 
ning Henri Malosse (tööandjate 
rühm) rõhutas vajadust parema hari-
duse ja VKEde otsustavama toetamise 
järele. (asp) ●

Ühtne Euroopa taevas – liiga oluline, 
et lasta sel ebaõnnestuda

Varssavis 28. novembril toimunud 
kõrgetasemeline konverents, kus 
oli arutusel „Ühtse Euroopa taeva 
II” õigusaktide paketi elluviimise 
takerdumine, oli kantud teema 
pakilisusest. Kaks aastat tagasi 
vastu võetud meetmepaketti, mille 
eesmärk oli kaotada Euroopa õhu-
ruumi kulukas ja ebatõhus jaotus 
riigipiiride alusel, ei ole veel raken-
datud. 

„Ühtse Euroopa õhuruumi loo-
mine on veel kauge tulevik. On 
oht, et lähimail aastail ei suuda me 
vastata pidevalt kasvavale nõudlu-
sele lennuliikluse järele,” hoiatas 
Euroopa Komisjoni transpordivo-
linik Siim Kallas. Tema seisukohaga 
ühines Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee asepresident ja „Ühtse 
Euroopa taeva II” õigusaktide 

paketti käsitletavate arvukate arva-
muste raportöör Jacek Krawczyk: 
„Kui paketi elluviimine ebaõnnes-
tub, on sellel Euroopa lennunduse 
tulevikule ulatuslik negatiivne 
mõju, mis puudutab ühtmoodi nii 
lennuettevõtjaid kui ka -reisijaid.”

Paketi võtmeelement on funkt-
s i o n a a l s e t e  õ h u r u u m i o s a d e 
loomine, kus aeronavigatsiooni-
teenuseid osutatakse rangete töö-
nõuete alusel ning riigipiiridest 
sõltumata. Ent seni on üheksast 
kavandatud õhuruumiosast moo-
dustatud vaid kaks: Taani-Rootsi 
ja Ühendkuningriik-Iirimaa. Kut-
sudes funktsionaalsete õhuruu-
miosade loomisega viivitavaid 
riike üles tegutsema, ütles Jacek 
Krawczyk: „Pacta sunt servanda. 
Lepingut tuleb austada.” 

Rakendamisega seotud viivitus-
test rääkis oma sõnavõtus ka voli-
nik Siim Kallas, kes ütles, et vaid 
viis Euroopa Liidu liikmesriiki on 
täitnud kokkulepitud võimsuse 
ja kulutõhususe eesmärgid. „Ma 
ei ole siin selleks, et nimetada või 
häbistada konkreetseid riike, ent on 
muret tekitavalt selge, et kaalumise 
aeg on ümber. Peame tegutsema 
kohe,” ütles ta.

Kooskõlas riigi avatud uste polii-
tikaga selgitas eesistujariiki Poolat 
esindanud uus transpordiminister 
Sławomir Nowak, et „ühtse Euroopa 
taeva välismõõde on Poola jaoks 
väga oluline”. Viidates konverentsi 
teemale „Ühtse Euroopa taeva ellu-
viimine ja laiendamine väljapoole 
Euroopa Liidu piire”, ütles ta, et 
„ühtne lennunduspiirkond ei tohi 
lõppeda ELi piiril”. 

Konverents lõppes Varssavi dek-
laratsiooni vastuvõtmisega, milles 
korrati vajadust kiirelt ellu viia 
„Ühtse Euroopa taeva II” õigusak-
tide pakett, mis „toob märkimis-
väärset kasu kõigile osapooltele”. 
„Ühtne Euroopa taevas on liiga 
oluline, et lasta sel ebaõnnestuda,” 
tõdeti deklaratsioonis. 

Kõnealusel edukal konverentsil 
osales ligikaudu 300 osavõtjat ning 
selle korraldasid ühiselt ELi nõu-
kogu eesistujariik Poola, Euroopa 
Komisjon ning Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee. (mb) ●

Vasakult paremale: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Jacek Krawczyk, 
Poola transpordi-, ehitus- ja merendusminister Sławomir Nowak ning Euroopa Komisjoni 
asepresident, transpordivolinik Siim Kallas 
Allikas: Poola transpordi-, ehitus- ja merendusministeerium
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Rio+20 ettevalmistamine

Kas jätkusuutlik majandus 
jääb vaid unistuseks?
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Head lugejad!
ÜRO eelseisval säästva arengu teemalisel 
tippkohtumise tasandi konverentsil Rio de 
Janeiros keskendutakse majanduse kesk-
konnahoidlikumaks muutmisele ja vaesuse 
vähendamisele, mis on omavahel seotud. 
Tippkohtumise eesmärk on uuendada meie 
poliitiliste liidrite kohustust täita globaalseid 
säästva arengu eesmärke. 

Seesuguseid algatusi tuleb kiita, ent nime-
tatud konverents on selge meeldetuletus, et poliitikud ja poliitika üksinda ei suuda 
võita vaesust ja haigusi ega tagada puhast vett ning õhku. Aastatuhande arengu-
eesmärkide saavutamiseks on jäänud vähem kui viis aastat, kuid nälga kannatab 
ikka veel ligi miljard inimest. 

Need probleemid ei tunne piire. Uuendatud poliitilisest kohustusest üksi ei 
piisa koolide ehitamiseks, puhta õhu tagamiseks ega meie ülemäärase tarbimise 
vähendamiseks. Kui kõigil inimestel oleks samasugune tarbimiskeskne elustiil 
nagu rikastes riikides, siis oleks meil vaja üheksat Maad, et neelata maailma CO

2
.

Kõigi tasandite valitsused peavad võtma globaalse vastutuse. Et see saaks toi-
mida, peab kodanikuühiskond osalema kõikides üleminekuetappides. See hõlmab 
strateegiate tegemist ja kavandamist, muutuste elluviimist ning pidevate järelmeet-
mete tagamist. Kodanikuühiskonnal peab Rio+20 säästva arengu konverentsil 
olema sõnaõigus, sest kodanikuühiskond on see, kes reaalselt loob poliitikat ning 
muudab suhtumist säästvama ja keskkonnahoidlikuma tuleviku suunas. Kodani-
kuühiskond saab selleks teed rajada. 

EMSK kutsub maailma liidreid Rio de Janeiros üles investeerima säästvatesse 
tehnoloogiatesse ja projektidesse ning samas järk-järgult loobuma toetustest, mis 
avaldavad keskkonnale kahjulikku mõju. Õiglane üleminek keskkonnahoidliku-
male majandusele nõuab kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite dialoogi ülemi-
neku mõjude üle tööturule ja ühiskonnale üldiselt.

Meil tuleb tagada dialoog kodanikuühiskonna ja otsustajate vahel ja nende hul-
gas. Kodanikuühiskond nii annab vajalikke poliitilisi soovitusi kui ka viib neid ellu.

Oleme valmis. Oleme osa muutusest.

EMSK president
Staff an Nilsson

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldab 7.–8.  veebruaril 
2012 suurejoonelise säästva arengu 
konverentsi, et valmistuda juunikuus 
toimuvaks ÜRO säästva arengu tipp-
kohtumiseks (Rio+20). EMSK konve-
rentsi eesmärk on pakkuda Euroopa 
kodanikuühiskonnale võimalust 
väljendada oma seisukohta Rio+20 
suhtes, aga ka anda panus tippkoh-
tumise õnnestumisse. EMSK edastab 
oma järeldused ÜRO konverentsi 
läbirääkivatele pooltele ja kodaniku-
ühiskonna partneritele üle maailma. 

EMSK konverentsil tutvusta-
takse kõigepealt Rio+20 protsessi 
hetkeseisu, seejärel keskendutakse 
rohemajandusele kui säästva arengu 
edendamise vahendile, mis arves-
tab planeedi loodusvarade nappu-
sega. Esimene laiem arutelu käsitleb 
Euroopa panust säästvuse arenda-
misse, teine säästvat arengut ELi mit-
tekuuluvates riikides. 

Säästvus on seotud palju rohkema 
kui pelgalt keskkonnaga. Säästvus 
puudutab meie majandust, haldust 
ja kõiki eluvaldkondi. Seepärast tuleb 
ülemaailmsete probleemide lahenda-
misel kaasata säästvus nii paljudesse 
erinevatesse poliitika valdkonda-
desse. 

Kuigi sõltume tänases globaalses 
maailmas üksteisest, on üllatav, et 
säästvad lahendused ikka veel puu-
duvad. Pikaajaline mõju jääb sageli 

Alljärgnevalt loetletud neli seminari 
loovad võimaluse sügavamaks aruteluks 
ja konverentsi järelduste koostamiseks:

 ■ „Toit, vesi ja energia kõigile”;

 ■ „Säästev tarbimine ja tootmine”;

 ■ „Õiglane üleminek rohemajandu-
sele ja selle sotsiaalne mõõde”; 

 ■ „Kodanikuühiskonna kaasamine 
rohemajandusele ülemineku prot-
sessi”.

Viimase aasta jooksul on EMSK teinud 
Rio+20 ettevalmistamise raames kooskõ-
lastustööd sidusrühmadega ELis ja mujal 
maailmas. EMSK kavatseb teha ÜRO 
konverentsil (või esitada konverentsile) 
ühisavalduse koos Brasiilia, Hiina, India, 
Venemaa ja Lõuna-Aafrika partneritega. 

Pärast laiaulatuslikku konsulteeri-
mist Euroopa kodanikuühendustega, 

lühiajaliste hüvede ja kasumlikkuse 
varju. Mida suuremaks kasvab nõudlus 
ressursside ja energia järele, seda kee-
rukamate probleemidega me silmitsi 
seisame. Seda ütleb kaine mõistus. 

Meile harjumuspärase maailma 
aluseks on majanduses tegutsevad 
inimesed; majandusmasin avaldab 
sageli väga laastavat keskkonnamõju 
miljarditele inimestele. Vesi, hinnaline 
loodusvara, on paljudes põllumajan-
dusest ja loomakasvatusest sõltuvates 
piirkondades üha raskemini kättesaa-
dav. Fossiilkütused mürgitavad meie 
jõgesid ja taevast. Muutuste tagajärjel 
looduse tasakaalus ei suuda paljud tai-
med ja loomad ellu jääda. Need tegu-
rid üksnes süvendavad üldist vaesust 
ja terviseprobleeme.

Tuleb kaotada seos majanduskasvu 
ning keskkonna seisundi halvenemise 
vahel – see on rohelise majanduse 
alustala. Roheline majandus aitab kõr-
valdada vaesuse ja sotsiaalse ebavõrd-
suse, säilitades loodusvarad tulevastele 

mille viis eri kuulamiste vormis läbi 
EMSK säästva arengu vaatlusrühm, 
võttis komitee 2011. aasta septembris 
vastu arvamuse, milles sätestati koda-
nikuühiskonna panus ÜRO säästva 
arengu konverentsile Rios (Rio+20). 
Arvamust võeti arvesse Euroopa Liidu 
säästvat arengut puudtava seisukoha 
väljakujundamisel, mis edastati seejä-
rel ÜRO Rio+20 konverentsi sekreta-
riaadile. 

EMSK kohaselt on Rio+20 ülesanne 
tekitada ülemaailmne suunamuu-
tus rohe- ja säästva majanduse poole. 
Konverentsil oodatakse pingutusi ka 
valitsusjuhtide tasandil. Lõpptulemu-
sena peaksid kõik valitsustasandid ja ka 
kodanikuühiskond tunnetama, et neil 
lasub ülemaailmne vastutus. 

EL peab samas püüdma muuta tar-
bimisharjumusi ja tagama, et üleminek 
rohemajandusele ei avaldaks halba 
mõju vaesuse piiril elavatele inimestele. 
Seepärast peavad vaesuse kaotamine ja 
ebamääraste aastatuhande arenguees-
märkide täitmine asetsema Rio+20 
tegevuskavas esmatähtsate küsimuste 
hulgas.

EMSK konverentsil püütakse pöö-
rata erilist tähelepanu säästva arengu 
keskkonna- ja sotsiaalsele sambale. 
Komitee arvates tuleb igasugusel ülemi-
nekul rohemajandusele leida tasakaa-
lustatud sünergia keskkonnaküsimuste 
ja sotsiaalse arengu vahel. Rohelisem 
majandus peaks edendama säästvat 
arengut, säilitama loodusvarasid ja lee-
vendama kliimamuutust. ●

põlvkondadele. Selleks peab ülemine-
kul austama õigluse, koostöö ja ühise 
vastutuse põhimõtteid, kuid tarvis on 
ka tohutuid jõupingutusi ja poliitilist 
tahet – sellest jääb nii sageli vajaka.

Komiteel on kava, kuidas muuta 
kütusenäljas mootorina töötav 
maailmamajandus ükskord ometi 
harmoonilisemaks, õiglasemaks ja 
säästvamaks. Teeme ettepaneku anda 
ÜRO-le volitused rohelise majanduse 
edendamiseks. Need toetuksid kuuele 
elemendile: näitajad, eeskirjad, hari-
dus, fi skaalpoliitika, teadusuuringud 
ja rohelise majanduse eesmärgid.

Oleme veendunud, et see õnnestub. 
Oleme veendunud, et suudame kaa-
lukausid looduse ja inimeste kasuks 
kallutada.

Hans-Joachim Wilms
EMSK säästva arengu vaatlusrühma 
esimees

EMSK algatas veebipõhise platvormi sidusrühmade 
kaasamiseks, mis on mõeldud eelkõige kodaniku-
ühiskonna organisatsioonidele, kuid on avatud ka 
kõigile teistele, kes soovivad anda oma osa Euroopa 
kodanikuühiskonna ühisesse panusesse Rio+20 kon-
verentsil. 

Soovime õppida säästva arengu teemadest huvitatud 
asjatundjatelt, organisatsioonidelt ja kodanikelt ning 
nendega arvamusi vahetada. 

Tulge koos meiega Rio+20 konverentsile, klõpsates 
järgmisele lingile:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform.

EMSK säästva arengu vaatlusrühma 
esimees Hans-Joachim Wilms

pppppa

JUHTKIRI

Säästva arengu 

erivälja
anne



4

Nepali küsimused

Nepali pingutusi toiduga kindlustatuse 
valdkonnas ohustab hübriidseemnete 
massiline sissevedu. Sellised seemned 
ei sobi kohaliku kliima ega pinnasega. 
Hübriidkultuurid ei anna seemneid 
järgmiste saakide tarbeks, samuti läheb 
nende puhul vaja kalleid kemikaale. 

ActionAid Nepali esindaja Bed 
Prasad Khatiwada sõnul sunnitakse 
talunikke igal aastal vastavatelt tootja-
telt selliseid seemneid ostma. „Nepali 
valitsus toetab sisseveetud seemnete ja 
kemikaalide kasutamist, et tasakaalus-
tada kulusid.”

„Samas on sellisel tegevusel pika-
aegsed halvad tagajärjed ja mõju 
monokultuuride viljelemisele,” sõnas 
Khatiwada. Nepali kliima- ja keskkon-
natingimused on mõjutatud nii lähis-
troopilisest, paras-, kui ka arktilisest 
vöötmest. Sellistes tingimustes ei saa 
viljeleda ainult üht kultuuri. 

2009. aastal ikaldus hübriidmaisi 
saak, jättes tuhanded inimesed elati-
seta. 2010. aastal ikaldus ka hübriidriisi 
saak. Nepali valitsus hüvitas talunikele 
kahjud kemikaalidega järgmiseks saa-
gikoristushooajaks. 

„Septembris [2011] sõlmis Monsato 
kokkuleppe USAID Nepali esindusega. 
Nad soovisid teha koostööd Nepali 
põllumajandusministeeriumiga,” 
kirjeldas Khatiwada olukorda EMSK 
Infole. „Kohalikud talunikud väljen-
dasid aga rahulolematust ja valitsus 
tõmbus tagasi.” 

„Me [ActionAid] ei ole Monsato 
vastu, vaid hübriidseemnete sisseveo 
vastu, kuna need ei sobi sellesse klii-
masse ega ole pakkumise ja hinna poo-
lest jätkusuutlikud,” lisas Khatiwada. 
Tema sõnul töötab Nepali põlluma-
jandussektoris 75% elanikkonnast 

ning sektor moodustab ligikaudu 34% 
SKPst. 

2008. aastal asutas ActionAid Nepal 
eesotsas Bed Prasad Khatiwadaga 60 
eri tera- ja köögiviljast koosneva seem-
nepanga. Khatiwaga sõnul on tegemist 
kohalike, kõrge saagikusega seemne-
tega, mis aitavad tagada parema toi-
duga kindlustatuse. Seemnepanka 
kasutab ligikaudu 400 Nepali talu-
nikku. 2012. aastal on kavas projekti 
laiendada.

ActionAidi Nepali projekt on hea 
näide arvukatest probleemidest, mil-
lega kohalikud kogukonnad kõikjal 
maailmas toime peavad tulema. EMSK 
leiab, et igaühe juurdepääs ressurssi-
dele, toidule ja energiale peab kuuluma 
ülemaailmse säästva arengu tegevus-
kava prioriteetide hulka. 

EMSK arvamuse „Rio+20: rohelise 
majanduse ja juhtimise parandamise 
suunas” kohaselt tuleb üleminekul 
säästvale arengule võtta alati arvesse 
sotsiaalset mõõdet. Toiduga kindlus-
tatus ja säästev põllumajandus on ka 
kohtumise üks seitsmest esmatähtsast 
aruteluvaldkonnast. 

ActionAidi Taani esinduse poliiti-
kanõuniku Kirsten Hjørnholm Søren-
seni arvates ei saa aga hellitada liigseid 
lootusi, et ÜRO tippkohtumisel käsit-
letakse arenguriikide muresid, nagu 
Nepali väikeste põllumajanduskogu-
kondade käekäik. „Rio+20 põhitähele-
panu langeb ilmselt rohemajandusele 
ülemineku teemale, kuna rikaste rii-
kide vaheline võimukese võib selle 
tulemusel nihkuda,” selgitas ta EMSK 
Infole, lisades, et igasuguse ülemine-
kuga peavad kaasnema oskusteabe 
jagamine, võlakergendus, osalusde-
mokraatia ning meetmed kliimamuu-
tusega võitlemiseks. ●

RIO+20 – muutuste aeg

ÜRO säästva arengu konverentsi 
RIO+20 eest vastutava ÜRO pea-
sekretäri asetäitja Sha Zukangi üles-
anne muuta säästev areng toimivaks 
ülemaailmseks poliitikaks ei vääri 
kadestamist. 20  aastat pärast Rio 
de Janeiros toimunud ÜRO kesk-
konna- ja arengukonverentsi kogu-
nevad otsustajad, kõrgetasemelised 
ametnikud, kodanikuühiskonna ja 
institutsioonide esindajad taas kord 
Brasiilias. 

Eesmärk on leppida kokku reas 
kohustuslikes põhimõtetes, mis 
tagaksid helgema tuleviku kõigile 
inimestele ja meie planeedile. Ometi 

ei ole 20 aastat hiljem ikka veel säästva 
arengu üldiselt tunnustatud määrat-
lust. Panused on aga kõrged: Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee presi-
dent Staff an Nilsson nimetas RIO+20 
konverentsi otsustavaks hetkeks, mis 
määrab uue majanduskorra õnnestu-
mise või ebaõnnestumise. 

Tippkohtumise eel on esile kerki-
nud lahknevaid vaateid selle kohta, 
milline on parim viis säästva arengu 
saavutamiseks. Toimunud on kaks 
ettevalmistavat koosolekut: esimene 
mais 2010 ja teine märtsis 2011. Kol-
mas ja viimane koosolek peetakse 
2012. aasta mai lõpus. Need koosole-

kud annavad aimu sellest, mida on 
Rio+20 konverentsilt oodata. 

„Senise ettevalmistusprotsessi käi-
gus oleme vaadanud üle edusammud ja 
lüngad praeguste kohustuse täitmisel 
ning kindlaks teinud uued üleskerki-
vad väljakutsed,” ütles Sha Zukang. Ta 
lisas: „Kuigi seisukohad ja vaated eri-
nevad, on mõlemas valdkonnas siiski 
märgata arusaamade ja lähenemisvii-
side koondumist.” 

Konverentsil keskendutakse majan-
duse keskkonnahoidlikumaks muut-
misele vaesusvastase võitluse ning 
säästva arengu kontekstis. Eesmärk 
on samuti luua säästva arengu insti-
tutsiooniline raamistik. Siiski usub 
EMSK, et edu sõltub kodanikuühis-
konna otsesest panusest. Seega kaasab 
ÜRO aktiivselt kodanikuühiskonda 
globaalsetesse aruteludesse interneti 
ja sotsiaalmeedia võrgustike kaudu.

EMSK kutsub otsustajaid tungivalt 
üles tagama, et üleminek keskkonna-
hoidlikumale majandusele tugineks 
kvalitatiivsel majanduskasvul. Seesu-
gune kasv tähendaks vaesuse ja sotsiaa-
lse ebaõigluse kaotamist, sest sotsiaalne 
mõõde on säästva arengu ja õiglasema 
globaalse ühiskonna jaoks tõepoolest 
hädavajalik. ●
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Roheline majandus eeldab rohelise 
meelsusega ühiskonna kaasatust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee liikme Hans-Joachim Wilmsi 
(Saksamaa, töötajate rühm)sõnul ei 
ole ÜRO säästva arengu konverent-
sil (Rio+20) võimalik võtta suunda 
rohelise majanduse edendamisele, 
kui aktiivselt ei kaasata kodaniku-
ühiskonda.

Euroopa ettevalmistuste hulgas 
Rio+20 konverentsiks esitasid EL ja 
liikmesriigid novembris oma ühise 
seisukoha konverentsi sekretariaadile 
(vt sellega seotud artiklit). Kuna EL 
peab oluliseks kodanikuühiskonna 
kaasatuse suurendamist, püüdis 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-

mitee anda sellesse dokumenti väär-
tusliku panuse.

„Meile kui komitee liikmetele on 
väga oluline kaasata kodanikühis-
kond kohe algusest peale,” ütles 
komitee arvamuse raportöör Hans-
Joachim Wilms. „Me ei tahtnud 
koostada vaid üht suurt aruannet 
[---], tahtsime leida vastuseid ning 
eelkõige kaasata kogu kodanikuühis-
konna,” lisas Wilms, kes on ka säästva 
arengu vaatlusrühma esimees.

Arvamuses, kus vaadeldi Euroopa 
kodanikuühiskonna panust Rio+20 
konverentsi, väljendas komitee hea-

meelt asjaolu üle, et ka EL käsitleb 
nüüd „säästva arengu sotsiaalset 
mõõdet”. Komitee leiab siiski, et 
Rio+20 konverentsi käsitlevas teati-
ses ei rõhutanud Euroopa Komisjon 
sotsiaalset mõõdet piisavalt.

„Edukas üleminek jätkusuutli-
kule majandusele sõltub sellest, kas 
kodanikuühiskond seda aktsepteerib 
ja toetab,” ütles Wilms ning mär-
kis, et see eeldab vabaühenduste ja 
ettevõtete kaasamist enne ja pärast 
konverentsi ning konverentsi ajal 
mitte ainult rahvusvahelisel, vaid 
ka riiklikul, piirkondlikul ja koha-
likul tasandil. Põhjus on see, et 
kodanikuühiskond, eelkõige tar-
bijad ja ettevõtjad, peavad tegema 
suuri investeeringuid innovatsiooni, 
muutma oma käitumist ja võib-olla 
isegi ohvreid tooma.

Lisaks üleskutsele kaasata kogu 
kodanikuühiskond Rio+20 konve-
rentsi protsessi, kutsutakse Wilmsi 
koostatud arvamuses Euroopa Liitu 
üles keskenduma kodutööle, et 
tugevdada oma positsiooni läbirää-
kimistel ning olla eeskujuks teistele 
piirkondadele. 

Ta märkis, et jõupingutused rohe-
lise majanduse edendamisel võivad 
aidata kaotada vaesust, mille tõttu 
kannatab üle miljardi inimese nälga 
ja viletsust, ning luua miljoneid uusi 
ja püsivaid töökohti. 

„Komitee on veendunud, et üle-
minek rohelisele majandusele tuleb 
sobitada üldisesse säästva arengu 
strateegiasse. Selleks, et üleminek 
rohelisele majandusele toimuks 
õiglaselt, on vaja aktiivseid poliiti-
kameetmeid,” kinnitas Wilms. Need 
hõlmavad meetmeid, mille eesmärk 
on leida tasakaal keskkonnahoidlike 
töökohtade loomise ja töökohtade 

kadumise vahel, kohaldada neile 
töökohtadele Rahvusvahelise Töö-
organisatsiooni (ILO) inimväärse 
töö põhimõtteid ning säilitada käi-
masolev dialoog valitsuste ja sotsiaal-
partnerite vahel. Nende eesmärkide 
saavutamine eeldab, et avalik sektor 
eraldab rohelise majanduse sotsiaa-
lsele mõõtmele märkimisväärses 
koguses rahalisi vahendeid. ●
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Revolutsioon vähese CO
2
-heitega majanduse saavutamiseks

Vähese CO
2
-heitega jõukas majandus 

on võimalik, kuid see eeldab asjakoha-
seid poliitikameetmeid, tehnoloogiaid 
ning poliitilisi kohustusi. Eelkõige on 
vaja revolutsiooni inimeste suhtumi-
ses, rõhutab Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige Richard Adams 
(Ühendkuningriik, III rühm).

Hetkel, mil maailma rahvaarv on 
ületamas 7 miljardi piiri, on selge, et 
inimkond tarbib liiga palju ressursse 
ning põhjustab rohkem saastet, kui 
meie planeet välja kannatab.

„Jätkusuutliku majanduse aluspõ-
himõtteid tuleb võtta väga tõsiselt,” 
rõhutas Richard Adams, kes on üht-
lasi sotsiaalsete, keskkonna- ja eetiliste 
küsimuste konsultant. Nende põhimõ-
tete kohaselt tuleb muu hulgas luua jät-
kusuutlik tasakaal maailma majanduse 
ja ökosüsteemi vahel ning seada esiko-
hale inimeste vajadused, mitte nende 
soovid.

Tõdedes, et tegelik muutus algab 
kodust, on EL teinud olulisi edusamme 
oma ökoloogilise jalajälje vähendami-

sel. Möödunud kahe aastakümne jook-
sul on EL vähendanud heitkoguseid 
16% võrra. Samal ajal on ELi majandus 
kasvanud 40%. See annab tunnistust 
sellest, et majanduskasv väheste heit-
koguste juures on praktikas saavutatav.

Samuti on EL saavutamas oma 
2020. aasta eesmärke vähendada heit-
koguseid 20% võrreldes 1990. aasta 
heitkoguste tasemega ning suuren-
dada taastuvallikate osatähtsust 20%-
ni energiaallikate jaotuses. Euroopa 
on praegu siiski alles poolel teel oma 

Kuidas kasutada Euroopa ressursirikkust?
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EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

ELi suurema ressursitõhususe stratee-
gia on paljulubav, ent nõuab teatavate 
eesmärkide täpsustamist, leiab EMSK 
liige Lutz Ribbe.

Euroopa 2020. aasta strateegiaga 
määrati järgmiseks kümnendiks 

ära seitse juhtalgatust, et edendada 
arukat, rohelist ja kaasavat majan-
duskasvu. Ressursitõhusus on üks 
nimetatud algatustest, mille eesmärk 
on kasutada arukamal ja tõhusamal 
viisil niigi nappe ressursse – alustades 
toidu ning lõpetades vee ja toorainega.

Juhtalgatus asetab ressursitõhu-
suse ELi poliitika aluspõhimõtete 
sekka, mida võetakse arvesse ener-
geetika, transpordi, kliimamuutuse, 
tööstuse, toorainete, põllumajanduse, 
kalanduse, bioloogilise mitmekesi-
suse ja regionaalarengu valdkonnas. 

Selleks et eri sidusrühmad saaksid 
kasutada oma võimalusi suurema 
ressursitõhususe saavutamiseks, on 
komisjon sätestanud rea alastratee-
giaid, sealhulgas vähese CO

2
-heite 

tegevuskava (vt seotud artiklit). 

„Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee tervitab juhtalgatust „Res-
sursitõhus Euroopa”, ent peab seda 
liiga ebamääraseks,” märkis algatust 
käsitleva EMSKi arvamuse raportöör 
Lutz Ribbe (Saksamaa, III rühm). 
„On vältimatu võimalikult konkreet-
selt sätestada, millised muudatused 
on vajalikud ja kuidas neid tuleb ellu 
viia.”

Komitee ootab komisjonilt, et see 
kirjeldaks 20 väljakuulutatud väik-
semas algatuses väga täpselt järgmisi 
aspekte: mida täpselt mõeldakse 
„ressursitõhususe” all; mida on või-
malik saavutada juba tehnoloogilise 
optimeerimisega; millistes sektorites 
peavad toimuma väljakuulutatud 
„suured muutused” ning millised 
muutused peaksid toimuma tootjate 
ja tarbijate käitumises.

Lisaks jääb komitee jaoks arusaa-
matuks ressursitõhususe algatuse 

eesmärgi poole, mis seisneb energiatõ-
hususe 20% suurendamises.

2020. aasta järgseks perioodiks on 
Euroopa Komisjon välja töötanud 
dokumendi „Konkurentsivõime-
line vähese CO

2
-heitega majandus 

aastaks  2050. Edenemiskava”, mil-
les taotletakse Euroopa heitko-
guste vähendamist koguni 80–95% 
21. sajandi keskpaigaks. See eesmärk 
nõuab olulisi investeeringuid, muu 
hulgas uude taastuvenergiasse, ener-
giasäästlikesse hoonetesse, hübriid- ja 

elektrisõidukitesse, arukatesse ener-
giavõrkudesse ja vähese CO

2
-heitega 

energiatootmisse. 

Richard Adamsi koostatud arva-
muses edenemiskava kohta innustab 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
„kõiki ELi institutsioone võtma seda 
arvesse kui juhendit”. 2050. aasta ees-
märkide saavutamiseks on Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates 
vajalikud ambitsioonikamad vahe-
eesmärgid, sealhulgas vähendada 
2020. aastaks heitkoguseid 25% ning 
2030. aastaks 40%.

Arvamuses soovitab komitee 
„komisjonil tulla välja uue tervikliku 
meetmepakkega, et tõhustada [---] 
uusi suurinvesteeringuid”. Lisaks 
sellele kutsub komitee üles kaasama 
kodanikuühiskonna „täiel määral 
konkreetse strateegilise kava üle peeta-
vasse alalisse struktureeritud dialoogi”.

See on vajalik üleminekuks vähese 
CO

2
-heitega majandusele, mis „nõuab 

radikaalset üldsuse suhtumise muutust 
lihtsama, vähese CO

2
-heitega elustiili 

kasuks, et poliitikud võiksid julgeda teha 
vajalikke otsuseid,” rõhutas Richard 
Adams. „Teisisõnu nõuab majanduse 
jätkusuutlikkus revolutsiooni inimeste 
ootustes ja väärtushinnangutes.”

Kokkuvõtteks ütles Richard Adams 
järgmist: „Meie globaalsed institut-
sioonid on ikka veel lapsekingades 
ega suuda kanda tuleviku koormat. 
Ma loodan, et EL jätkab oma püüdlusi 
edasise arengusuuna leidmisel.” ●

lisamine Euroopa 2020. aasta stra-
teegiasse. „Ressursitõhus Euroopa 
peab olema säästva arengu stratee-
gia keskne osa, mitte aga stratee-
giat asendama,” selgitas Ribbe, kes 
on ühtlasi Euroopa Looduspärandi 
Fondi (Euronatur) looduskaitsepo-
liitika osakonna juhataja.  

Selle teadvustamise rõhutami-
seks märgib Ribbe, et jätkusuut-
matu majanduse halvad tagajärjed 
avaldavad täit mõju alles tulevastele 
põlvedele, kes peavad nendega toime 
tulema. 

Ta lisas, et seisame seega silmitsi 
ülesande ja küsimusega, kuidas 
arendada praeguse põlvkonna kol-
lektiivset vastutustunnet tulevastele 
põlvedele mõeldes. „Peame mõtlema 
SKPst laiemalt, seega oleks põhjalik 
avalik arutelu majanduskasvu kont-
septi üle pidanud toimuma juba 
ammu.” 

„Sellega seoses on esmatähtis kaa-
sata kodanikuühiskond ja majandus-
ringkonnad algusest peale täielikult 
kõnealusesse protsessi,” märkis ta 
lõpetuseks. ●

EMSK Info — Jaanuar 2012/1. Eriväljaanne



6

Noored ettevõtjad jäetakse kõrvale

Keskkonnahoidlikud investeeringud 
peaksid teoreetiliselt aitama luua uusi 
võimalusi ettevõtluseks ja uusi töö-
kohti paljudes sektorites. Ent Euroopa 
majanduse dünaamilisus ja riskikapital 
on Euroopa noorte ettevõtjate konfö-
deratsiooni presidendi Dimitris Tsi-
gose sõnul täiesti ebapiisavad.

„Põhiprobleemi kujutavad endast 
kapital ning teadus- ja arendustegevus 
selliste uute toodete ja teenuste loomi-
seks, mis nõuavad riskirahastamist,” 
selgitas Tsigos ning lisas, et Euroopa 
ühtne turg ei ole veel reaalmajandusse 
jõudnud. „Vastloodud ettevõtete ris-
kirahastamine Euroopas on USAga 
võrreldes masendavas seisus.” 

Euroopas valitsevad lühiajalised 
suundumused investeeringute, töö-

hõive ja tööpuuduse valdkonnas, sise-
majanduse koguprodukt elaniku kohta 
ning tööviljakus on kesised. Peaaegu 
kolmandikul ELi 25  kuni 64  aasta 
vanustest elanikest puudub siiani 
ametlik kvalifi katsioon. 

Sellistes tingimustes on ettevõtete 
loomine ja võimaluste leidmine raske. 
Hoolimata viletsatest väljavaadetest 
usub Tsigos, et praegune fi nantskriis 
võib aidata Euroopal anda uut hoogu 
ettevõtlike VKEde uuendustegevusele 
reaalses turuolukorras.

Samas on Euroopa noortel ettevõt-
jatel raskusi uute keskkonnahoidliku-
mate ettevõtete toomisel närvilisele 
turule. Pangad ei anna ikka veel laenu. 
Samuti ei ole tagatud, et katsetamata 
toodetele leidub ostjaid, eelkõige kui 

tegemist on noore ettevõtjaga, ütleb 
võrgustiku Young Professionals in 
Local Development (Noored spet-
sialistid kohalikus arengus; YPLD) 
president Codrin Paveliuc-Olariu. 
Võrgustiku eesmärk on aidata koha-
likel kogukondadel kiiremini ja tõhu-
samalt areneda.

„Noori spetsialiste peetakse maa-
ilmas teisejärgulisteks kodanikeks. 
Hoolimata sellest, et noortel spetsia-
listidel on kõrge kvalifi katsioon, ei küsi 
otsuselangetajad neilt nõu ega arvesta 
nendega,” lisab Paveliuc-Olariu.

Tema sõnul keskenduvad noored 
spetsialistid seetõttu rohkem teenin-
dusettevõtetele. „Nii noorte spetsia-
listide ees seisvad probleemid kui 
ka takistused ametiredelil ülespoole 
liikumisel on liiga keerulised selleks, 
et nad suudaksid luua uuenduslikke 
ettevõtteid,” selgitas Paveliuc-Olariu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee rõhutab, et säästva arengu jaoks 
on äärmiselt oluline luua tingimused 
selleks, et ettevõtted oleksid keskkon-
nahoidlikumale majandusele ülemine-
kul edukad. Komitee soovib, et kõigi 
valitsustasandite poliitikakujundajad 
üleminekut toetaksid. 

See nõuab samas reguleerivaid 
meetmeid, fi nantspoliitilisi vahendeid 
ning riiklikke kulutusi ja investeerin-
guid. Samuti on vaja kaasata selliseid 
ettevõtlikke inimesi nagu Dimitris Tsi-
gos ja Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Keskkonnahoidlikum majandus, 
paremad töökohad

keskkonna, säästvamate eluviiside ja 
tulevikus majanduskasvu saavutamisele 
suunatud tegevusprogrammi. Siiski on 
ka komitee väljendanud kahtlusi seoses 
tegevuskavaga, pidades seda „liiga eba-
määraseks”. Komitee arvamuses teemal 
„Ressursitõhus Euroopa” leitakse, et res-
sursitõhusust ei tuleks hõlmata mitte 
Euroopa 2020. aasta strateegiasse, vaid 
see peaks olema eraldiseisev poliitika-
valdkond. 

Väljavaade luua uusi töökohti ja 
ettevõtteid ning suurendada majan-
duskasvu, kahjustamata seejuures 
keskkonda, on meelitav nii Euroopa 
ametiühingutele kui ka poliitikaku-
jundajatele. Kliimamuutuse ja süsini-

Mõtlemisainet 
säästvuse teemal

Olukorras, kus maailma rahvastik 
üha kasvab ja toiduvarud on napi-
mad, võivad Euroopa tarbijad ja 
ettevõtted täita olulist osa toiduainete 
tarneahela jätkusuutlikkuse tagami-
sel, kinnitas Euroopa tervise- ja tarbi-
jaküsimuste volinik John Dalli.

Lähiaastate ülemaailmne toiduk-
riis ja vastuvõetamatu olukord, et üle 
miljardi inimese kannatab maailmas 
nälga, on taganud toiduga kindlusta-
tuse küsimusele koha Rio+20 konve-
rentsi teemade tipus.

„Majanduskriis, suurenev globali-
seerumine, kliimamuutus, tarbekau-
pade kallinemine ja nende nappus, 
nagu ka sotsiaalsed ja demograafi li-
sed muutused avaldavad märkimis-
väärset mõju toiduainete tarneahela 
kõigil tasanditel,” selgitas John Dalli.

Asjaolu, et nüüd on vaja ära toita 
7 miljardit suud ja põllumajandus-
toodangu ülejäägid on olnud aastaid 
languses, ei tähenda, et eurooplased 
peaksid vähem sööma, selleks et 
teised saaksid rohkem süüa. Parim, 
mida eurooplased saaksid teha, on 
vähem raisata.

„[Toidujäätmed ja toidu paken-
damine] on kaks väga olulist aspekti 
ulatuslikumas ressursitõhususe, 
finantskriisi, ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse ja nälja vastu võitlemise 
kontekstis,” sõnas Dalli.

Hiljutise ELi uuringu kohaselt 
tekib Euroopas igal aastal hinnangu-
liselt 89 miljonit tonni toidujäätmeid, 
millest üle 60% saaks ära hoida, kui 
tarbijad kavandaksid oma sisseoste 
paremini, jaemüüjad haldaksid oma 
varusid tõhusamalt ja restoranide 
toidujäätmed leiaksid kasutuse. John 
Dalli märkis, et toidujäätmete sellise 

vastuvõetamatu raiskamise vähen-
damine nõuab praeguste killustatud 
teadlikkuse suurendamise kampaa-
niate tõhustamist. See eeldab teavi-
tusvahendeid, logistilisi parandusi ja 
toidu ümberjagamise programme, 
näiteks toidupanku.

„Toidujäätmete hulga miini-
mumini viimine on keeruline üles-
anne, mis nõuab kõigi toiduainete 
tarneahelas osalejate ja riigiasutuste 
koostööd, et vähendada keskkon-
naalaseid, majanduslikke ja eetilisi 
mõjusid,” sõnas volinik.

Laiemas plaanis on komitee 
pühendunud ülemaailmse toiduga 
kindlustatuse idee edendamisele, 
mida ta on toonitanud ka oma mit-
mes algatuses, nagu hiljutine konve-
rents „Toit kõigi jaoks – teel globaalse 
kokkuleppe suunas”.

Oma järeldustes rõhutas EMSK 
president Staffan Nilsson, et üle-
maailmse toiduga varustatuse prob-
lemaatilisuse üks peamisi põhjusi 
seisneb selles, et arengumaailmas on 
põllumajandussektor olnud aastaid 
unarusse jäetud ja alarahastatud. Ta 
väitis, et selle olukorra leevendamine 
nõuab suuremaid investeeringuid 
põllumajandusse ning põlluma-
janduslikku teadus- ja uuendus-
tegevusse, samuti tõhusat turu- ja 
keskkonnapoliitikat.

„[Me peame] tunnistama, et toi-
duga kindlustatus on ülemaailmne 
probleem ja sellesse tuleb kaasata 
kõik sidusrühmad, eelkõige nõuab 
see põllumajandustootjate, tarbijate, 
erasektori, töötajate ja vabaühen-
duste tõsist panust,” toonitas Staff an 
Nilsson. ●

Üleminek keskkonnahoidlikumale 
majandusele on suunatud inimväärse 
töö ja kvaliteetsete töökohtade loomi-
sele. Ülemaailmse majanduslanguse 
tingimustes ei saa aga anda mingeid 
tagatisi. 

Euroopas tervitasid ametiühingud 
Cancúni 2010. aasta deklaratsiooni nn 
õiglase ülemineku tagamiseks vähem 
CO

2
-heiteid tekitavale majandusele. 

Siiski kritiseeris Euroopa Ameti-
ühingute Konföderatsioon Euroopa 
Komisjoni energiategevuskava 
2050. aastani, kuna selles puudus iga-
sugune viide sellele, kuidas ülemine-
kuajal töökohti ja tööhõivet säilitada 
ning edasi arendada. 

„Sidus ELi energiapoliitika on äärmi-
selt oluline eeltingimus, et liikuda vähese 
CO

2
-heitega ja jätkusuutliku ühiskonna 

poole, mis tänu demokraatlikult kont-
rollitud reguleerivatele asutustele, kes 
tagavad kõigi jaoks taskukohased hin-
nad, ohutuse ja varustuskindluse, ning 
sotsiaaldialoogile on jätkusuutlik nii 
sotsiaalses kui ka keskkondlikus mõt-
tes,” sõnas EMSK Infole Euroopa Ame-
tiühingute Konföderatsiooni (ETUC) 
pressiesindaja Emanuela Bonacina.

Energiategevuskava 2050.  aastani 
on osa Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatusest „Ressursitõhus Euroopa”. 
Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik 
Janez Potočnik kirjeldas seda kui parema 

kuheite vähendamise eesmärke ei saa 
aga tagaplaanile või tähelepanuta jätta, 
märkis ETUCi esindaja, hoiatades, 
et majanduskriis kahandab poliitilist 
tahet ja õõnestab keskkonnahoidlikke 
poliitikastrateegiaid. Samuti väitis ta, et 
ülemineku tagamiseks on tarvis inves-
teeringuid. 

Aasta algupoolel avaldatud Rahvus-
vahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aru-
ande kohaselt suurendavad nn rohelised 
investeeringud tõepoolest lühikeses ja 
keskpikas perspektiivis tööhõivet. ILO 
aruande kohaselt on tõendeid, et sellised 

investeeringud loovad lühiajaliselt uusi 
võimalusi. Need võimalused teisenevad 
aruande kohaselt pikaajalises perspektii-
vis kõrgemaks tööhõivetasemeks. 

„Keskkonnahoidlikuma majanduse 
aluseks saab teadusuuringute läbivii-
mise ja innovatsiooni võime roheliste 
tehnoloogiate valdkonnas, mis peaksid 
poliitika, reguleerimise ja sotsiaaldia-
loogi kaudu looma kvaliteetseid töö-
kohti ja sotsiaalset edu,” võttis kokku 
ETUCi sekretär Judith Kirton-Darling.
 ●
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Euroopa – Vahemere piirkonna 2011. aasta 
tippkohtumine Istanbulis: võimalus teha 
kokkuvõtteid ning realistlikult ja positiivselt 
tulevikku vaadata 

ELi-Hiina kodanikuühiskonna 
kümnes ümarlaud: „Aeg astuda 
partnerluses samm edasi”

Kümnendat korda tõi ümarlaud 
kokku Hiina ja Euroopa Liidu 
kodanikuühiskonna esindajad, et 
vahetada mõtteid ja tutvustada 
parimaid tavasid ühiselt huvi pak-
kuvatel teemadel. 1.–2. detsembril 
2011 Münchenis toimunud koh-
tumise võõrustajaks oli Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
kohtumise keskmes oli kaks peamist 
teemat: ühelt poolt säästev linnaa-
reng, teiselt poolt vananev rahvastik 
ja sotsiaalkaitse.

Sotsiaalkindlustuse osas väljen-
das EMSK president ja ELi delegat-
siooni juht Staff an Nilsson rahulolu 
selle üle, et esimest korda on sama-
aegselt G20 tippkohtumisega B20 
(G20 riikide ettevõtete organisat-
sioonid) ja L20 (G20 riikide ameti-
ühingute organisatsioonid) teinud 
ühisavalduse tööhõive, sotsiaal-
kaitse, tööalaste aluspõhimõtete 
ja põhiõiguste ning mitmepoolse 
sidususe kohta. 

Demograafi liste küsimuste osas 
innustas Baieri liidumaa parlamendi 
president Barbara Stamm kuulajas-
konda käsitama madalat sündimust 
ja oodatava eluea pikenemist mitte 
koormana, vaid võimalusena tugev-
dada põlvkondadevahelist solidaa-
rsust. Baieri liidumaa parlamendi 
Euroopa asjade komisjoni esimees 
Ursula Männle märkis, et nende 
kahe küsimusega tuleb vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele tegeleda 
riiklikul tasandil. 

Säästvate linnade osas tuletas 
EMSK president kuulajatele meelde, 
et järgmisel ELi-Hiina tippkohtumi-
sel käivitatakse säästva linnastumise 
partnerlus. Staff an Nilsson rõhutas, 
et kodanikuühiskonna ülesanne 
on teha sellel ümarlaual tõstata-
tud küsimustes oma hääl kuulda-
vaks. (mvd) ●

Euroopa – Vahemere piirkonna 
jaoks pöördeline aasta kulmineerus 
16.–18. novembril piirkonna koda-
nikuühiskonna organisatsioonide 
põhisündmusega. Euroopa – Vahe-
mere piirkonna riikide majandus- ja 
sotsiaalnõukogude ning samalaad-
sete institutsioonide 2011.  aasta 
tippkohtumine oli piirkonna koda-
nikuühiskonna kõigi sektorite esi-
mene suur kokkusaamine pärast 
araabia maade ülestõusu algust. 
EMSK delegatsioon eesotsas presi-
dent Staff an Nilssoniga sõitis Istan-
buli, et olla koos EMSK partnerite, 
Türgi kaubanduskodade ja kauba-
börside liidu ning ELi-Türgi ühise 
nõuandekomitee Türgi delegatsioo-
niga tippkohtumise kaasvõõrustaja. 
Tippkohtumisel toimunud põhjali-

majanduslikus ja poliitilises arengus 
jätkuvalt määrav roll.

Aastal, mida on kirjeldatud kui 
Euroopa – Vahemere piirkonna 
jaoks ajaloolist, võis tippkohtumise 
algul tajuda oodatult ootusärevust, 
kui alustati arutelu kahel olulisel tee-
mal. Teemal „Poliitiline vastus piir-
konna uuele tegevuskeskkonnale” 
toimunud arutelus keskenduti piir-
konna tulevase poliitika suundadele, 
EMSK töö keskne teema „Kodani-
kuühiskonna roll uues Vahemere 
liidus praegu ja tulevikus” on ker-
kinud otsustavaks küsimuseks ka 
piirkonna kõigi poliitikakujundajate 
silmis.

Aruteludel osalesid ka kõrgeta-
semelised kõnelejad, nagu Euroopa 
Komisjoni volinik Štefan Füle ja 
Türgi arenguminister Cevdet Yil-
maz. Koos teiste osalejatega andsid 
nad osalejatele aimu sellest, milli-
sed on piirkonna tulevased prio-
riteedid: muu hulgas demokraatia 
ning põhiliste inim- ja sotsiaalsete 
õiguste tugevdamine, piirkondlik 
majandusintegratsioon ja sotsiaalne 
areng. Ees ootab palju väljakutseid, 
kuid samas loodame, et kodaniku-
ühiskond suudab saabuval aastal toi-
muvat otsustavalt mõjutada. (gh)
 ●

Ohvrite õigused ELis

Kas välismaal aset leidnud kuritegude ohvritele pakutakse pii-
savat kaitset? Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib 
tagada kuriteoohvritele mittediskrimineerivate miinimumõi-
guste andmise kogu ELis, sõltumata nende kodakondsusest või 
elukohariigist. Ohvrite õiguste teemalises komitee arvamuses, 
mille koostas Kathleen Walker Shaw (Ühendkuningriik, tööta-
jate rühm), käsitletakse Euroopa Komisjoni ettepanekuid ole-
masolevate siseriiklike meetmete tugevdamiseks. Nimetatud 
õigusaktide paketiga aitab EL muuta kuriteoohvrite vajadused 
õigussüsteemide keskseks osaks seaduserikkujate püüdmise ja 
karistamise kõrval. 

Komitee pooldab ka ohvri rolli ja ohvri perekonna või esin-
daja õiguste tugevdamist ning nende olukorra tunnustamist. 
Komitee on seisukohal, et teatavate kaitsetute ohvrite kindlaks-
määramise ja seega võimaliku ohvrite loendi loomise asemel 
peaks komisjon tegema ettepaneku, et kõikidel kuriteoohvritel 
oleks juurdepääs spetsiaalsetele toetusmeetmetele (ail) ●

Sõidumeerikud on tõestanud oma väärtust, aga 
neid saab veelgi täiustada

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et kuigi sõiduaega 
mõõtvatest sõidumeerikutest on juba olnud palju kasu liiklus-
ohutuse suurendamisel, töötingimuste parandamisel ja trans-
pordiettevõtetele võrdsete tingimuste tagamisel kogu Euroopas, 
on neid võimalik veelgi täiustada. Jan Simonsi (Madalmaad, 
tööandjad) koostatud arvamuses leiab komitee, et sõidumee-
rikust edastatava kaugside võimalust tuleks kontrollimise ees-
märgil rohkem kasutada, vähendades sel viisil ebamugavaid 
teeäärseid kontrolle.

Komitee kutsub samuti üles tegema rohkem teadusuurin-
guid Euroopa satelliitside valdkonnas, mis võib luua aluse 
odavamale, lihtsamale ja usaldusväärsemale kontrollimehha-
nismile. 

Lisaks soovitab komitee võtta kasutusele kaalusensorid, 
mis võimaldaksid anda märku ülekoormusest. Samuti soo-
vitab komitee, et sõidumeerik võiks suuta registreerida iga 
teekonna algus- ja lõpp-punkti. See parandaks liikmesriikide 
kontrolli kabotaaži üle, kuni see valdkond täielikult liberalisee-
ritakse. (mb) ●

Läbivaadatud kaubanduspoliitika: kasulik vahend 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks

Vastusena Euroopa Komisjoni konsultatsioonitaotlusele mär-
gitakse arvamuses REX/331 (raportöör: Evelyne Pichenot, 
Prantsusmaa, eri elualade rühm), et läbivaadatud kaubandus-
poliitikat puudutav ettepanek aitab ELi 2020. aasta strateegia 
kontekstis mõista kaubanduspoliitika prioriteete. Eelkõige on 
ettepaneku eesmärk tagada, et kaubandus kui ELi 2020. aasta 
strateegia üks väliskomponent aitaks kaasa pidevale majandus-
kasvule ja sotsiaalse turumajanduse püsimisele.

Arvamuses kutsutakse samuti üles pöörama suuremat 
tähelepanu arengukoostööle, ülemaailmsele solidaarsusele ja 
aastatuhande arengueesmärkide arutelule, võttes arvesse ELi 
juhtrolli ülemaailmses keskkonnahoidlikus majanduses.

Võttes eeskujuks hiljuti sõlmitud vabakaubanduslepingu 
Lõuna-Koreaga, rõhutab komitee kodanikuühiskonna kasva-
vat rolli kõnealuste kaubanduskokkulepete ja selle järelmeet-
mete elluviimisel, eriti säästva arengu küsimustes. Samuti 
tehakse arvamuses ettepanek, et komitee võiks aidata toetava 
jõuna kaasa partnerriikide kodanikuühiskonnaga tehtavale 
ühisele tööle, et suurendada usku ja usaldust kõigi osapoolte 
seas. (mvd) ●

Hinnang esimesele Euroopa poolaastale: riikide 
valitsustelt oodatakse suuremat pühendumist

Arvamuses EUR/002 (raportöör Michael Smyth, Ühendkuning-
riik, eri elualade rühm) hinnatakse esimest Euroopa poolaastat, 
uut juhtimismeetodit, mille eesmärk on parandada majandus-
poliitika koordineerimist ELi ja liikmesriikide vahel. Peamine 
mureküsimus on see, et liikmesriikide riiklikes reformikavades 
sätestatud kohustused on ebapiisavad ELi 2020. aasta stratee-
gias püstitatud eesmärkide saavutamiseks, millele osutati ka 
iga-aastases majanduskasvu analüüsis.  Täiskogu istungjärgul 
arvamusest kokkuvõtet esitades märkis Euroopa 2020. aasta 
strateegia juhtkomitee esimees Joost van Iersel, et strateegia edu 
sõltub peamiselt liikmesriikidest, kes peavad oma deklareeritud 
kohustusi ja kavasid kodus rakendama. Kuna enamik reforme 
tuleb ellu viia riiklikul tasandil, on oluline, et organiseeritud 
kodanikuühiskond jälgiks riikide valitsuste tegevust. Ühehääl-
selt vastu võetud EMSK arvamuses rõhutatakse, kui oluline roll 
on haridusel, mis on ainus vahend innovatsiooni, tehnoloogilise 
arengu ja ettevõtluse edendamiseks. (mvd) ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST

kud arutelud aitavad muu hulgas 
kujundada Euroopa – Vahemere 
piirkonna kodanikuühiskonnale 
suunatud ELi poliitikat 2012. aastal. 

Nagu varasematelgi aastatel, tõi 
tippkohtumine kokku piirkonna 
majandus- ja sotsiaalnõukogude, 
tööandjate organisatsioonide ja 
ametiühingute ning teiste majan-
dus- ja sotsiaalvaldkonna huvirüh-
made esindajad, ent ka palju uusi 
osalejaid. Esimest korda osales 
tippkohtumisel ka mitu vabaühen-
duste esindajat. Nende osalemise 
eesmärk oli tihendada sidemeid 
piirkonnas tärkava uue, dünaami-
lise vabaühenduste sektori ning 
ühiskondlik-ametialaste organisat-
sioonidega, kellel on nende riikide 

Vasakult paremale: EMSK Euromedi järelevalvekomitee esimees Dimitris Dimitriadis, 
EMSK president Staff an Nilsson, Türgi arenguminister Cevdet Yilmaz, Türgi kaubanduskodade 
ja kaubabörside liidu (TOBB) esimees Rifat Hisarciklioğlu

EMSK täiskogu 476. istung

ELi-Hiina kodanikuühiskonna kümnes ümarlaud, 1.–2. detsember 2011
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Peatoimetaja:
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński – EMSK liikmete esindaja toimetuses 
(töötajate rühm, Poola)

Käesolevale väljaandele tegid 

kaastööd:
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Barbara Walentynowicz (bw) 
Christian Weger (cw) 
Coralia Catana (cc) 
Guy Harrison (gh) 
Maciej Bury (mb) 

Maïté Van Deursen (mvd) 
Milen Minchev (mm) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Vastutav koordinaator: 
Nadja Kačičnik 

Aadress:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Jacques Delorsi hoone
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel +322 5468722 või 5468788
Faks +322 5469764
E-post: eescinfo@eesc.europa.eu 
Veebiaadress: http://www.eesc.europa.eu/

EMSK Info ilmub üheksa korda aastas komitee täiskogu istungjärgu ajal.

EMSK Info saksa-, inglis- ja prantsuskeelsed trükised on tasuta saadaval Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee pressitalituses. 

EMSK Infot on võimalik 22 keeles ka PDF-formaadis alla laadida komitee veebilehel aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.

EMSK Info ei ole ametlik aruanne komitee töö kohta: sellekohane teave avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja 
komitee teistes väljaannetes. 

Artiklite kasutamine on lubatud, kui allikana mainitakse EMSK Infot ja koopia trükisest saadetakse 
peatoimetajale.

Trükiarv: 15 500.  

Järgmine number ilmub veebruaris 2012.

Euroopa Integratsioonifoorumi 
kuues kohtumine 

Rohkem kui 90  sisserändajate integ-
reerimisega tegeleva Euroopa ja riik-
liku organisatsiooni esindajat kogunes 
9.–10.  novembril kuuendat  korda 
komitee hoonesse Euroopa Integ-
ratsioonifoorumile. Foorum toimub 
kaks korda aastas ning seda korralda-
vad ühiselt komisjon ja komitee. Sel-
lel osalesid ka liikmesriikide vastava 
valdkonna ministeeriumide esindajad 
ja komitee alalise uurimisrühma „Sis-
seränne ja integratsioon” 21 liiget.

Foorumi eripäraks on, et volinik 
ja teised tähtsad külalised ei lahku 
pärast oma kõne esitamist, vaid lülitu-
vad dialoogi teiste osalejatega (kes on 
sageli ise sisserändajad) ning kuulavad 
nende seisukohti ja muresid. Osalejad 

hindavad foorumit ka võimalusena 
teha Euroopa tasandil võrgustikutööd 
ja vahetada mõtteid, kohana, kus Slo-
vakkia afgaan, Kreeka fi lipiinlane ja 
Iiri senegallane võivad kohtuda ning 
arutada ühiseid probleeme.

Kohtumise algne teema – „Pärit-
olumaade roll integratsiooniprot-
sessis” – pani osalejad käsitlema 
integratsiooni nn väljaspool asuja 
vaatevinklist. Ümarlauaaruteludes 
analüüsiti võimalusi ja väljakutseid, 
mida pakuvad lahkumiseelsed integ-
ratsioonimeetmed, sealhulgas etteval-
mistuskursused ja tulevaste rändajate 
teabega varustamine; vaadeldi, kuidas 
võivad diasporaad toimida sillaehita-
jatena areneva majandusega riikide 

suunal; samuti arutati korduvrände 
eeliseid ja lõkse. Need teemad on osa 
juulis 2011 vastu võetud Euroopa 
uuest integratsioonikavast, mis sillu-
tab teed uutele arengusuundadele sel-
les poliitikavaldkonnas. Varakevadel 
võtab komitee vastu arvamuse integ-
ratsioonikava kohta, mille koostab 
komitee sisserännet ja integratsiooni 
käsitlev alaline uurimisrühm. 

Foorum tu leb  taas  kokku 
mais  2012, et analüüsida sisserän-
dajate integratsiooni majanduslikke 
aspekte. (bw) ●

LÜHIDALT

Laure Batut’d autasustati Prantsusmaa Auleegioni ordeniga

Laure Batut (Prantsusmaa), kes on olnud EMSK liige alates 2004. aasta veebrua-
rist, nimetati 14. novembril 2011 Auleegioni kavaleriks. Ordeniga tunnustatakse 
tema silmapaistvat tööd Prantsusmaa riigi heaks ja selle andis talle Pariisis üle 
endine minister ja senati liige ning Prantsuse põhiseadusliku nõukogu liige Michel 
Charasse. Laure Batut esindab komitees Prantsusmaa töötajate ametiühingut 
Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) ja ta on nii kvestor 
kui ka II rühma liige (SOC/TEN). (mvd) ●

Henri Malosse innovatsioonist majanduses

Iga-aastasel üritusel „Majanduse päevad” (Journées de l’Economie), mis toimus 
Lyonis 9.–11. novembril 2011, osales enam kui 2000 poliitiliste, majandus- ja 
äriringkondade silmapaistvat esindajat, sh Prantsusmaa ettevõtlusorganisat-
siooni MEDEF president Laurence Parisot ning Prantsusmaa majandus-, 
rahandus- ja tööstusminister François Baroin. EMSK tööandjate rühma esi-
mees Henri Malosse rääkis üritusel suurte ja väikeste ettevõtete suhetest. Ta 
rõhutas: „Peame liikuma alltöövõtu- ja sõltuvussuhetelt usaldus- ja partner-
lussuhetele, eelkõige klastrite kontekstis, mis võivad edendada uuendus-, tea-
dus- ja arendustegevust. Peame looma nn ökosüsteemide Euroopa mudeli, mis 
võimaldab meil suurendada konkurentsivõimet ning samas säilitada Euroopas 
enamuse töökohti.” (mm) ●

Peatselt EMSKs 
EMSK ning mõttekoda Notre Europe toovad kokku otsustajad ja kodanikuühiskonna, 
et edendada ühist energiapoliitikat

Omaalgatuslikus arvamuses „Kodanikuühenduse kaasamine tulevase Euroopa energiaühenduse loomisse”, mille valmistab 
ette Pierre-Jean Coulon (Prantsusmaa, II rühm) ning mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutab täiskogu 2012. aasta 
jaanuari istungjärgul, pakutakse välja konkreetne nägemus integreeritumast ja solidaarsemast Euroopa energiapoliitikast. 

Selle uue lähenemise esimene samm on konverents teemal „Euroopa Liit teel Euroopa energiaühenduse suunas”, mille 
korraldavad 31. jaanuaril 2012 Jacques Delors’i toetusel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning mõttekoda Notre Europe. 
Konverentsil käsitletakse ELi energiapoliitika suuri väljakutseid: siseturu lõpuleviimine, energiavarustuse kindlustamine ja 
üleminek süsihappegaasivabadele energiasüsteemidele 2050. aastaks. 

Euroopa Energiaühenduse projekti algataja Jacques Delors’i, kõrgete poliitiliste otsustajate ja kodanikuühiskonna esin-
dajate osalusel arutatakse tõelise energiaintegratsiooni saavutamise etappe Euroopa Liidus. Panus tuleb anda liikmesriikide, 
Euroopa Liidu ja ettevõtete tegevuse paremaks kooskõlastamiseks ning Euroopa kodanike suurte ootuste arvessevõtmiseks 
energia valdkonnas, eelkõige tagada parem kaitse energiavarustuse katkestuste korral, mõistlikud ja taskukohased hinnad 
ning suurem solidaarsus. (ac) ●

Volinik Cecilia Malmström, moderaator professor Fargues, ümarlaua raportöörid A. Xuseyn, T. Baghajati ja J. Bains

EMSK liige Laure Batut

Henri Malosse, EESC member
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