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JUHTKIRI
Rohkem Euroopat ka energiavaldkonnasHead lugejad! 

2011. aasta lõpus oli märgata solidaarsuse suu-
renemist ning usu kasvu eurosse meie riigijuh-
tide ja -valitsuste hulgas, kes – Ühendkuningriik 
välja arvatud – detsembris toimunud Euroopa 
Ülemkogul leppisid kokku lepingu muutmi-
ses ELi majanduse juhtimise parandamiseks. 
Euroopa ei ole vahest küll veel päriselt ohust 
pääsenud, ent vähemalt meie majandus- ja 

rahaliit saab lõpuks kindlama aluse. See samm edasi sündis meie poliitiliste 
juhtide arusaamast – ja sellega seonduvast vastutustundest –, et kriisist aitab 
välja vaid ühine tegutsemine. 

Euroopa poliitilised juhid leidsid vajaliku stiimuli, et liikuda majandus- ja 
eelarveküsimustes „rohkema Euroopa” poole. Siiski võib sellisest kooskõlasta-
misest kasu olla märksa enamates poliitikavaldkondades. Seoses sellega viitan 
Jean-Claude Trichet’ kommentaarile ajalehes Les Echos 28. detsembril. Ta 
märkis, et „praegu on samavõrd põhjust võidelda „järjest enam integreeritud 
liidu” nimel Euroopas, kui seda oli 1945. aastal, ja need põhjused puudutavad 
ainuüksi tulevikku.” Kõik viitab sellele: uus geopoliitiline maailmakaart, meie 
üleilmne majandusmaastik, maksustamisküsimused, meie planeedi kaitsmine, 
vajadus majanduskasvu, innovatsiooni ja konkurentsivõime järele, säilitades 
seejuures sotsiaalsed õigused ning tagades kõigi jaoks inimväärse elu.

Vaid kodanike toetusega võib see uus Euroopa kuju võtta ja saavutada 
kaua püsimajäämiseks vajaliku õiguspära. Seepärast püüab komitee ergutada 
veelgi ulatuslikumat avalikku arutelu kogu Euroopas. 31. jaanuaril Euroopa 
energiaühenduse teemal peetud konverents tõi esile meie kahetise eesmärgi: 
ergutada Euroopa Liitu leidma ühist vastust praegustele probleemidele, nt 
energiavarustusele, ja kaasata arutellu kodanikuühiskond, et anda integrat-
siooniprotsessile nii uut energiat kui ka demokraatlikku õiguspära.

Euroopa võib jääda ja peab jääma ühendatuks, et omada kaalu rahvusvahe-
listel kliimaläbirääkimistel. 7. ja 8. veebruaril toimunud konverents „Elagem 
säästvalt, käitugem vastutustundlikult!” oli oluline foorum ideede vahetamiseks 
ja selle tulemused annavad panuse Euroopa Ülemkogu märtsi kohtumisse, 
millel lepitakse kokku ELi ühises seisukohas ÜRO 2012. aasta säästva arengu 
konverentsi (Rio+20) jaoks.

Neis ja paljudes teistes valdkondades on ELil ühiselt tegutsedes palju võita. 
Nagu ma meelsasti kordan: ärgem unustagem, et Euroopa pole mitte probleem, 
vaid lahendus.
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„Energia on valdkond, kus Euroopa 
on oma kodanikele seni pettumuse 
valmistanud,” ütles Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee asepresident 
Anna Maria Darmanin, avades 
31. jaanuaril konverentsi „Euroopa 
Liit teel Euroopa energiaühenduse 
suunas”. Hiljutise küsitluse kohaselt 
vastas enamik eurooplasi, et nad 
tunneksid end paremini kaitstuna, 
kui energiapoliitiline kooskõlasta-
mine Euroopa Liidus oleks parem 
(60%) ning energiatarne häirete 
korral oleks tuntavam riikidevahe-
line solidaarsus (79%).

Ent neist selgetest ootustest hoo-
limata on Euroopa olnud elektri ja 
maagaasi siseturu lõpuleviimisel 
kahetsusväärselt aeglane. „Riiklikud 
energiapoliitika meetmed on saavu-
tanud oma piirid, ent ikkagi ei ole 
veel ühtset Euroopa energiapoliiti-
kat nende piirangute ületamiseks,” 
ütles Jacques Delors, konverentsile 
saadetud kirjalikus seisukohavõtus. 
Euroopa Komisjoni endine pre-
sident oli esimene, kes käis välja 
Euroopa energiaühenduse loomise 
idee, et kiirendada tõelise Euroopa 
energiaturu saabumist. „Me peame 
ületama turgude killustatuse ning 
viima siseturu lõpule 2014. aastaks. 
See lisaks Euroopa Liidu SKP-le 
2020. aastaks täiendava 0,8%,” sõnas 
Euroopa Komisjoni energiavolinik 
Günther Oettinger.

Arvestades praegust kesist olu-
korda, on ülesanne tohutu. Nagu 
Euroopa energiaühendust käsitleva 
komitee hiljutise arvamuse rapor-
töör Pierre-Jean Coulon tõi esile, 
liigub praegu vaid 10% elektrist 

riikide vahel, tarbijad ei saa valida 
välismaal asuvat energiaoperaatorit, 
kütteostuvõimetus kasvab, võrkude 
kavandamine jääb suures osas riik-
likuks küsimuseks ning Euroopa Liit 
ei pea ühtse blokina läbirääkimisi 
tarnijariikidega.

Komitee arvamuses kutsutakse 
üles looma Euroopa energiaühen-
dus. Üks selle põhielemente on 
piirkondlike energiakogukondade 
loomine, milles riigid ja käitajad 
kooskõlastaksid oma tähtsamaid 
otsuseid energiaallikate jaotuse ning 
võrgu arendamise kohta. „See looks 
märkimisväärse mastaabisäästu 
ning edendaks uusi energiaallikaid 
puudutava tööstuse arengut,” leidis 
Coulon. „Samuti viiks see seni eral-
datud turgude järkjärgulise integree-
rumiseni ning tooks kaasa hindade 
ühtlustumise.”

Euroopa Parlamendi president 
Martin Schulz rõhutas omalt poolt, 
et projekt sillutaks teed vähese CO
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heitega ühiskonnale, aidates luua 
uusi töökohti ja suurendada majan-
duskasvu.

Mitu konverentsil osalenut toe-
tasid ühist lähenemisviisi energia 
tootmisele, ülekandele ja tarbimi-
sele ning leidsid, et tagajärjed üksi 
tegutsevate liikmesriikide lõppka-
sutajatele võivad olla tõsised, eriti 
mis puudutab hindade tõusu ja kõi-
kumist energia tootmisel ja tarbi-
misel. Mõned väljendasid häälekalt 
vastuseisu tuumaenergia kasutamise 
enneaegse järkjärgulise lõpetamise 
suhtes mustemate energiaallikate 
kasuks, kuivõrd see võib ohustada 

Euroopa Liidu energia- ja kliima-
eesmärke.

Mitmel korral on välja toodud 
vajadus kooskõlastatud meetmete 
järele, et optimeerida energiavald-
konna tulevase üleminekupoliitikaga 
seotud keskkonnaalaseid, aga ka sot-
siaalseid ja tööstuslikke muudatusi. 
Energiapoliitika peaks olema täieli-
kult kooskõlas kliimapoliitikaga ning 
suunatud energia lõppkasutajatele. 
Konverentsil tunnistati, et rohkem 
jõupingutusi tuleb teha energiapo-
liitika kaasavamaks muutmiseks 
energia taskukohase kättesaadavuse 
ning kodanikuühiskonna suurtesse 
energiaalastesse otsustesse kaasa-
mise osas.

Konverentsi järel allkirjastavad 
Staffan Nilsson ja Jacques Delors 
ühisdeklaratsiooni, milles kutsutakse 
üles võtma kiireid ja rakenduslikke 
meetmeid Euroopa energiapoliitika 
integreerimiseks.

Edukal konverentsil osales enam 
kui 200 inimest. Konverentsi kor-
raldasid ühiselt Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee ning Jacques 
Delors’i loodud üleeuroopaline mõt-
tekoda Notre Europe. (mb) ●

Vasakult paremale: Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident 
Anna Maria Darmanin ja ELi energiavolinik Günther Oettinger
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Jaanuaris oli esimene Taani eesis-
tumise ajal toimuv täiskogu istung-
järk. Taani Euroopa asjade minister 
Nicolai Wammen tutvustas sellel 
oma valitsuse prioriteete eelolevaks 
poolaastaks.

Kuigi Taani programm on pea-
miselt keskendunud majandus- ja 
fi nantskriisiga toimetulekule, täpsus-
tas minister, et tegeleda tuleb ka kriisi 
poliitiliste tagajärgedega. Tema sõnul 
on Taani eesmärk seetõttu just kok-
kuhoidva ELi säilitamine – see peaks 
olema pigem „27-liikmeline pere” kui 
„10 või 17 liikme klubi”.

Taani prioriteedid on seotud vas-
tutustundliku, dünaamilise, rohelise 
ja turvalise Euroopa arendamisega.

Vastutustundlik Euroopa on 
Euroopa, mis suudab hallata oma 
rahalisi vahendeid nii riikide kui 
ka liidu tasandil. See eeldab sellise 
uue majandusjuhtimise mudeli 
elluviimist ja järgimist, mis näeb 
ette riikide eelarve- ja majandus-
poliitika suurema kooskõlastamise  
järelevalve. Mis puutub 2012. aastal 
toimuvatesse eelarveläbirääkimis-

tesse (2014–2020), soovib Taani, et 
nendel saaks ühtviisi tähelepanu nii 
finantsvastutuse kui ka majandus-
kasvu aspekt. 

Dünaamilise Euroopa all peetakse 
silmas siseturu moderniseerimist 
– 20 aastat siseturu väljakujunda-
mist võiks kajastuda selle suuremas 
atraktiivsuses kapitali jaoks, riigi-
hanke-eeskirjade suuremas paindlik-
kuses, paremas tarbijaohutuses ning 
ettevõtjate jaoks kättesaadavamas 
patendisüsteemis.

Minister leidis, et kui me ei soovi 
näha oma teadmiste ja töökohtade 
liikumist teistesse riikidesse, tuleb 
kiirendada üleminekut säästvale 
majandusele. Rohelisem Euroopa 
hõlmab küll majanduskasvu poliiti-
kat, kuid samuti energia-, põlluma-
jandus- ja kalanduspoliitikat, mis 
on Taani tegevuskavas kõik ühtviisi 
esikohal. 

Ning lõpuks on olulisel kohal veel 
Schengeni raames tehtava koostöö 
tõhustamine ning liikumine Euroopa 
varjupaigasüsteemi suunas ajal, mil 
araabia kevad nõuab asjakohasust 

pagulaste vastuvõtmisel ja taotluste 
läbivaatamisel. Seoses laienemisega 
vaadatakse Türgi, Islandi või lisaks 
Serbia ja Montenegro kandidatuurid 
läbi tulemuspõhise lähenemisviisi 
alusel.

Lissaboni lepingu järgne insti-
tutsiooniline raamistik nõuab ame-
tisolevalt eesistujariigilt ka „ausa 
vahetalitaja” ülesande täitmist, ning 
Taani valitsus kavatseb ministri sõnul 
sellest kinni pidada. 

President Staffan Nilsson nen-
tis rahuloluga, et uus eesistumisaeg 
kujuneb komitee tegevuse jaoks „ter-
vistavaks vitamiinisüstiks”. Nicolai 
Wammen märkis, et eesistujariik 
Taani ei pea komiteed mitte ainult 
mõjukaks, vaid ka väga tähtsaks part-
neriks, mille peale avaldasid kolme 
rühma esimehed omalt poolt lootust, 
et Taani juhib Euroopa tagasi õigele 
rajale. Taani ja komitee teevad seega 
tugevas partnerluses tihedat koos-
tööd, et Euroopa taas kindlale pinnale 
tuua. ●

Vasakult paremale: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Staff an Nilsson ja Taani Euroopa asjade minister Nicolai Wammen

Kodanikuühiskond tegutseb partnerluses ELi eesistujariigi Taaniga

Majanduskriis on avaldanud tõsist 
mõju tööturule. Tuhanded ettevõtted 
on lõpetamas tegevust, tööpuudus 
püsib kõrgel tasemel, palgad vähe-
nevad, tehakse eelarvekärpeid sot-
siaalkindlustussüsteemides, vaesus 
ja sotsiaalne tõrjutus kasvab. 

Kriisist eduka väljumise eeldus on 
haritud noorem põlvkond, kes on 
võimeline tegema oma valikuid. Liik-
mesriigid peaksid seetõttu pöörama 
erilist tähelepanu avalikele investee-
ringutele haridusse ja kutseõppesse, 
mis on praegu ning peab olema ka 
edaspidi üks põhilisi inimõigusi ja 
avalik hüve. Haridusse investeeri-
mine saab aidata saavutada Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärke töö-
hõivemäärade (2020. aastaks peaks 

20–64aastaste tööhõivemäär olema 
75%) ning sotsiaalse kaasatuse osas 
(vaesuses elavate inimest arvu tuleks 
vähendada 20 miljoni inimese võrra).

Haridusküsimused puudutavad 
kõiki eluetappe – alates alusharidu-
sest kuni kõrghariduse ja täiskas-
vanukoolituseni –  ning erinevaid 

õpikeskkondi (formaalne, mittefor-
maalne ja informaalne). Eeltoodut 
silmas pidades korraldas tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse 
(SOC) sektsioon 24. jaanuaril kon-
verentsi „Majanduskriis, haridus 
ja tööturg”, mille eesmärk oli leida 
paremaid võimalusi noorte integree-
rimiseks tööturule, elukestva õppega 
seotud väljakutsetele vastamiseks 
ning eakamate töötajate oskuste 
parandamiseks.

Konverentsil osales suur hulk 
otsuselangetajaid, sh Euroopa 
Komisjoni hariduse, kultuuri, mitme-
keelsuse ja noorte volinik Androulla 
Vassiliou, Taani laste- ja haridus-
küsimuste eest vastutav minister 
Christine Antorini ning Euroopa 

Parlamendi liikmed. Samuti osalesid 
arutelul OECD, Euroopa üliõpilas-
foorumi, Euroopa noortefoorumi, 
Euroopa Ametiühingute Haridusko-
mitee (ETUCE) esindajad ja paljud 
teised. (mvd) ●

Haridusse investeerimine 
on eeldus Euroopa Liidu 
kriisist välja juhtimiseks

Euroopa disainimine Taani moodi 

Järgmised kuus kuud ei saa Euroopa 
Liidu jaoks olema lihtsad. „Praeguses 
olukorras, kus me oleme vahest keset 
kõige sügavamat majanduslikku, 

poliitilist ja institutsioonilist kriisi, 
mida Euroopa on eales kogenud, on 
Taani jõuline juhtimine ülimalt olu-
line,” rõhutas Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee (EMSK) president 
Staff an Nilsson. EMSK on lubanud 
tegutseda aktiivselt kõrvuti eesistuja-
riigiga, kaasates kogu Euroopa koda-
nikuühiskonna, et toetada ning viia 
edasi keskkonnaalast, majanduslikku 
ja sotsiaalset progressi.

EMSK ülesannetes on kesksel 
kohal dialoogi ja osaluse edenda-
mine ning rohujuuretasandi kaasa-
mine. Komitee liikmetel on ülimalt 
oluline roll ELi poliitika selgitamisel 
oma koduriigis, avalikkuse huvide ja 
vajaduste ärakuulamisel ning saadud 
teabe kasutamisel Brüsselis toimuva-
tel aruteludel. Edukas kriisist välju-
mine ning jätkusuutlik tööhõive ja 
majanduskasvu stsenaarium saavuta-

takse üksnes siis, kui kogu ühiskond 
tunneb end sellele eesmärgile pühen-
dununa ja kõik osalised võtavad täie-
liku vastutuse.

Kui kriisi ületamiseks on vaja 
lühiajalisi meetmeid, on samuti olu-
line säilitada pikemale perspektiivile 
suunatud visioon, et luua parimad 
tingimused Euroopa tulevaste põlv-
kondade heaoluks.

Eeltoodut silmas pidades kesken-
dub EMSK endiselt jätkusuutlikku-
sele ja on lubanud seada selle kesksele 
kohale kõigis poliitikavaldkondades. 
Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majandus-
kasvu eesmärkide poole pürgi-
mine on juba EMSK üks prioriteet, 
mille nimel tehakse tööd Euroopa 
2020.  aasta strateegia juhtkomitee 
eestvedamisel. 

EMSK, kellel on tarbijakaitse 
vallas laialdased teadmised, korral-
dab oma iga-aastase Euroopa tar-
bijakaitsepäeva ürituse 2012. aasta 
märtsis Kopenhaagenis. „Tarbijate 
usaldus on möödapääsmatu, kui 
ühtsele turule soovitakse taas elu sisse 
puhuda,” märkis Taani tarbijakaitse 
nõukogu esindav komitee liige Bene-
dicte Federspiel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee tegeleb samuti oma sõnumi ja 
panuse väljatöötamisega juunis 2012 
toimuva Ühendatud Rahvaste Orga-
nisatsiooni säästva arengu konve-
rentsile (Rio+20). EMSK säästva 
arengu vaatlusrühm on asunud 
juhtima laiapõhjalise avaliku kon-
sulteerimise korraldamist ning veeb-
ruaris  2012 organiseerib komitee 
koos Euroopa Komisjoniga konve-
rentsi eesmärgiga edendada dialoogi, 

vahetada kogemusi, tutvuda parimate 
tavadega, arutleda ja jõuda kokkulep-
pele selles, mida on vaja ära teha, ning 
esitada soovitusi otsustajatele sellis-
tel teemadel nagu keskkonnahoidlik 
majandus, tarbimine, valitsemine ja 
vaesusevastane võitlus.

Eelolevate kuude jooksul ei tohi 
ära unustada kriisi sotsiaalset mõju. 
„Euroopa kõige suurem probleem on 
töötus – eriti just noorte jaoks,” ütles 
komitee liige Marie-Louise Knuppert 
Taani Ametiühingute Liidust. Ta kut-
sus üles esitama uusi ettepanekuid, 
et aidata noori tööotsijaid tööturule 
sisenemisel. Komitee pöörab eri-
list tähelepanu noorte eurooplaste 
– homsete otsustajate – seisukohta-
dele ja kogemustele ning korraldab 
aprillis  2012 Brüsselis kolmanda 
noorte täiskogu istungjärgu „Sinu 
Euroopa, Sinu arvamus”. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EMSK Berliini rahvusvahelisel 
rohelisel nädalal

Jälle on käes 
kirsiõite aeg

EMSK president Staff an Nilsson ja 
komitee põllumajanduse, maaelu 
arengu ja keskkonna (NAT) sekt-
sioon osalesid aktiivselt Berliini rah-
vusvahelise rohelise nädala esimestel 
päevadel 19.–21. jaanuaril 2012.

Rahvusvaheline roheline nädal on 
maailma suurim toidu-, põllumajan-
dus- ja aiandusmess, mis hõlmab kau-
banduslikke ja mittekaubanduslikke 
väljapanekuid igal aastal erineval tee-
mal. Nädala keskne poliitiline üritus, 
ülemaailmne toidu- ja põllumajan-
dusmess, tõi kokku kõrgetasemelised 
poliitikud kogu maailmast, tööstuse 
esindajad, arengukoostöö asjatund-
jad, teadusringkonnad ning kodani-
kuühiskonna esindajad, et arutada 
prioriteetseid põllumajanduspoliitilisi 
küsimusi messil, mille moto sellel aas-
tal oli „Toiduga kindlustatus säästva 

koos avaliku aruteluga teemal „Ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid 
2020. aastaks: kas uus ühine turu-
korraldus annab põllumajandus-
tootjatele rohkem pädevusi?” Arutelu 
järeldusi võetakse arvesse komitee 
arvamuses „Ühise põllumajandus-
poliitika eesmärgid 2020. aastaks”, 
mis on kavas vastu võtta 2012. aasta 
märtsis. (fda) ●

Lisateave:

Rahvusvaheline roheline nädal: 
http://www.gruenewoche.de/en/

Ülemaailmne toidu- ja põlluma-
jandusmess: http://www.gff a-berlin.
de/en

Euroopa Liidu roll rahu tagamisel 

Arvamuses REX/326 (raportöör: 
Jane Morrice, Ühendkuningriik, 
III rühm) hinnatakse Euroopa 
Liidu rolli rahutagamisel ning 
tehakse ettepanek mõningateks 
sellekohaste parimate tavade 
suunisteks ja tulevasteks meet-
meteks, pannes erilist rõhku 

kodanikuühiskonna rolli suurendamisele. Euroopa Välistee-
nistuse loomine loob ideaalse võimaluse parandada sidusust 
ja töötada välja integreeritud süsteem konfl iktide ülemaa-
ilmseks lahendamiseks. Maailma kõige edukama poliitilise 
integratsiooni mudelina võiks Euroopa Liit oma rahutaga-
mismissioonidel astuda sammu kaugemale ja valida tervikliku 
käsitlusviisi. Praktikas on see uus strateegia saavutatav tsiviil-, 
sõjaliste, diplomaatiliste, humanitaar-, arengu-, kaubandus- ja 
investeerimismeetmete samaaegsel rakendamisel. Kõnealuse 
uue kooskõlastatud käsitlusviisi raames on kodanikuühis-
konna organisatsioonidel väga oluline roll kõigi rahutaga-
misstrateegiate tõhususe ja pikaajalise kestvuse tagamisel. 
Konkreetsed ettepanekud antud kontekstis on koostada 
andmebaas Euroopa rahutagamisekspertidest kohtusüstee-
mis, politseis, valitsusvälistes organisatsioonides, vahenda-
jate maailmas jm, ning luua töörühm, mis koosneb Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ning 
loomulikult Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja-
test. (asp) ●

GMOd Euroopa Liidus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohta geneetili-
selt muundatud organismide (GMOd) kohta Euroopa Liidus 
tutvustas täiskogu jaanuari istungjärgul selleteemalise arva-
muse raportöör Martin Siecker (töötajate rühm, Madalmaad) 
ja seda toetas enamik liikmeid. ELi praegune GMOde õigus-
raamistik on muutmisel ja seepärast esitab komitee lähitulevi-
kus sagedamini oma nägemuse GMOsid käsitlevast poliitikast 

ja selle valdkonna õigus-
aktidest. Tulevase debati 
ettevalmistamiseks ja juh-
timiseks annab arvamus 
üldise ülevaate praegusest 
olukorrast ,  GMOdega 
seonduvatest teemadest ja 
neid käsitlevatest õigus-

aktidest ELis. Seejuures on oma roll eetilistel, keskkonnaal-
astel, tehnoloogilistel, (sotsiaal-)majanduslikel, juriidilistel 
ja poliitilistel küsimustel. Neid kõiki tuleb vaadelda laias 
ühiskondlikus kontekstis. Käesoleva arvamuse eesmärk on 
pakkuda orientiiri nende oluliste küsimuste üle peetavaks 
tasakaalukaks ja asjakohaseks poliitiliseks aruteluks. (ail)
 ●

Energiapoliitika: rohkem Euroopat, palun …

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee laiendab omaalga-
tuslikus arvamuses Euroopa Komisjoni endise presidendi 
Jacques Delors’i ideed luua Euroopa energiaühendus, et anda 
lõpuks taas uut hoogu kogu Euroopa Liitu hõlmava energia 
siseturu lõpuleviimisele. 

Komitee rõhutab, et oluline on ühine lähenemisviis energia 
tootmisele, ülekandele ja tarbimisele, ning leiab, et liikmes-
riigid peaksid selles valdkonnas vastutustundlikult käituma. 
Komitee väljendab oma pahameelt energiavalikute küsimuses 
langetatavate ühepoolsete otsuste suhtes, öeldes, et solidaa-
rsuse ja tõhususe vaimus tuleks selliseid otsuseid langetada 
hoopis ELi tasandil ühisel kokkuleppel. 

Komitee toetab ideed luua esimese sammuna Euroopa 
energiaühenduse suunas piirkondlikud energiakogukonnad, 
milles riigid ja käitajad kooskõlastaksid oma tähtsamaid otsu-
seid energiaallikate jaotuse ning võrgu arendamise kohta. See 
looks märkimisväärse mastaabisäästu ning viiks seni eral-
datud turgude järkjärgulise integreerumiseni, tuues kaasa 
hindade ühtlustumise, tõdeb komitee. 

Komitee toetab Jacques Delors’i ideed luua „Euroopa gaa-
siosturühm”, et tugevdada liikmesriikide ja ettevõtete läbirää-
kimispositsiooni. Komitee on kindlal seisukohal, et Euroopa 
Komisjon peaks liikmesriikide nimel pidama läbirääkimisi 
kolmandate riikidega energiakokkulepete saavutamiseks ning 
komisjonil peaks olema õigus riiklikud energiakokkulepped 
enne nende jõustumist läbi vaadata. (mb) ●

Noorte tööhõive, tehniline pädevus ja liikuvus 

Majanduskriisi tagajärjed viitavad sellele, et tööturul valitsevad 
struktuuriprobleemid. Kõige enam kannatavad just noored, 
kellel on järjest raskem tööturule siseneda. EMSKi omaalgatus-
likus arvamuses SOC/421 (raportöör: Dorthe Andersen, töö-
andjate rühm, Taani) määratletakse meetmed, et hõlbustada 
noorte sisenemist ja liikuvust tööturul. Dokumendis rõhuta-
takse ettevõtete ja haridusasutuste tihedama koostöö tähtsust, 
et suurendada tööhõivevõimalusi keskkooliõpilaste vajalike 
oskuste arendamise abil. (rdr) ●

Kutseharidus ja -koolitus kui kvaliteetne 
alternatiiv kõrgharidusele

Euroopa Liidus vajalike uute oskuste prognoosid aastani 2020 
näitavad järjest suuremat nõudlust kõrge kvalifi katsiooniga töö-
jõu järele. Komitee arvamuses (raportöör: Vladimira Drbalová, 
tööandjate rühm, Tšehhi Vabariik) ollakse seisukohal, et liik-
mesriikidel on aeg oma kutseharidus- ja -koolitussüsteeme 
uuendada. Kutseharidus ja -koolitus peaks kujutama endast 
atraktiivset alternatiivi akadeemilisele haridusele, sest vaid 

hea tasakaal nende kahe vahel 
võib tagada majanduskasvu ja 
sotsiaalse arengu. Sotsiaalpart-
nerid peaksid aitama valitsustel 
kujundada ja ellu viia kutseha-
ridus- ja -koolituspoliitikat, et 
tagada vastavus pakutava koo-
lituse ning tööturu vajaduste 
vahel. (rdr) ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST

Jane Morrice, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige

Martin Siecker, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige

Vladimira Drbalová, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige

majanduskasvu abil – põllumajandus-
tootmine piiratud vahenditega” (Food 
Security through Sustainable Growth 
– Farming with Limited Resources). 
Teema on äärmiselt oluline ÜRO 
eelseisva säästva arengu konverentsi 
(Rio+20) seisukohalt.

Staff an Nilsson osales mitmel kõr-
getasemelisel üritusel ning võttis sõna 
21. jaanuaril messi raames toimunud 
põllumajandusministrite paneelarute-
lul. President Nilsson rõhutas dialoo-
givajadust põllumajandustootjate ja 
nende organisatsioonidega ning seda, 
kui oluline on kaasata nad otsustesse, 
mis puudutavad säästvamale põlluma-
jandusele suunatud reforme.

Komitee NATi sektsiooni 20. jaa-
nuari koosolek toimus rahvusvahe-
lise rohelise nädala toimumispaigas 

Vasakult paremale: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Staff an Nilsson ja Saksamaa toiduainete, 
põllumajanduse ja tarbijakaitseminister Ilse Aigner

Novembris külastas Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee Jaapani kon-
taktrühm Jaapanit, et hinnata riigi 
toibumist eelmise aasta mais toimu-
nud katastroofi lisest maavärinast ja 
tsunamist, kus sai surma või jäi kadu-
nuks 20 000 inimest ning kodutuks 
350 000 inimest. Katastroofi piirkon-
nas on kümned tuhanded inimesed 
paigutatud ajutistesse eluasemetesse 
ning ülesehitus on äsja alanud.

Õnnetus pani paljud inimesed 
endalt küsima, kuidas nemad saaksid 
aidata. Paljud, nagu Kwansei Gakuini 
Ülikooli üliõpilased, pidasid võima-
tuks tegevusetult istuda. Nad tulid 
kokku ja käivitasid projekti „Heart 
on Coin”, et koguda annetusi ja häid 
soove üle kogu maailma ning saata 
need laastatud piirkondade kooli-
dele ja kaluritele. Samuti saatsid nad 
abisaanute vastuseid tagasi annetaja-
tele. Selle kohta on olemas ka veebi-
sait, kust võib leida lohutava sõnumi 
ühelt Türgi annetajalt: „Ärge kaotage 
lootust. Te ei ole üksi!” või innustava 
teate Taist: „Jätkake võitlust. Tule-
vik on päikesepaisteline”. Kümne 
kuuga on üliõpilased kogunud üle 
30 000 euro. 

g

„Sellisest õnnetusest toibumine 
võtab aega ning teadmine, et keegi 
hoolib ja mõtleb teile, on sama olu-
line kui rahaline abi,” sõnas kon-
taktrühma esimees Eve Päärendson 
(Eesti, tööandjate rühm). 

Maavärina järel tekkis palju abior-
ganisatsioone. Nende esindajaid võib 
näha tänavatel, kodanikuühendused 
koguvad raha ja koordineerivad abi-
programme. Katastroofi piirkonnas 
tegutseb aktiivselt ligikaudu 2000 
vabatahtlikku, abistades igapäevaselt 
sealseid elanikke. 

Nende tegevus ei ole mitte ainult 
innustanud valitsust tegema veelgi 
enam jõupingutusi piirkonna üles-
ehitamiseks ja taastamiseks, vaid 
lisaks on nad suutnud lahendada 
isegi mõned probleemid, millega 
valitsus ei ole hakkama saanud. 

Jaapanil on vähe kogemusi välisabi 
vastuvõtmisel ja haldamisel. Eksper-
diteadmiste vähesuse ja katastroofi  
tohutu ulatuse tõttu oli valitsusel 
raskusi usaldusväärse teabe kiirel 
edastamisel paanikas elanikkonnale 
ning üle kogu maailma saabunud 
annetuste abivajajateni toimetamisel. 
2011. aasta septembris oli ligikaudu 
60% annetustest veel abisaajatele 
jagamata. 

Vaatamata vabatahtlike märkimis-
väärsele tegutsemisele on vabataht-
likke organisatsioone siiski selgelt 
vaja tugevdada ning avaldada neile 
ohvrite abistamise eest suuremat 
tunnustust. 

 

Vabatahtlikud üliõpilased Osakas jagavad projekti 
„Heart on Coin Kizuna” raames Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee kingitusi lastele üritusel 
„Tagajo Fureai Festival”
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Järgmine väljaanne ilmub 2012. aasta märtsis. 

LÜHIDALT

Kuna komitee delegatsioon 
külastas Jaapanit vahetule enne 
jõule, kasutati võimalust viia las-
tele väikeseid kingitusi, nagu 
kalendreid, värvipliiatseid, joon-
laudu. „Katastroof jättis palju lapsi 
vanemateta ja võimaluseta käia 
koolis ning osaleda huviringides. 
Tahtsime, et nad ei tunneks end 

üksi, ning püüdsime neile pakkuda 
väikest vaheldust reaalsusele,” ütles 
Eve Päärendson.  ●

Videokonkurss 2012: teie hääl loeb!

Kaasaegse kunsti hõng Taani kuningapalees

„Meie majanduse põhinäitajad on stabiilsed – 
EL vajab lihtsalt usaldust ja eneseusku,” 
kinnitas Joost van Iersel Vene televisioonis 

Komitee teabevahetusküsimuste eest 
vastutava asepresidendi Anna Maria 
Darmanini algatusel alustas komi-
tee 2012. aastat kogu Euroopa Liidu 
noortele edastatud kutsega osaleda 
videokonkursil. Konkursi eesmärk 
on innustada noori leidma loomin-

Euroopa Liidu Taani eesistumise 
aja raames ning koostöös Taani 
kultuuriinstituudiga on Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitees ala-
tes 18.  jaanuarist avatud fotonäi-
tus pealkirjaga „A Modern Royal 
Household” (Tänapäeva kuninglik 
perekond). Näitusel esitletakse inno-
vaatilis-kunstilist restaureerimist, 
mis leidis aset Frederik VIII palees 

7. detsembril osales EMSK Euroopa 
2020.  aasta strateegia juhtkomi-
tee esimees Joost van Iersel debatil 
„Cross Talk”, mis kanti üle teleka-
nalil Russia Today ja mida juhtis 
Peter Lavelle. Ülejäänud kaks esine-
jat, Ann Pettifor ja James Meadway, 
valisid suuresti euroskeptilise posit-
siooni, ennustades ulatusliku polii-
tilise kriisi tekkimist ja isegi euro 
kokkukukkumist. Nad olid Euroopa 
juhtide ja poliitikute suhtes äärmiselt 
kriitiliselt meelestatud.

Küllalt vaenulikule õhkkonnale 
vaatamata suutis Joost van Iersel 
selgitada, et võrreldes dollari või jee-
niga läheb eurol hästi ning Euroopa 
majandus püsib küllalt heal järjel, 
arvestades väga keerulisi olusid 
Euroopas ja läänemaailmas üldiselt. 
Eurot ümbritsevad probleemid üle-

gulisi viise, kuidas maski kandmata 
ja ükskõiksust teesklemata näidata, 
mida Euroopa nende jaoks tähen-
dab. 

Kõiki videoid, mis saabusid 1. jaa-
nuarist kuni 15. veebruarini 2012, on 
võimalik vaadata komitee veebilehel 
aadressil http://www.eesc.europa.eu/
video-challenge. Lisaks on 18. veeb-
ruarist kuni 2. märtsi keskpäevani 
võimalik veebilehel hääletada oma 
lemmikvideo poolt. Kolme parima 
video vahel läheb jagamisele 10 000 
euro suurune auhinnafond. Auhin-
nad antakse kätte 15. märtsil 2012 
toimuval tseremoonial. 

Amalienborgis Kopenhaagenis aas-
tatel 2004–2010. 

Restaureerimise ühe osana 
otsustasid kroonprints Frederik 
ja printsess Mary lubada kümnel 
Taani kaasaegsel kunstnikul reno-
veerida mõned palee ruumid, andes 
18. sajandist pärit kuninglikule resi-
dentsile kaasaegse varjundi. 

tatakse. Kahjuks ei piisanud ajast, 
et selgitada komitee seisukohti ELi 
tulevase majandusmudeli kohta, 
mis põhineb Euroopa 2020. aasta 
strateegial. 

Siiski sai väga selgeks, et ELi insti-
tutsioonidel tuleb koguda sama palju 
usaldust kui ELi majandusmudelil. 
Peamine sõnum oli selge: Euroopal 
on plaan järgnevaks kaheksaks aas-
taks. Kui debatil keskenduti liigselt 
nõukogu viimastele kohtumistele 
ja hiljutistele üritustele, juhtis Joost 
van Iersel tähelepanu vajadusele 
tunnustada Euroopa sotsiaalse turu-
majanduse kontseptsiooni, milles 
konkurentsivõime seotakse sotsiaa-
lse kaasamisega, kui edumudelit.

Majanduse vastupanuvõime säili-
tamiseks rasketel aegadel ja muutuva 
maailma tingimustes on eluliselt 
tähtis võtta kuulda Euroopa koda-
nikuühiskonna ettepanekuid pika- ja 
lühiajaliste strateegiate kohta. 

Väga elav debatt pakkus head 
võimalust teha komitee seisukohad 
neis kesksetes küsimustes kuulda-
vaks väljaspool ELi piire. (asp) ●

Hääletades ärge unustage, et 
2012. aasta on Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahe-
lise solidaarsuse aasta. Seda teemat 
julgustas komitee ka konkursil 
osalejatel oma videotes käsitlema. 
Lisateavet nimetatud Euroopa 
aasta kohta leiate aadressilt http://
ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=et&catId=971. 

Ärge unustage seega toetamast 
Euroopa loovaid ja dünaamilisi 
noori, hääletades teie jaoks kõige 
kõnekama video poolt! (mvd) ●

Iga kunstnik otsis inspiratsiooni 
erineval moel: mõne eesmärk oli 
peegeldada palee kultuuri- ja arhi-
tektuuripärandit, samas kui teised 
eelistasid jätta jälgi enda kunstiliiku-
misest või tõid oma töösse elemente 
kroonprintsi ja printsessi elust. Näi-
tuse külastamine on suurepärane 
võimalus saada aimu sellest roko-
koostiili ja kaasaegse kunsti edukast 
ühendamisest. 

Komiteel oli au võõrustada 
26. jaanuaril ka kroonprintsi ja print-
sessi ennast. Pildid nende külaskäi-
gust on komitee veebilehel http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-
royal-modern-household-photos.

Näitus avati Staff an Nilssoni juu-
resviibimisel 18. jaanuaril ning jääb 
rahvale avatuks esmaspäevast ree-
deni kuni 23. märtsini. (mvd) ●

Vasakult paremale: Taani kroonprints, Taani kroonprints ning Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee president Staff an Nilsson

Joost van Iersel, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige

Diktatuuriaegsed tööliskomiteed Hispaanias

„Comisiones Obreras en la Dic-
tadura” (Diktatuuriaegsed töö-
liskomiteed) on hiljuti avaldatud 
hispaaniakeelne raamat, mille 
autor on Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige ning Hispaa-
nia tööliskomiteede liidu CCOO 
rahvusvaheliste suhete osakonna 
endine peasekretär Juan Moreno. 
18. jaanuaril toimus II rühma esi-
mehe Georges Dassise eestveda-
misel raamatu pidulik esitlus ka 
komitees.

Teos sisaldab 16 sisukat peatükki 
selle organisatsiooni arengu kohta, 
alates esimeste tööliskomiteede tek-
kimisest Franco sõjaväelise dikta-

tuuri ajal kuni ametiühingute liidu 
legaliseerimiseni 1977. aastal.

Raamat pakub laiaulatuslikku üle-
vaadet tööliskomiteede sotsiaalpolii-
tilisest tegevusest, peatudes pikemalt 
komiteede kihutustööl ning nende 
liikmete ja juhtide ohverdustel. Raa-
mat lõpeb üleminekuaja algusega, kui 
CCOO alustab pärast Franco surma 
ulatuslikke streike sama poliitilise 
suuna jätkamise vastu ning näitab 
üles kindlameelsust paremäärmus-
laste vägivallaga võitlemisel, pöörates 
sellised kuriteod, nagu Atocha vere-
saun, konservatiivide endi vastu ning 
sillutades sellega teed demokraatia 
võidukäigule. (ail) ●

Peatselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 
14. Euroopa tarbijapäev: uued säästva tarbimise võimalused

Euroopa tarbijapäev toimub 
14. korda. See leiab aset 15. märtsil 
Kopenhaagenis ning on pühenda-
tud säästvale tarbimisele.

Säästev tarbimine tähendab 
põhivajaduste täitmise ning parema 
elukvaliteedi tagamist tänapäeval 
ja ka tulevastele põlvkondadele. 
Antud kontekstis tõstatavad tänane 
tarbijakäitumine, samuti energia-
tõhusus ja kliimamuutus olulisi 
küsimusi ning vajavad uusi tege-
vussuundi säästva tarbimise saa-

vutamiseks. Euroopa tarbijapäeva 
kolmel paneelarutelul käsitletaksegi 
neid küsimusi, keskendudes prae-
gusele kriisile ning sellele, kuidas 
kriis mõjutab meie vajadusi ja ostu-
käitumist. (mvd) ●

Ürituse kohta lisateabe saami-
seks külastage veebilehte http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012. 
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