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Intervjuu Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzekiga

EMSK Info: Mis on Teie sõnum kodanikuühiskonna esindajatele 
üle Euroopa? Kas jätkatakse koostöö tihendamist Euroopa 
Parlamendi liikmete ja kodanikuühiskonna esindajate vahel?

Jerzy Buzek: Sooviksin taas rõhutada organiseeritud kodanikuühiskonna rolli 
demokraatias. Juhtisin sellele tähelepanu Agora avamisel jaanuaris ning ka mitmel 
juhul, kui olen hukka mõistnud Põhja-Aafrika ja Valgevene režiimid. Rõhutasin 

tookord, et toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele tuleb tugevdada. 
Seda on kajastatud mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis. Euroopa Lii-
dus me teame, et demokraatia ilma kodanikuühiskonnata ei ole võimalik. 

Teie, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed, olete kodanikuühis-
konna eestkõnelejad ja esindate olulisi sotsiaalseid huvisid. Te aitate jõuda 
tõelise dialoogini ELi ja tema kodanike vahel ning levitate teadmisi ELi kohta 
oma riikides. Ilma selleta ei eksisteeriks soovi sügavama integratsiooni järele. 
Euroopa Parlament vajab teid! ELi kodanike hüvanguks peab koostöö jätkuma. 
Meie ühised kogemused on abiks riikidele, kes praegu valivad demokraatliku 
reformi tee, samuti riikidele, kes teevad seda kunagi tulevikus. See on oluline 
saavutus. 

EMSK Info: Millised on Teie ootused seoses Poola 
eesistumisega?

Jerzy Buzek: Ütlen sageli, et EL ootab, et Poola tooks Euroopasse uusi tuuli ning 
inspireeriks ELi ettevõtlikkuse, avatuse ja entusiasmiga, mis Poolat iseloomus-
tavad. Me tahame, et Euroopa oleks maailma kõige konkurentsivõimelisem 
majandus. Seepärast tervitan Poola eesistumisaja prioriteete: tõhus, solidaarne 
eelarve, tugevam siseturg ja inimkapitali potentsiaali parem kasutamine. 

Pean kiiduväärseks Poola pühendumist naabruspoliitikale, sealhulgas ida-
partnerlusele ja lõunapoolsetele naabritele, sest tänu sellele propageeritakse 
meie väärtusi ja sõnumit ka ELi piiridest kaugemal.

Euroopa Parlamendi presidendina ootan Euroopa Parlamendi ja Poola 
valitsuse tihedat koostööd, kuna Lissaboni lepingu jõustumise järel otsustame 
koos Euroopa Liidu Nõukoguga valdava osa õigusaktide üle. Samuti loodan, 
et Poola suudab liikmesriikide huvisid tõhusalt ühitada, mis ei ole lihtne, eriti 
kriisi ajal. Väljakutsetest ei ole puudust, ent Poola on korduvalt tõestanud, et 
on pühendunud ja solidaarne ning suure potentsiaaliga ELi liikmesriik. (mb)
 
 
 ●
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Eelarve tasakaalu suunas

Poola tegutseb konkurentsivõimelise, turvalise ja avatud Euroopa nimel

Hea lugeja!
Hispaania noorte tööpuuduse määr on praegu üle 44% 
(Eurostati andmetel). See on ilmselgelt masendust 
tekitav arv ja lohutust ei ole mõtet otsida ka teiste ELi 
riikide statistikast. Noorte tööpuuduse määr ületab 
20% piiri enam kui pooltes ELi liikmesriikides. Kõigis 
ELi riikides, mille kohta on andmed kättesaadavad, 

ületab noorte tööpuuduse määr reeglina tööpuuduse kogumäära.

Noorte tööpuudus on traagiline potentsiaali raiskamine, mis ei õõnesta 
üksnes majanduskasvu, vaid sellel on ka tõsised tagajärjed sotsiaalsele ühte-
kuuluvusele tulevikus. Lisaks sellele on tööpuudus ühiskonnaprobleem, mis 
toob kaasa hiigelsuured isiklikud kulud. Sheffi  eldi ülikooli inimgeograafi a 
professori Danny Dorlingi sõnul ei ole noortele tööpuudusest midagi kahju-
likumat, kuna see jätab neile püsiva jälje ja sellel võib olla pikaajalisi mõjusid: 
suurem risk edaspidisele tööpuudusele ja eluaegne madalam sissetulek on 
vaid mõned neist. 

EMSK on viimasel ajal korraldanud mitu üritust, eelkõige Hispaanias 
ja Maltal (millest saate selles numbris täpsemalt lugeda), kus käsitleti seda 
probleemi aktiivselt. Jõudes järeldusele, et sellele olukorrale ei ole olemas 
ühtainust imelahendust, arvame, et tegutseda tuleb mitmes valdkonnas 
samaaegselt.

Esiteks tuleb taastada töökohti loov majanduskasv. Koos majanduskasvuga 
paranevad ka noorte tööhõivevõimalused. Teiseks tuleb tegeleda noorte koolist 
väljalangemise probleemiga ning kõrvaldada lahknevused haridussüsteemide 
ja tööturu vajaduste vahel. Sellega seoses on väga tähtis ka informaalne haridus. 
Kolmandaks tuleb tööturgusid reguleeriv raamistik vaadata üle turvalise 
paindlikkuse valguses. Noortele tuleb anda selged väljavaated oma ajutise 
ja/või osalise tööajaga töölepingute muutmiseks – mõne aja pärast ja selgelt 
määratletud tingimustel – tähtajatuteks täistööajaga töölepinguteks. Noortel 
peaks olema selged väljavaated suurema stabiilsuse saavutamiseks. 

Lõpuks tuleb vaadata ka tööhõiveteenuseid. Varajane sekkumine 
on oluline mis tahes hetkel, mil noore inimese töökoht on ohus, ja sama 
tähtis on subsideeritud tööhõive idee haavatavamate rühmade jaoks, kellel 
on raskusi tavatööturule pääsemisel, eelkõige kvalifi katsioonita ja madala 
kvalifi katsiooniga noored. Sellise meetme hea näide on algatuses „Noorte 
liikuvus” loodud noorte tagatisskeem. Selle kohaselt julgustatakse liikmesriike 
tagama, et noortele inimestele pakutaks tööd, edasist koolitust või töökogemust 
kuue kuu jooksul pärast koolist lahkumist.

Anna Maria Darmanin
Asepresident

Hea lugeja!
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendi, 
eurooplase ja poolakana ootan suure huviga Poola 
esmakordset asumist Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistuja kohale. 

Pean kiiduväärseks Poola otsust astuda otsustavaid 
samme just majanduskasvu suunas, selle asemel et tegeleda üksnes Euroopa 
võlgade tagasimaksmisega, mis on küll tähtis, kuid ei taga iseenesest jõulist 
majanduskasvu. Oleme määratlenud kriisi algpõhjused ning nüüd on aeg vaadata 
ettepoole ja sõnastada tugevad strateegiad majanduskasvu soodustamiseks, 
tagades seeläbi Euroopa konkurentsivõime säilimise.

Loodan südamest, et Poola teeb eesistujariigina edusamme mitmes 
olulises valdkonnas, nagu näiteks ühtne turg, mille lõpuleviimine kiirendaks 
majanduskasvu. Ambitsioonikas ELi eelarve suurendaks ka Euroopa 
majanduslikku potentsiaali ning ma loodan, et eesistujariik Poola toob seda 
selgelt esile peatsetel eelarveläbirääkimistel tulevase fi nantsperspektiivi üle. 

Peatsete läbirääkimiste eel tegi EMSK selgeks, et kõrvale tuleb jätta nn õiglase 
tulu põhimõte. See on vastuolus solidaarsuse väärtuste ja Euroopa integratsiooni 
vastastikuse kasu ideega. Komitee toetab põhimõtet, mille kohaselt lähevad ELi 
omavahendid otse ELi eelarvesse, asendades liikmesriikide panused. See, kuidas 
ELi eelarvet rahastatakse, näitab selgelt, kui kaugele ollakse jõutud Euroopa 
integratsiooni valdkonnas.

Viimasel kahel aastal on komitee järeleandmatult nõudnud 
kodanikuühiskonnale olulisemat rolli ELile kasu toovate õigusaktide 
rakendamisel ja majandusliku integratsiooni edendamisel idapartnerluse 
riikides. Seepärast on mul väga hea meel, et idapartnerlus, mis on viimasel 
ajal mõneti tähelepanuta jäänud, on eesistujariigi tegevuskavas tähtsal kohal. 
Hiljutised sündmused Vahemere lõunakaldal on tõestanud, kui tähtis on 
stabiilsus naaberriikides, ja seda mitte üksnes kaubanduse või energiajulgeoleku 
seisukohast.

Seda arvestades võiks Poola kogemusi rahumeelsest kommunismivastasest 
revolutsioonist 1989. aastal ja riigi edukast ümberkujundamisest kasutada 
demokraatia leviku hõlbustamiseks araabia maailmas. Sarnaselt tollastele 
sündmustele Poolas on praegu araabia maailmas toimuv tõestanud, et 
kodanikuühiskonnal on tõelise ajaloo kujundamisel ülitähtis roll. Olen rõõmus 
ja uhke selle üle, et ELi tasandil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindatud 
kodanikuühiskond on valmis ja nõus abistama eesistujariiki Poolat tema 
kaugeleulatuvate ja eluliste eesmärkide saavutamisel. 

 
 
 
 Jacek Krawczyk

Asepresident

20. juuli 2011
Poola, Varssavi: 
EMSK arvamuse 
„ELi transpordipoliitika 
jätkusuutlik areng 
ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu kavandamine” 
jätkukonverents, mis 
korraldatakse koos Poola 
infrastruktuuriministeeriumiga

13. september 2011
Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK Euroopa 2020. aasta 
juhtkomitee kohtumine 
riiklike majandus- ja 
sotsiaalnõukogudega 

21.–22. september 2011
Belgia, Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK konkursi „EESC Design 
Eleven” auhinnatseremoonia 
ja näituse avamine

KÄESOLEVAS VÄLJAANDES
Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta: vabatahtliku tegevuse 
väärtustamine

Eesistujariik Poola. „Poola 
töötab konkurentsivõimelise, 
turvalise ja avatud Euroopa 
nimel”,  kinnitab Poola 
Euroopa asjade riigisekretär

Eesistujariik Poola palus 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel koostada neli 
ettevalmistavat  arvamust

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee pühendub 
töötute noorte teemale

ELi ja Venemaa seminar: 
kodanikuühiskonna 
tugevdamine säästvuse poole 
püüdlemisel

ÜRITUSTE KALENDER
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ELi eelarve läbivaatamine leiab aset 
kogu maailmajagu haarava suure 
rahalise ebakindluse ajal. Komi-
tee on esitanud oma ettepanekud 
Henri Malosse’i (tööandjate rühm, 
Prantsusmaa) ja Gérard Dantini 
(töötajate rühm, Prantsusmaa) 
koostatud arvamuses. Majan-
dus- ja fi nantskriisi ning paljude 
liikmesriikide üha suureneva eel-
arvepuudujäägi tõttu näib, et ELil 
puuduvad eelarvevahendid oma 
poliitika ning Lissaboni lepingust 

Poola on oma eesistumisaja peamiseks ülesandeks võtnud majanduskasvu suuren-
damise ja ühiskonna usalduse taastamise. Euroopa õppis kriisist – ja uuendas oma 
majandussamba struktuuri –, nüüd aga tuleb teha otsusekindlaid samme majandus-
kasvu saavutamiseks ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamiseks. Sel eesmär-
gil kavatseb Poola keskenduda Euroopa ühtse turu laiendamisele ja süvendamisele, 
investeerimispoliitika edendamisele ja intellektuaalse kapitali tugevdamisele. Kõik 
need aspektid sisalduvad eesistujariigi Poola esimeses prioriteedis „Euroopa integ-
ratsioon kasvu allikana”. Et viia tõhusalt ellu seda eesmärki, mis hõlmab ka aktiivset 
tööhõivepoliitikat, on meile äärmiselt tähtsad soovitused, mida oleme taotlenud 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.

Teine käsitletav teema on „Turvaline Euroopa”. See prioriteet hõlmab ka ener-
giaturvalisust, mida Poola on ELis edendanud juba mõne aasta, samuti toiduohutus 
ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamine. Meie eesmärk on see, et EL tugev-
daks oma asendit rahvusvahelisel areenil, ning oleme valmis toetama kõiki püüdlusi 
selles suunas.

ELi eesistujariigi Poola kolmas ja kõige ulatuslikum põhiprioriteet on Euroopa, mis võidab avatusest. Soovime juhtida 
Horvaatia Euroopa Liitu ning toetada teiste riikide liitumisprotsessi. Kavatseme süvendada idapartnerlust, mis toob 
Ukraina, Valgevene, Moldova, Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia ELi lähikonda. Üritame sõlmida idapartnerluse 
raames assotsiatsioonilepinguid ja luua vabakaubanduspiirkonna. Sellega seoses koostab komitee meile arvamuse, 
milles käsitletakse idapartnerluse ja ELi idamõõtme vastastikust mõju.

Eesistujariigiks olemine ei tähenda ainult tuleviku kavandamist, vaid esmajoones ka asjakohast reageerimist aktuaal-
setele sündmustele. Seepärast jälgime tähelepanelikult sündmuste arengut ELi lõunapoolsetes naaberriikides ja toetame 
meetmeid, mille eesmärk on sõlmida uusi sidemeid ELi ja araabia maailma vahel. Samuti soovime koostada üldise tege-
vusstrateegia demokratiseerimise ja modernsete riigistruktuuride moodustamise toetamiseks selle piirkonna riikides.

Kokkuvõttes soovib eesistujariik Poola ehitada üles majanduslikult tugeva Euroopa, mis võimaldaks julgelt tulevikku 
vaadata ja parandada ELi ühiskonna häälestatust. On ilmselge, et seda pole võimalik saavutada, kui aktiivselt ei osale 
kodanikuühiskond, keda Euroopa Liidu tasandil esindab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. ●

Mikołaj Dowgielewicz, Poola välisministeeriumi Euroopa asjade ja majanduspoliitika eest vastutav riigisekretär

tulenevate uute kohustuste elluvii-
miseks. Seega on vaja arukat eel-
arvet, mis annab Euroopa Liidule 
eesmärkide saavutamiseks vajali-
kud vahendid, suurendamata see-
juures kodanike ja ettevõtjate üldist 
maksukoormust.

Komitee on seisukohal, et õig-
lase vastutasu (juste retour) põhi-
mõttest tuleks loobuda, sest see on 
vastuolus solidaarsuse väärtuste 
ja Euroopa integratsiooni vastas-

tikuse kasulikkuse ideega. Raken-
dada tuleks hoopis subsidiaarsuse 
põhimõtet, mis seisneb selles, et 
küsimustega tuleks tegeleda kõige 
madalamal või kõige vähem tsent-
raliseeritud tasandil. Komitee toe-
tab komisjoni ettepanekut kasutada 
omavahendeid, mis luuakse täiesti 
uuesti või mis asendavad siseriik-
likke makse. Liikmesriikide ja ELi 
eelarve peaksid üksteist täiendama, 
et EL saaks maksimaalselt kasutada 
võimalusi poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks.

Tõhusa eelarve puhul on olu-
line keskenduda avalikkuse toe-
tuse võitmisele. Euroopa meetmete 
puudumine on veenev argument 
avalikkuse toetuse saavutamiseks. 
Seepärast loodabki komitee sar-
naselt Euroopa Parlamendiga, et 
ühtse Euroopa puudumisest tule-
nevate kulude kohta viidaks läbi ja 
avaldataks uuringuid, mis tooksid 
esile dubleerimise liikmesriikide 
eelarvetes. Komitee soovib sellis-
tes uuringutes osaleda ja pakkuda 
Euroopa kodanikele suunatud uusi 
tutvustavaid materjale. (ma) 
 ●
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IN MEMORIAM

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee G20 kohtumisel: 
globaalsed lahendused hindade kõikumisele

G20 põllumajandusministrid kohtu-
sid 22.–23. juunil Pariisis, et arutleda 
ülemaailmsete põllumajandustur-
gude suundumuste ja nendega seon-
duvate kaubandusläbirääkimiste üle. 
Prantsusmaa, praegune G20 eesis-
tuja, kes on lisanud toiduga kind-
lustatuse oma kesksete poliitiliste 
prioriteetide hulka, palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel anda 
omapoolse panuse enne juunikuist 
kohtumist. Toiduga kindlustatuse 
küsimustel on võrdselt oluline roll 
ELi põllumajandus-, kaubandus- ja 
arengupoliitikas. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 23. mail konverentsi 
„Toit kõigi jaoks – teel globaalse 
kokkuleppe suunas”, et panna alus 

komitee arvamusele. 
ÜRO, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorgani-
satsiooni, G20  ja ELi 
esindajad ning paljud 
teised kohtusid Brüs-
selis, et arutada küsi-
must, kuidas tulla toime 
põllumajanduskriisiga 
ülemaailmsel tasandil. 
Konverents tõi kokku 
tippjuhid ja eksperdid, 
et 22.–23. juunil toimuva 

G20 põllumajandusministrite koh-
tumise eel töötada välja ELi soovi-
tused. 

„Me ei saa endale lubada uut 
põllumajanduskriisi ülemaailm-
setel turgudel. Kontrollimatu spe-
kuleerimine laastab arengumaade 
turge, põhjustab nälga ja viib meie 
põllumajandustootjate vaesumiseni. 
See tuleb peatada ning Euroopa Liit 
on pühendunud vastavalt tegutsemi-
sele,” sõnas Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee president ja konve-
rentsi juhataja Staff an Nilsson.

Konkreetsed ideed, mida 22.–
23. juunil Pariisis arutati, lähtuvad 
komitee ettepanekust eesistujariigile 
Prantsusmaale, ning need toetuvad 

kuuele sambale: säästva põllumajan-
duse edendamine, kodanikuühis-
konna oluline roll, tunnistatakse 
õigust toidule, vajadus poliitika 
sidususe järele, põllumajandustur-
gude toimimise parandamine ning 
kõige haavatavamate kaitse. 

Lisaks kutsus komitee tungivalt 
üles paremale kooskõlastamisele ja 
tihedamale koostööle rahvusvahe-
liste organisatsioonide vahel ning 
suuremale sidususele nende võe-
tavates meetmetes. Samuti rõhutas 
komitee vajadust lihtsustada põl-
lumajandustootjate, sh väiketoot-
jate juurdepääsu rahvusvahelistele 
ja Euroopa rahastamisvahenditele 
ning tagada naistele võrdne ja pii-
ranguteta juurdepääs tootmisvahen-
ditele. (ail)

Konverentsi „Toit kõigi jaoks ” 
järeldused on kättesaadavad veebi-
lehel

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/.  
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EL ootab, et Poola tooks 
Euroopasse uusi tuuli

ELi ja Venemaa seminar

28. juunil toimus Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee ja Venemaa ühiskondliku koja ühisseminar. 
Kohtuti neljandat korda ning seekord olid tähelepanu 
keskmes edusammud keskkonnasäästlikuma majanduse 
suunas liikumisel. Arvamustevahetus leidis aset järgmi-
sel aastal Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu 

konverentsi kontekstis. See annab suurepärase võimaluse 
näidata ELi ja Venemaa kodanikuühiskondade laialdast 
üksmeelt.

ÜRO konverentsi ootuses edastasid seminaril osale-
jad otsustava sõnumi, milles nõuti keskkonnaküsimuste 
suuremat arvestamist riikliku poliitika kujundamisel. 
Lisaks rõhutati, kui oluline on kaasata seesuguse säästva 
keskkonnapoliitika kujundamisse organiseeritud koda-
nikuühiskond. Osalejad arutasid ka teisi olulisi teemasid, 
nagu ränne ning kodanikuühiskonna roll ELi ja Venemaa 
moderniseerimispartnerluses.

Täiendavat teavet ja seminari järeldused leiate aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neigh-
bours-and-russia. (ti) 
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Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee visiit Eestisse

Euroopa Majanduspiirkonna nõu-
andekomitee 19. koosolek toimus 
selle juhatuse ettepanekul Eestis 
Tartus. Koosolek korraldati 12.–13. 
mail ning see hõlmas külaskäike 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende perede rehabilitatsiooni-
keskusse ning Tartu Teadusparki.

Koosolekul arutati Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingut. 
Kohal olid Euroopa Vabakauban-
duse Assotsiatsiooni sekretariaadi 
direktor Lars Erik Nordgaard ja 
Euroopa Vabakaubanduse Assot-
siatsiooni järelevalveameti pre-
sident Per Sanderud. Samuti oli 

päevakorras Islandi ühinemine 
Euroopa Liiduga.

Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee liikmed arutasid 
ka kaht resolutsiooni ühtse turu 
akti kohta ja töödokumenti Euroopa 
majanduse juhtimise kohta. Tartu 
Ülikooli professor Raul Eamets 
esitas põhjaliku ülevaate majan-
duslikust olukorrast ja eelarvedist-
sipliinist ning analüüsis eurotsooni 
abistamiseks pakutud meetmeid. 

Uues resolutsioonis ja aruandes 
innovatsiooni kohta energia vald-
konnas rõhutati, et laiemalt on vaja 
levitada teadmisi energiatõhusa teh-
noloogia kohta ning selle kasutamine 
peab kasvama. Samuti kutsuti üles 
suurendama investeeringuid teadus- 
ja arendustegevusse, eriti erasektori 
investeeringuid, kus Euroopa on 
teistest maha jäänud. Muret tekitav 
on asjaolu, et Euroopa ettevõtted ei 
ole selles valdkonnas aktiivsed.

Koosolekute järel läksid osalejad 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende pere rehabilitatsioonikes-
kusse Tammistus. Euroopa Majan-
duspiirkonna nõuandekomitee 
kaasesimees Meelis Joost tutvustas 
2003. aastal alguse saanud Eesti-
Rootsi alalise koostöö eesmärki 
ja tegevust. Ennekõike pakkus 
külaskäik võimalust tutvuda Norra 
ja Euroopa majanduspiirkonna 
fi nantsmehhanismi investeeringuga, 
millega rahastati õppeköögi rajamist, 
et puuetega noortel täiskasvanutel 
oleks võimalik õppida toiduvalmis-
tamist, peoteenindust, menüüde 
kavandamist jne. 

Teine külaskäik oli Tartu Tea-
dusparki, kus rühmale anti ülevaade 
teaduspargi teenuseid kasutavate 
ettevõtete ja alustavate ettevõtete 
hulgast ja liikidest. Tartu Teadus-
park on rajanud laboreid, et aidata 
alustavaid ettevõtteid tootearenduse 
valdkonnas. (mj) ●

Euroopa Tuumaenergia Foorumi täiskogu istungjärk

19.–20. mail 2011 Prahas toimunud Euroopa Tuumaenergia Foorumi (ENEF) 
täiskogu istungjärgul nimetati ENEFi läbipaistvuse töörühma uueks esimeheks 
Richard Adams, kes jätkab oma eelkäija, meie hulgast lahkunud TENi sektsiooni 
endise esimehe János Tóthi tööd.

ENEF on ainulaadne, tabuteemadeta, laialdase arutelu platvorm nii läbipaist-
vuse küsimuste kui ka tuumaenergia võimaluste ja ohtude käsitlemiseks. Sellega 
seoses on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldanud kaks konverentsi 
Euroopa kodanikuühiskonna eri sidusrühmadega. Esimene neist korraldati 
2009. aastal teemal „Mida arvab Euroopa kodanikuühiskond praegusel ajal tuu-
maenergiast?” ja teine 2010. aastal teemal „Tuumaenergia: võimalused ja ohud 
– Euroopa kodanikuühiskonna ja asjaomaste osalejate seisukohti”.

Vähese CO2-heitega energia tulevik on kõigis liikmesriikides väga huvipakkuv 
teema. Peatselt, 2011. aasta novembris kavatseb komitee kaasata sidusrühmad 
arutelusse tuumaohutuse üle ning 2012. aastal arutelusse vähese CO2-heitega 
energiatootmise võimalike kombinatsioonide üle tulevikus. (ak) ●

Rahanduskoolitus ja vastutustundlik 
fi nantstoodete tarbimine (ECO/297)

Olukorras, kus fi nantssüsteem on muutumas üha keerukamaks ja läbipaistma-
tuks, on rahanduskoolitus esmatähtis selleks, et inimesed saaksid fi nantstooteid 
vastutustundlikult tarbida.

Lisaks Euroopa Komisjoni ja OECD algatatud strateegiatele ja algatustele 
fi nantssüsteemi puuduste kõrvaldamiseks peab ka fi nantssektor probleemiga 
põhjalikult tegelema. Uute sätete nõuetekohane kohaldamine peaks parandama 
ka läbipaistvate fi nantstoodete kättekättesaadavust.

Rahanduskoolitust tuleks käsitleda terve elu kestva ulatusliku tegevusena ja see 
tuleks lisada haridussüsteemi õppekavadesse, seda tuleks pakkuda ka töötajate 
edasi- ja ümberõppes. Samal ajal tuleks tugevdada fi nantsalast kaasatust ning 
edendada teadlikku säästmist. (ctp) ●

Ungari ja Sloveenia liikmete kohtumine oma riigi ajakirjanikega
Kohtumised Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Ungari ja 
Sloveenia liikmete ning nende liikmesriikide ajakirjanike vahel 
toimusid vastavalt  15. juunil ja 16. juunil komitees. Komitee 
Ungari liikme Kinga Joó (eri elualade rühm) kutsutud Ungari 
ajakirjanikele anti ka võimalus osaleda täiskogu istungitel ja 
saada vahetult teavet komitee rolli ja töökorralduse kohta. 

Pressilõuna korraldas asepresident Anna Maria Darmanin, 
kes kasutas võimalust tutvustada komitee tööd ning kohtuda 
ajakirjanikega isiklikult. See oli osa asepresidendi korralda-
tavatest mitteametlikest kohtumistest, mille kaudu aidata 
liikmetel ja ajakirjanikel luua otsekontakte ja soodustada 
arvamustevahetust mitteametlikus keskkonnas. (ail) 
 ●

Austusavaldus Zenonas Rokus Rudzikasele

Teade meie kolleegi ja sõbra Zenonas Rudzikase ootama-
tust surmast 71 aasta vanuselt vapustas meid kõiki. Ta oli 
erakordne inimene, kes on jätnud jälje meie südameisse 
ja meeltesse, samuti teadusringkondadesse. Ta oli kõrge 
intellektiga ning rahumeelse ja tagasihoidliku iseloomuga. 
Ta oli komitee Leedu delegatsiooni aktiivne liige alates 
2006. aastast ning andis sellesse suure panuse, muu hul-
gas väärtusliku töö kaudu NATi, REXi ja TENi sektsiooni 
liikmena. 

Lisaks oma tööle komitees elas Zenonas Rudzikas rikast 
akadeemilist elu ning oli Leedu Teaduste Akadeemia endine president. Ta oli 
tunnustatud tuumaspektroskoopia spetsialist ja Leedu tuntuim teoreetilise 
füüsika ekspert, kes pälvis oma teadustöö ja avastuste eest arvukalt preemiaid. 
Selle silmapaistva füüsikateoreetiku ja armastatud inimese järgi on tema kol-
leegid nimetanud ka ühe peamise asteroidide vöö asteroidi „167960 Rudzi-
kaseks”.

Zenonas Rudzikas ei olnud mitte üksnes suurepärane ja kõrgelt hinnatud 
teadlane, vaid ka seltskondlik inimene ning pühendunud Euroopa kodanik. 
Seda tõendab asjaolu, et ta oli Leedu riikliku majandus- ja sotsiaalnõukogu 
üks asutajaliikmeid.

Tema entusiasmist ning erakordsetest intellektuaalsetest ja inimlikest või-
metest tunnevad puudust komitees ja kaugemal kõik, kel oli au teda tunda 
ja temaga koos töötada.
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TRÜKITUD 100% ÜMBERTÖÖDELDUD PABERILE

Ees on ELi ajaloo raskeimad eelarveläbirääkimised
ning Poola valitsus peab ühendama 
nõukogus esitatud erisugused sei-
sukohad ja esitama määruse eelnõu, 
mille Euroopa Parlament heaks kii-
daks. Samuti ootan huviga Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee panust 
arutellu järgmise fi nantsperspektiivi 
üle, et kuulda kodanikuühiskonna, 
sh sotsiaalpartnerite muredest ja 
lootustest.

Ajal, mil rahalised vahendid on 
napid, esitavad liikmesriigid pide-
valt Euroopa Liidule üleskutseid 
teha rohkem sellistes valdkondades 
nagu energia, keskkond, ränne ja 
diplomaatia, kuid väidavad samas, 
et soovivad ELi eelarve vähendamist 
(ehkki neil ei õnnestu saavutada 
reaalset kokkuhoidu halduskulude 
arvelt, mis moodustavad vaid 5,8% 
eelarvest). Eelarve valdkonna Rubiku 
kuubiku lahendamine saab olema 
üks peamisi väljakutseid Poolale 
eesistujariigina. 

Olen peaministri ja tema mees-
konnaga mitmel korral kokku puu-
tunud ning tean, et nad on oma 
ülesannete kõrgusel. 
 ●

Poola ELi eesistumisperiood ei 
kujune kindlasti vaikseks ja rahu-
likuks kuus kuud kestvaks jalutus-
käiguks! Mõelgem sellele, et Donald 
Tuski juhitav valitsus pärib rotat-
siooni alusel vahetuva eesistujakoha 
ajal, mil paljud liikmesriigid ägavad 
pideva, aastaid kestnud priiskamise 
tagajärgede all, mil EL esitab endale 
küsimusi seoses piirikontrolliga ja 
selle rolliga Vahemere piirkonnas 
ning mil algab ka uus eelarve koos-
tamise periood! 

Eesistujariigi Poola oskused pan-
nakse eelarve osas otsekohe proovile, 
kuna nõukogult oodatakse seisu-
kohavõttu ELi 2012. aasta eelarve 
küsimuses. Aprilli lõpus kutsus 
komisjon üles suurendama eelarvet 
4,9% võrra, peamiselt seetõttu, et 
ELi rahastatavad projektid kõikjal 
Euroopas on lõppjärgus ning järg-
misel aastal tuleb meil maksta hüvi-
tust liikmesriikidele, kes on oma 
projektid lõpule viinud (nt infra-
struktuuri, tööhõive ja keskkonna 
valdkonnas). Paljud liikmesriigid on 
siiski juba väitnud, et nad ei soovi 
ELi eelarve sellist suurendamist. 
Poola peab eesistujariigina leidma 
viisi liikmesriikide vastukäivate 
prioriteetide lepitamiseks: paljud 
soovivad, et ELi eelarvet suurenda-
taks minimaalselt, aga et just nende 
liikmesriigi piirkondade, ettevõtete, 
teadlaste, vabaühenduste jms rahas-
tamine ELi vahenditest jääks samaks.

Pea samaaegselt seisab eesistuja-
riigi Poola ees järgmist fi nantsraa-
mistikku käsitlevate läbirääkimiste 
algus. Ei tasu luua illusioone: nen-
dest kujunevad kõige raskemad 
eelarveläbirääkimised ELi ajaloos 
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Vabatahtliku tegevuse väärtustamine

Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaud

EMSK kutsub üles avatud dialoogile Indiaga

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 
2011 raames korraldatud teine ELi 
tasandi temaatiline konverents 
„Muuda maailma – hakka vaba-
tahtlikuks!” toimus 23.–24. mail 
2011 ning seda saatis suur edu. 

Konverentsi üldine eesmärk 
oli tuua üle Euroopa kokku vaba-
tahtlikke, et anda neile võimalus 
võrgustike loomiseks, kogemuste 
jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks 

9.–12. maini toimus Hiinas Xi’anis 
Euroopa Liidu ja Hiina ümar-
laud, et arutada mõlema osapoole 
aruannete põhjal kaasava regio-

20.–25.  märtsil 2011  oli 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee delegat-
sioon ELi-India järeleval-
vekomitee esimehe Xavier 
Verbodeni  juht imisel 
lähetusel Indias. Visiidil 
oli kaks eesmärki: rääkida 
India eri sidusrühmadega 
võimalusest taaskäivitada 
ELi-India ümarlaud ning 
uurida, mida arvab India 
kodanikuühiskond prae-
gustest läbirääkimistest 
ELi-India vabakauban-
duslepingu sõlmimiseks. 
Delegatsioon kohtus nii 
Euroopa Liidu delegat-
siooniga Indias kui ka 
kaubanduskodadega ning 

vabatahtliku tegevuse valdkonnas. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee ja Euroopa Komisjon korraldasid 
komitee hoones ühiselt seminari, kus 
keskenduti sellistele valdkondadele 
nagu kodanikuaktiivsus ettevõtetes 
ja töötajate vabatahtlik tegevus.

Juba 2006. aastal pakkus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee esi-
mese institutsioonina välja vaba-
tahtlikule tegevusele pühendatud 
Euroopa aasta idee. See konverents 
on Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta 2011 oluline verstapost vaba-
tahtlike oskuste ja panuse tunnus-
tamisel. EMSK on palju tähelepanu 
osutanud vabatahtlikule tegevusele, 
pidades seda hindamatuks panuseks 
ühiskonda. Konverentsi osalejate 
poole pöördudes avaldas Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee pre-
sident Staff an Nilsson heameelt selle 

naalarengu ning keskkonnahoid-
liku majanduse küsimusi säästva 
arengu kontekstis. „Me ei pruugi 
jõuda üksmeelele kõigis küsimus-

säästev areng, eelkõige selle sotsiaa-
lne mõõde. 

Teine väljakutse on kahtlemata 
läbirääkimised ELi-India vabakau-
banduslepingu üle, sh selle majan-
duslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
India ühiskonnale ning järjest suu-
rem vajadus ühest küljest üksikasja-
likumate teadmiste järele majanduse 
kohta, mis põhineb 92% ulatuses 
mitteametlikul sektoril, mida enne 

üle, et nii palju inimesi on valmis 
lähemalt pilku heitma ettevõtete rol-
lile vabatahtliku tegevuse innustami-
sel. Ta esines kõnega ka lõppistungil 
teisel päeval. 

„[---] Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel on vabatahtliku 
tegevuse väärtuse toetamiseks ja 
selle üle arutlemiseks hea asend: 
komitees on palju neid, kes esinda-
vad vabatahtlike organisatsioone, 
enamik meist tegutseb komitee 
heaks vabatahtlikult ja kõik me 
oleme oma elu jooksul mingil het-
kel vabatahtliku tegevusega kokku 
puutunud. Vabatahtlik tegevus on 
ilmselt parim näide kodanikuak-
tiivsusest. Hea tunde kõrval, mille 
vabatahtlikud oma tegevusest saa-
vad, on ehk olulisemgi ühiskonnale 
toodav kasu,” ütles president Staff an 
Nilsson. (cc/mv) ●

tes, kuid meil on võimalik 
teineteisest paremini aru 
saada ja teineteiselt õppida,” 
ütles EMSK president Staff an 
Nilsson oma avasõnavõtus. 
EMSK delegatsiooni juhtinud 
Staff an Nilsson kutsus Hiina 
kolleege üles osalema avatud 
ja avameelses dialoogis ning 
arvamustevahetuses, et käsit-
leda keerukaid majandus- ja 
sotsiaalküsimusi eesmärgiga 
edendada vastastikust mõist-
mist ning tagada tõhusam 
koostöö. Hiina majandus- ja 
sotsiaalnõukogu (CESC) pre-
sident Wang Gang kirjeldas 
Hiina reformiprotsessi ning 
ajakohastamispüüdlusi, mis 
on päästnud vaesusest miljo-
neid hiinlasi. Euroopa Liidu 

ja Hiina 9. ümarlaua ühisdeklarat-
siooniga saate tutvuda meie veebi-
lehel. (cc) 
 ●

läbirääkimisi läbi viidud mõjuhin-
damisel väga vähe analüüsiti, ning 
teisest küljest sobiva vahendi järele 
sellise lepingu järelevalveks. 

Nii ametiühingutel kui ka töö-
andjate organisatsioonidel ja teistel 
kodanikuühiskonna osalejatel on 
neile väljakutsetele vastamisel väga 
oluline roll nii Euroopas kui ka 
Indias. (xv/as) 
 ●

Uut meie liikmetelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige 
Jillian van Turnhout liitub Iirimaa senatiga

Igal mündil on kaks külge. Komitee väljendab küll kahetsust Iiri liikme 
Jillian van Turnhouti hiljutise lahkumise üle komiteest, kuid tervitab 
samas tema nimetamist senati liikmeks oma koduriigis. Komitee õnnit-
leb teda ning soovib talle kõige paremat tema uuel ametikohal Seanad 
Éireann’is. 

Jillian van Turnhouti nimetas ametisse Iirimaa peaminister tema 
töö eest Laste Õiguste Liidus. „Selline austusavaldus minu tööle Laste 
Õiguste Liidus pakub suurt ametialast rahuldust. Ma usun, et minu ame-
tisse nimetamine võib tuua ja toob kaasa positiivse muutuse,” sõnas 
Jillian van Turnhout.

Jillian van Turnhout on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endine 
asepresident ning viimased 12 aastat aktiivne komitee liige (III rühm 
– eri elualad). Tema koha juhatuses on nüüdseks üle võtnud Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostab eesistujariigi Poola taotlusel neli ettevalmistavat arvamust

EMSK Poola liikmete silmade läbi

Demograafi lised väljakutsed nõuavad laiaulatuslikku ja jätkusuutlikku lahendust

Wolfgang Greifi  (töötajate rühm, Austria) koostatud arvamuses rahvastiku vananemise tule-
vaste mõjude kohta tööturule väljendab komitee kahtlusi lihtsate lahenduste suhtes, nagu 
seadusliku pensioniea tõstmine ja kogumispensionile üleminek. Selle asemel nõuab komitee 
sihipärast majanduskasvu poliitikat ja keskendumist tööhõivevõimaluste laiendamisele. 

Olemasolevad tööjõuressursid on enamikus liikmesriikides enam kui piisavad ning integ-
ratsioonistrateegiate abil peaks olema võimalik ohjata vananeva elanikkonnaga seotud tulevast 
rahalist survet.

Idapartnerluse riikide põllumajandussektori tugevdamine

Teise ettevalmistava arvamuse raportöör Seppo Kallio (eri alualade rühm, Soome) käsitleb ida-
partnerluse ja ELi poliitika idamõõtme vastastikust mõju. Komitee soovib, et põllumajandus, 
toiduainete tootmine ja põllumajanduspoliitika oleksid idapartnerluse riikidega peetavates ELi 

läbirääkimistes tähtsamal kohal, sest need on olulised majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku 
arengu suunamisel.

Kuna partnerriikidel on olnud raskusi ELi sanitaar- ja fütosanitaarnõuete standarditele ning 
kriteeriumidele vastamisel, siis teeb komitee ettepaneku, et sanitaar- ja fütosanitaarnõuete 
küsimused muudetaks uueks eriteemaks idapartnerluse koostöö juhtalgatuste raames. 

Milline tulevik ootab ettevõtete kliimainvesteeringud pärast kriisi?

Kolmandas arvamuse koostamise taotluses kutsus Poola valitsus Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomiteed üles käsitlema sellist probleemset teemat nagu majanduskriisi mõju Euroopa 
ettevõtete suutlikkusele teha kliimainvesteeringuid.

Dokumendis, milles analüüsitakse kasvuhoonegaaside heite üle 20% vähendamise võima-
lusi, kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas saavutada 30% eesmärk. Siiski jäetakse dokumendis 
tähelepanuta kriisi mõju ettevõtete keskkonnasäästlikele investeeringutele. Uurimisrühm ja 
raportöör Josef Zboril (tööandjate rühm, Tšehhi Vabariik) tegelesid teemaga põhjalikult ja 
eeldatavalt võetakse arvamus vastu oktoobris 2011.

Üleeuroopaline transpordivõrk uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks piisavalt prioriteetne

Komitee asepresidendi Jacek Krawczyki koostatavas arvamuses „ELi transpordipoliitika jät-
kusuutlik areng ja üleeuroopalise transpordivõrgu kavandamine” nenditakse kahetsusega, et 
tõhusa üleeuroopalise transpordivõrgu arendamine uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks 
piisavalt prioriteetne. Märgitakse, et ühtset Euroopa transporditurgu ega tõelist siseturgu ei teki 
enne, kui ELi piirkonnad ja liikmesriikide võrgud on ajakohase infrastruktuuri abil korralikult 
ühendatud. Erilist tähelepanu tuleks pöörata naabruspoliitikale ehk ELi ühendustele põhja, 
itta ja lõunasse, kusjuures keskenduda tuleks pigem võrkudele kui üksikutele eraldiseisvatele 
infrastruktuuriprojektidele. (mb/ma) 
 
 ●

Suhelgem 
noortega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pühendub töötute noorte teemale

Juunis korraldas komitee kohaliku 
tasandi ürituse Maltal. Samal ajal 
teabevahetusrühma koosoleku ja 
teabevahetuse kontaktisikute koos-
olekuga kohtusid komitee liikmed 
Malta kodanikuühiskonna esinda-
jatega, et arutada küsimust, kuidas 
kaasata noori Euroopa projekti. 
Arutelu toimus Valletta Euroopa 
Majas ning seda juhtis Malta 
tuntud meediategelane dr And-
rew Azzopardi. Koosolekuruum 
oli täis ning arutelu sai jälgida 
ka Facebooki ja Twitteri vahen-
dusel. Komitee liikmetel, seal-
hulgas komitee asepresidentidel 
Anna Maria Darmaninil ja Jacek 
Krawczykul, teabevahetusrühma 
liikmetel ja teabevahetuse kon-
taktisikutel oli võimalus vahetada 
mõtteid ja arvamusi ELi noorte 
kodanikega.

Mõned liikmesriigid on saavu-
tanud häid tulemusi kõrge töö-
hõivemäära tagamisel, muu hulgas 
noorte seas. Kuid riigiti on ELis 
pilt väga erinev: Hispaanias püsib 

Kuidas on meil võimalik võidelda noorte 
töötuse määraga, mis on ELis 20% ning 
mõnes liikmesriigis veelgi kõrgem? 
6. juunil korraldas Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee koostöös Hispaania 
majandus- ja sotsiaalnõukoguga kõne-
aluse pakilise küsimuse arutamiseks 
Madridis noorte töötuse teemalise kon-
verentsi. Hispaanias on noorte töötuse 
määr 40%. See suundumus on noorema 
põlvkonna üks peamisi mureküsimusi. 

noorte töötus dramaa-
tiliselt kõrgel 45% tase-
mel.

Maltal  toimunud 
kohtumisel arutati ka 
sellist keerulist küsimust 
nagu noorte vähenev 
huvi Euroopa projekti 
vastu. Kirjeldus Euroo-
past kui rahuprojektist 
ei köida enam noori. 
Seepärast vajab EL uut 

kirjeldust. Nii pakkus Euroopa 
Komisjoni teabevahetusküsimuste 
eest vastutav peadirektor Claus 
Sørensen välja uue kirjelduse: 
säästev Euroopa – puhas, jõukas 
ja sotsiaalne Euroopa, mis annab 
noortele võimaluse elada vabana, 
hingata puhast õhku, juua puhast 
vett, süüa taskukohase hinnaga 
kvaliteetset toitu ning reisida, töö-
tada ja õppida. 

Euroopa Liidul on näiteid mit-
metest edulugudest, nagu Eras-
muse programm, milles on alates 
1987. aastast osalenud 2,3 miljo-
nit üliõpilast. Algusest peale on 
komitee alati selliseid ettevõt-
misi toetanud. Komitee rõhutas 
2020. aasta strateegia juhtalgatust 
„Noorte liikuvus” käsitlevas arva-
muses ja 2009. aasta arvamuses ELi 
noorsoostrateegia kohta vajadust 
noorsoostrateegia järele, mis ei 
oleks üksnes noorte jaoks, vaid ka 
kaasaks neid. (pln) 
 
 ●

Ühepäevase konverentsiga oli otseselt 
seotud komitee tööturu vaatlusrühm, 
mida juhtis selle esimees Krzysztof Pater 
(eri elualade rühm, Poola). Aruteludest 
võttis osa üle 130 osaleja. Konverentsil 
osales ka Hispaania meedia, kes teavitas 
konverentsist üldsust. 

Konverents algas avaistungiga, millel 
osalesid Krzysztof Pater, Hispaania töö-
hõive- ja sisserändeküsimustega tegelev 
minister Valeriano Gómez Sánchez ning 
Hispaania majandus- ja sotsiaalnõukogu 
esimees Marcos Peña Pinto.

Konverentsil osalesid teiste hulgas 
Hispaania ettevõtete ühenduse CEOE 

„Ühtne Euroopa taevas II“: vaid soovunelm?
Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee 
korraldas avaliku 
arutelu meetme-
p a k e t i  „ Ü h t n e 
Euroopa taevas II” 
rakendamise hetke-
seisu teemal. Üritu-

sele kogunenud lennunduse kesksete sidusrühmade seas oli 
tajutav teema pakilisus. Kaks aastat pärast seda, kui Euroopa 
Liidu seadusandjad võtsid vastu õigusaktide paketi, mille 
eesmärk on kõrvaldada Euroopa lennunduses valitsevad 
puudujäägid, ei ole seda veel rakendatud. 

„Viivitused ja ummikud Euroopa õhuruumis on kurb 
reaalsus, mis avaldab ühtmoodi negatiivset mõju nii selle 
kasutajatele, reguleerijatele kui ka lennujaamadele. Kui kõik 
asjaomased osapooled pühenduksid Euroopa lennuliikluse 
korraldamise jätkusuutliku tuleviku alal seatud ambitsiooni-
katele eesmärkidele, väheneks CO2 heide lennu kohta 12% 
ning suureneksid märkimisväärselt lennuliikluse tõhusus, 
ohutus ja maht,” ütles komitee asepresident ja arvamuse 
„Ühtne Euroopa taevas II” raportöör Jacek Krawczyk. 

Arutelul osalejad leidsid, et „Ühtse Euroopa taeva II“ 
meetmepaketi kiire ja täielik rakendamine edendaks liiku-
vust, parandaks reisimismugavust ning suurendaks Euroopa 
konkurentsivõimet. Ilma nende reformideta ei suudaks 
Euroopa sammu pidada ülemaailmses konkurentsis säästva 

transpordi ja madala süsinikdioksiidi heitega majanduse 
suunas.

Osavõtjad kutsusid Euroopa Komisjoni üles täitma vaja-
likku juhtpositsiooni kogu protsessi vältel. „Ma kutsun Euroopa 
Komisjoni üles kasutama oma juhtpositsiooni, et eemaldada 
erinevad tõkked ja lahendada poliitilised probleemid kogu 
ühtse Euroopa taeva meetmepaketi rakendamise vältel,” ütles 
EMSK transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühis-
konna sektsiooni esimees Stéphane Buff etaut. 

Poola infrastruktuuriministeeriumi direktor Krzysztof 
Kapis rõhutas, et eelseisval Poola eesistumise ajal tehakse tõsi-
seid jõupingutusi selleks, et tagada „Ühtse Euroopa taeva II“ 
paketi rakendamine vastavalt ambitsioonikale ajakavale. Poolat 
nähakse järgmisel 20 aastal ühe kiiremini kasvava lennundustu-
runa. „Me tahame olla valmis selleks liikluse kasvuks,” ütles ta.

Arutelul osalesid mitmed USA Föderaalse Lennundusameti 
(FAA) esindajad, kes rõhutasid turvalise keskkonna olulisust 
investorite jaoks mõlemal pool Atlandi ookeani.

EMSKs toimunud arutelu tõi kokku õhutranspordi regulee-
rijad, õhuruumi kasutajad, transporditöötajad, lennujaamade 
operaatorid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad, samuti 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi tulevase ees-
istujariigi Poola esindajad. Komitee peaks oma arvamuse ühtse 
Euroopa taeva II teemal vastu võtma 2011. aasta juulis. (mb)
 ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Kodanikuühiskond saab idapartnerlust elavdada

Vastavalt Gintaras Morkise (tööandjate rühm, Leedu) koos-
tatud arvamusele on idapartnerlusel suurepärane võimalus 
laiendada ELi ja partnerliikide vahelisi võrgustikke. Arvamus 
võeti vastu Ungari Euroopa asjade ministri Enikő Győri juu-
resolekul. Enikő Győri viibis komitees, et arutleda Ungari 
eesistumisaja tulemuste üle. Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee toetab idapartnerlust kui strateegilist vajadust ja 
ka poliitilist investeeringut. Oma jõupingutustes kõnealuse 
protsessi edukaks kujundamisel kutsub komitee üles tugev-
dama valitsuste ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi. 

Vahemere piirkonna hiljutised sündmused on näidanud, 
et kodanikuühiskonna panus põhiseaduse reformi ja insti-
tutsioonide loomisse on ülimalt väärtuslik. Riiklikul tasandil 
toimuva dialoogi tõhustamine on olulise tähtsusega ning 
seetõttu teeb komitee ettepaneku luua kõigis idapartnerluse 
riikides kodanikuühiskonnaga konsulteerimise struktuurid. 
Dialoog peaks toimuma organisatsioonide kaudu, kes kajas-
tavad oma riigi spetsiifi lisi tingimusi. Komitee on valmis 

ning tunneb heameelt 
väljavaate üle jagada 
kogemusi idapartner-
luse riikide kodaniku-
ühiskonnaga. (ma) 

  
  

 ●

Romade integreerimise strateegia

Samal päeval kui regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn 
arutas EMSK liikmetega ühtekuuluvuspoliitika üle, võttis 
komitee vastu kaks ajakohast arvamust romade integrat-

siooni kohta. Komitee on 
kaalunud ELi lähenemisviisi 
romade sotsiaalsele integ-
ratsioonile kahes arvamu-
ses, mille raportöörid olid 
vastavalt Ákos Topolánszky 
(eri elualade rühm, Ungari) 
ja Anne-Marie Sigmund 
(eri elualade rühm, Aust-
ria). Otsustati, et selle raske 
olukorra parandamiseks on 

vaja ühelt poolt integreeritud, kooskõlastatud ja sidusat üle-
euroopalist strateegiat ning teiselt poolt nii riiklikul kui ka 
kohalikul tasandil rakendatavat tegevusprogrammi. Eelkõige 
otsustati, et edaspidi töötatakse meetmed välja koostöös 
romade ja neid esindavate organisatsioonidega. 

Ehkki komitee kiidab komisjoni kavatsused heaks, leiab 
komitee, et kauaoodatud strateegia ei ole ootustele vastanud. 
See oleks pidanud olema ambitsioonikam, konkreetsem ja 
paremini struktureeritud. Iga poliitika vajab tugevdamist 
paljude eri valdkondade esindajate (kohaliku kodanikuühis-
konna, teadlaste, sotsiaalpartnerite ja roma rahva) osaluse 
näol arutelu kõigis etappides. (ma) ●

Vaesuse vastu võitlemise tegevusprogrammi 
tugevdamine

Osana vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasest võitlusest, 
nagu nähti ette Euroopa 2020. aasta strateegias, avaldas 
Euroopa Komisjon teatise „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm”. Komitee ana-
lüüsis kõnealust teatist Maureen O’Neilli (eri elualade rühm, 
Ühendkuningriik) koostatud arvamuses, milles esitati meet-
meid edusammude suurendamiseks vaesuse vähendamise 
eesmärgi saavutamisel (aidata 2020. aastaks vaesusest väljuda 
vähemalt 20 miljonil inimesel). 

Komitee soovituste peamised põhimõtted olid vastutus 
ja sidusus. Vaesust peetakse inimõiguste rikkumiseks ning 
seepärast peavad valitsused, sotsiaalpartnerid ja kodaniku-
ühiskond ühiselt vastutama selle väljajuurimise eest. Seega 
ei tohiks kokkuhoiumeetmed kahjustada vaesusevastast 
võitlust ning suurendada tuleb kodanikuühiskonna osalust. 
Komitee kutsus üles suurendama sidusust 2020. aasta stra-
teegias esitatud majandus-, fi nants-, tööhõive- ja sotsiaal-
meetmete vahel, rõhutades samas vajadust suurendada ELi 
vahendeid, eelkõige struktuurifonde, ning lihtsustada raha 
taotlemise menetlusi. (ma) 
 
 
 
 
 ●

Austria kaasaegse kunsti näitus „In Between. Austria 
Contemporary” Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Komitees avati koostöös 
Austria föderaalse haridus-, 
kunsti- ja kultuuriministee-
riumiga näitus „In Between. 
Austria Contemporary” 
(„Vahepeal.  Kaasaegne 
Austria”). Näitusega tutvus-
tati mitut Austria kaasaegse 
kunsti suundumust, lastes 
külastajatel heita pilgu Aust-

ria kunstielule. Näitusel olid üleval 17 lootustandva noore Austria kunstniku 
tööd, mida käisid EMSK peahoones vaatamas paljud.

Külastajate seas oli arvukalt ametnikke, kes tulid innukalt näitust külastama 
ja selle avamist tähistama. Avamisel osalesid Austria föderaalne haridus-, 
kunsti- ja kultuuriminister Claudia Schmied ning Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee president Staff an Nilsson. Külastajate hulgas olid veel Euroopa 
Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla 
Vassiliou ning regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn. (ma) 

Näituse kohta täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte www.bmukk.
gv.at. ●

LÜHIDALT

asepresident Javier Ferrer Dufol, His-
paania ametiühingu CCOO tööhõi-
vesekretär Paloma Lopez ja Hispaania 
ametiühingu UGT ametiühingutege-
vuse sekretär Antonio Ferrer.

Konverentsil osalejad nõustusid, et 
vaja on täiendavaid jõupingutusi hari-
duse, kvalifi katsioonide ning avaliku 
ja erasektori tööhõiveteenuste vald-
konnas. Lisaks tuleb anda uus hoog 
majanduskasvule ning viivitamata 
käsitleda meie tööturgude õiguslikku 
raamistikku. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 15. juunil muusika-
lise ürituse Come’N’Listen, millega 
tähistati Franz Liszti 200. sünniaas-
tapäeva. Ungari eesistumisaja raames 
korraldatud ürituse avas komitee pre-
sident Staff an Nilsson.

Liszti loomingu esitused viisid kuulajad muusikalisele rännakule läbi aja 
ja ruumi ehk tõelisele Euroopa-reisile. Teosed kujundasid pildi Franz Lisztist 
– tema elust, muusikast, naistest ja vaimsusest. Neid Liszti elu nelja aspekti 
tutvustasid komitee Ungari liige Ákos Topolansky ja Caroline Henault EMSK 
meditsiiniteenistusest.

Liszti laule ja klaveriteoseid esitasid Ukraina pianist Dmytro Sukhovienko 
ja Ungari päritolu metsosopran Hanna Bardos-Feltoronyi.

Komitee soovib ka edaspidi korraldada muusikaüritusi, see on oluline osa 
komitee kultuuriprogrammist. Muusikal on tähtis koht Euroopa kultuuripä-
randis ja see on kujundanud Euroopa identiteeti. Programmi Come’N’Listen 
raames tutvustatakse nimekaid heliloojaid Euroopa kontekstis. Nad olid 
Euroopa kodanikud, kelle elu ja töö olid kantud Euroopa traditsioonidest 
ning kes jätsid maha arvestatava muusikalise pärandi. (sb) 
 
 
 ●
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Enam kui lihtsalt poliitika – 
EMSK jaoks on olulised kodanike 
tegelikud vajadused

Intervjuu EMSK töötajate 
rühma liikme ja Poola 
Ametiühingute Keskliidu 
rahvusvaheliste suhete 
nõuniku Tomasz Jasińskiga

EMSK Info: Milline 
oli Teie esimene 
kokkupuude Euroopa 
Liiduga? 

TJ: Minu esimene kokku-
puude ELiga oli mu töö ELi 
ja Poola ühises nõuandeko-
mitees Poola Ametiühingute 

Keskliidu esindajana aastatel 2001–2004. See oli tõeliselt kasulik 
kogemus ja kui sain Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liik-
meks, siis leidsin ilma probleemideta kindla jalgealuse. 

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

TJ: Komitee on organiseeritud kodanikuühiskonna hääl. See 
ei ole küll poliitiline hääl, kuid annab edasi kodanike tõelised 
vajadused, mida ELi otsustajad peavad arvesse võtma.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

TJ: Seoses oma tööga komitees reisin palju ja mul on hulgali-
selt täiendavaid kohustusi, mis loomulikult mõjutab nii minu 
tööd Poola Ametiühingute Keskliidus kui ka minu eraelu. Minu 
Brüsseli töö kõige olulisem aspekt on juurdepääs teabele ELi töö 
kohta ettevalmistavas etapis. See aitab meil Poolas palju varem 
valmistuda võimalikeks muudatusteks ja töötada välja oma sei-
sukohad. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EMSK liikmesus toob kaasa 
pikemad ja ebakorrapärased 
töötunnid

Intervjuu EMSK tööandjate 
rühma liikme, Poola ettevõtjate 
organisatsiooni Business Centre 
Club interventsioonibüroo juhataja 
Krzysztof Ostrowskiga

EMSK Info: Milline oli Teie 
esimene kokkupuude 
Euroopa Liiduga?

KO: Minu esimene kokkupuude oli 
turistina, kui olin üliõpilane. Mulle 
avaldas väga suurt muljet, kuivõrd 
lihtne oli ühest liikmesriigist teise 
reisida. Ma arvan, et see oli mulle 

abiks, kui ma esmakordselt ametialaselt ELiga kokku puutusin. 
Kuulusin nimelt töörühma, mis pidas läbirääkimisi, et sõlmida 
ELiga kokkulepe.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule paari 
sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

KO: EMSK toimib sillana ELi institutsioonide ja liikmesriikide koda-
nikuühiskonna organisatsioonide vahel. Tänu komiteele on igaühel 
võimalus rääkida oma majandus- ja sotsiaalvaldkonna probleemidest 
Euroopa tasandil, esitada uusi ideid ja teha ettepanekuid Euroopa 
seadusandluse parandamiseks.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

KO: Peamiselt avaldab see mõju mu töötundidele, mis on nüüd muu-
tunud ebakorrapäraseks. Mu tööpäev algab sageli kell neli hommikul, 
mil ma lähen lennukile, ning tagasi Poolasse jõuan ma kas väga hilja 
või pean hoopiski ööseks Brüsselisse jääma. Kiireloomuliste tööüles-
annetega, mis on seotud mu tööga Poolas, tuleb tegeleda lennukis 
teel Brüsselisse ja tagasi. Kui kellelgi on soov saada EMSK liikmeks, 
peab talle meeldima reisimine, ta peab olema valmis selleks, et väga 
sageli tuleb teha lennureise ning samuti külastada eri riike.

Kõige suurem kasu liikmesriigi tasandil seisneb selles, et ettevõ-
tetel, kes on meie organisatsiooni liikmed, on võimalus väljendada 
oma seisukohti Euroopa õigusaktide suhtes ning saada teavet kõige 
olulisemate komitees arutlusel olevate teemade kohta. Meie komitee 
arvamused konkreetsete turusektorite kohta, nagu näiteks biomass 
või infotehnoloogia, aitavad huvitatud ettevõtetel äriplaanide tege-
misel seda teavet arvesse võtta. (mb/nk) ●

Meil tuleb hoolikalt 
kuulata oma riigi 
kodanikuühiskonda

Intervjuu EMSK eri elualade 
rühma liikme, Poola 
vabaühenduste ühenduse 
aseesimehe Marzena 
Mendza-Drozdiga

EMSK Info: Kuidas 
sai Teist Euroopa 
Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige?

MMD: Sain EMSK liikmeks 
2004. aastal Poola mittetu-
lundusorganisatsioonide foo-
rumi soovitusel. Koos teiste 

organisatsioonidega seisis foorum hea selle eest, et Poola vaba-
ühendused oleksid Brüsselis esindatud, olin selle tööga otseselt 
seotud. Seepärast ei olnud EMSK minu jaoks täiesti uus, ehkki 
ma ei olnud muidugi täiesti kursis sellega, kuidas see tegelik-
kuses toimib.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

MMD: Täiesti ausalt ütleksin, et tegemist on heade kavatsustega 
organisatsiooniga, mis tegelikkuses ei kasuta täiel määral ära 
oma potentsiaali kodanikuühiskonna seisukohtade esindamisel. 
Sellel on mitu põhjust. Pärast seitset komitees töötatud aastat 
leian ma, et me võiksime ja meil tulebki ühelt poolt kuulata hoo-
likamalt liikmesriikide organisatsioone ja teiselt poolt väljendada 
oma seisukohti jõulisemalt. 

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

MMD: Komitee liikmesus on mõjutanud nii mu tööd Poolas kui 
ka mu eraelu. Õnneks saab tänapäeval palju teha interneti teel, 
kuid ma imestan sageli selle üle, kuidas meie eelkäijad näiteks 
30 aastat tagasi hakkama said. Olen praegu Poola vabaühen-
duste ühenduse juhatuse liige ning tänu mulle kättesaadavale 
ajakohastatud teabele saan aidata vabaühendustel muutusteks 
valmistuda. (mb/nk) 
 
 
 
 
 ●

tööstuse, ametiühingute ja mitte-
ametliku sektori, nt tänavamüüjate, 
Euroopa asutuste ja mõttekodade 
esindajatega. 

Kokkuvõtteks lepiti üldjoontes 
kokku, et vaja on põhjalikult arut-
leda ja analüüsida teatud küsimusi, 
mis praegu takistavad ELi ja India 
suhete edenemist, kuna mõlemad 
osapooled on täiesti erineval arva-
musel. Selline küsimus on näiteks 

Jillian van Turnhout

EMSK delegatsioon Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaual

EMSK delegatsioon Indias

Ungari Euroopa asjade minister 
Enikő Győri

Volinik Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Vabatahtliku tegevuse väärtustamine

Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaud

EMSK kutsub üles avatud dialoogile Indiaga

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 
2011 raames korraldatud teine ELi 
tasandi temaatiline konverents 
„Muuda maailma – hakka vaba-
tahtlikuks!” toimus 23.–24. mail 
2011 ning seda saatis suur edu. 

Konverentsi üldine eesmärk 
oli tuua üle Euroopa kokku vaba-
tahtlikke, et anda neile võimalus 
võrgustike loomiseks, kogemuste 
jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks 

9.–12. maini toimus Hiinas Xi’anis 
Euroopa Liidu ja Hiina ümar-
laud, et arutada mõlema osapoole 
aruannete põhjal kaasava regio-

20.–25.  märtsil 2011  oli 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee delegat-
sioon ELi-India järeleval-
vekomitee esimehe Xavier 
Verbodeni  juht imisel 
lähetusel Indias. Visiidil 
oli kaks eesmärki: rääkida 
India eri sidusrühmadega 
võimalusest taaskäivitada 
ELi-India ümarlaud ning 
uurida, mida arvab India 
kodanikuühiskond prae-
gustest läbirääkimistest 
ELi-India vabakauban-
duslepingu sõlmimiseks. 
Delegatsioon kohtus nii 
Euroopa Liidu delegat-
siooniga Indias kui ka 
kaubanduskodadega ning 

vabatahtliku tegevuse valdkonnas. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee ja Euroopa Komisjon korraldasid 
komitee hoones ühiselt seminari, kus 
keskenduti sellistele valdkondadele 
nagu kodanikuaktiivsus ettevõtetes 
ja töötajate vabatahtlik tegevus.

Juba 2006. aastal pakkus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee esi-
mese institutsioonina välja vaba-
tahtlikule tegevusele pühendatud 
Euroopa aasta idee. See konverents 
on Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta 2011 oluline verstapost vaba-
tahtlike oskuste ja panuse tunnus-
tamisel. EMSK on palju tähelepanu 
osutanud vabatahtlikule tegevusele, 
pidades seda hindamatuks panuseks 
ühiskonda. Konverentsi osalejate 
poole pöördudes avaldas Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee pre-
sident Staff an Nilsson heameelt selle 

naalarengu ning keskkonnahoid-
liku majanduse küsimusi säästva 
arengu kontekstis. „Me ei pruugi 
jõuda üksmeelele kõigis küsimus-

säästev areng, eelkõige selle sotsiaa-
lne mõõde. 

Teine väljakutse on kahtlemata 
läbirääkimised ELi-India vabakau-
banduslepingu üle, sh selle majan-
duslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
India ühiskonnale ning järjest suu-
rem vajadus ühest küljest üksikasja-
likumate teadmiste järele majanduse 
kohta, mis põhineb 92% ulatuses 
mitteametlikul sektoril, mida enne 

üle, et nii palju inimesi on valmis 
lähemalt pilku heitma ettevõtete rol-
lile vabatahtliku tegevuse innustami-
sel. Ta esines kõnega ka lõppistungil 
teisel päeval. 

„[---] Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel on vabatahtliku 
tegevuse väärtuse toetamiseks ja 
selle üle arutlemiseks hea asend: 
komitees on palju neid, kes esinda-
vad vabatahtlike organisatsioone, 
enamik meist tegutseb komitee 
heaks vabatahtlikult ja kõik me 
oleme oma elu jooksul mingil het-
kel vabatahtliku tegevusega kokku 
puutunud. Vabatahtlik tegevus on 
ilmselt parim näide kodanikuak-
tiivsusest. Hea tunde kõrval, mille 
vabatahtlikud oma tegevusest saa-
vad, on ehk olulisemgi ühiskonnale 
toodav kasu,” ütles president Staff an 
Nilsson. (cc/mv) ●

tes, kuid meil on võimalik 
teineteisest paremini aru 
saada ja teineteiselt õppida,” 
ütles EMSK president Staff an 
Nilsson oma avasõnavõtus. 
EMSK delegatsiooni juhtinud 
Staff an Nilsson kutsus Hiina 
kolleege üles osalema avatud 
ja avameelses dialoogis ning 
arvamustevahetuses, et käsit-
leda keerukaid majandus- ja 
sotsiaalküsimusi eesmärgiga 
edendada vastastikust mõist-
mist ning tagada tõhusam 
koostöö. Hiina majandus- ja 
sotsiaalnõukogu (CESC) pre-
sident Wang Gang kirjeldas 
Hiina reformiprotsessi ning 
ajakohastamispüüdlusi, mis 
on päästnud vaesusest miljo-
neid hiinlasi. Euroopa Liidu 

ja Hiina 9. ümarlaua ühisdeklarat-
siooniga saate tutvuda meie veebi-
lehel. (cc) 
 ●

läbirääkimisi läbi viidud mõjuhin-
damisel väga vähe analüüsiti, ning 
teisest küljest sobiva vahendi järele 
sellise lepingu järelevalveks. 

Nii ametiühingutel kui ka töö-
andjate organisatsioonidel ja teistel 
kodanikuühiskonna osalejatel on 
neile väljakutsetele vastamisel väga 
oluline roll nii Euroopas kui ka 
Indias. (xv/as) 
 ●

Uut meie liikmetelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige 
Jillian van Turnhout liitub Iirimaa senatiga

Igal mündil on kaks külge. Komitee väljendab küll kahetsust Iiri liikme 
Jillian van Turnhouti hiljutise lahkumise üle komiteest, kuid tervitab 
samas tema nimetamist senati liikmeks oma koduriigis. Komitee õnnit-
leb teda ning soovib talle kõige paremat tema uuel ametikohal Seanad 
Éireann’is. 

Jillian van Turnhouti nimetas ametisse Iirimaa peaminister tema 
töö eest Laste Õiguste Liidus. „Selline austusavaldus minu tööle Laste 
Õiguste Liidus pakub suurt ametialast rahuldust. Ma usun, et minu ame-
tisse nimetamine võib tuua ja toob kaasa positiivse muutuse,” sõnas 
Jillian van Turnhout.

Jillian van Turnhout on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endine 
asepresident ning viimased 12 aastat aktiivne komitee liige (III rühm 
– eri elualad). Tema koha juhatuses on nüüdseks üle võtnud Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostab eesistujariigi Poola taotlusel neli ettevalmistavat arvamust

EMSK Poola liikmete silmade läbi

Demograafi lised väljakutsed nõuavad laiaulatuslikku ja jätkusuutlikku lahendust

Wolfgang Greifi  (töötajate rühm, Austria) koostatud arvamuses rahvastiku vananemise tule-
vaste mõjude kohta tööturule väljendab komitee kahtlusi lihtsate lahenduste suhtes, nagu 
seadusliku pensioniea tõstmine ja kogumispensionile üleminek. Selle asemel nõuab komitee 
sihipärast majanduskasvu poliitikat ja keskendumist tööhõivevõimaluste laiendamisele. 

Olemasolevad tööjõuressursid on enamikus liikmesriikides enam kui piisavad ning integ-
ratsioonistrateegiate abil peaks olema võimalik ohjata vananeva elanikkonnaga seotud tulevast 
rahalist survet.

Idapartnerluse riikide põllumajandussektori tugevdamine

Teise ettevalmistava arvamuse raportöör Seppo Kallio (eri alualade rühm, Soome) käsitleb ida-
partnerluse ja ELi poliitika idamõõtme vastastikust mõju. Komitee soovib, et põllumajandus, 
toiduainete tootmine ja põllumajanduspoliitika oleksid idapartnerluse riikidega peetavates ELi 

läbirääkimistes tähtsamal kohal, sest need on olulised majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku 
arengu suunamisel.

Kuna partnerriikidel on olnud raskusi ELi sanitaar- ja fütosanitaarnõuete standarditele ning 
kriteeriumidele vastamisel, siis teeb komitee ettepaneku, et sanitaar- ja fütosanitaarnõuete 
küsimused muudetaks uueks eriteemaks idapartnerluse koostöö juhtalgatuste raames. 

Milline tulevik ootab ettevõtete kliimainvesteeringud pärast kriisi?

Kolmandas arvamuse koostamise taotluses kutsus Poola valitsus Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomiteed üles käsitlema sellist probleemset teemat nagu majanduskriisi mõju Euroopa 
ettevõtete suutlikkusele teha kliimainvesteeringuid.

Dokumendis, milles analüüsitakse kasvuhoonegaaside heite üle 20% vähendamise võima-
lusi, kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas saavutada 30% eesmärk. Siiski jäetakse dokumendis 
tähelepanuta kriisi mõju ettevõtete keskkonnasäästlikele investeeringutele. Uurimisrühm ja 
raportöör Josef Zboril (tööandjate rühm, Tšehhi Vabariik) tegelesid teemaga põhjalikult ja 
eeldatavalt võetakse arvamus vastu oktoobris 2011.

Üleeuroopaline transpordivõrk uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks piisavalt prioriteetne

Komitee asepresidendi Jacek Krawczyki koostatavas arvamuses „ELi transpordipoliitika jät-
kusuutlik areng ja üleeuroopalise transpordivõrgu kavandamine” nenditakse kahetsusega, et 
tõhusa üleeuroopalise transpordivõrgu arendamine uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks 
piisavalt prioriteetne. Märgitakse, et ühtset Euroopa transporditurgu ega tõelist siseturgu ei teki 
enne, kui ELi piirkonnad ja liikmesriikide võrgud on ajakohase infrastruktuuri abil korralikult 
ühendatud. Erilist tähelepanu tuleks pöörata naabruspoliitikale ehk ELi ühendustele põhja, 
itta ja lõunasse, kusjuures keskenduda tuleks pigem võrkudele kui üksikutele eraldiseisvatele 
infrastruktuuriprojektidele. (mb/ma) 
 
 ●

Suhelgem 
noortega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pühendub töötute noorte teemale

Juunis korraldas komitee kohaliku 
tasandi ürituse Maltal. Samal ajal 
teabevahetusrühma koosoleku ja 
teabevahetuse kontaktisikute koos-
olekuga kohtusid komitee liikmed 
Malta kodanikuühiskonna esinda-
jatega, et arutada küsimust, kuidas 
kaasata noori Euroopa projekti. 
Arutelu toimus Valletta Euroopa 
Majas ning seda juhtis Malta 
tuntud meediategelane dr And-
rew Azzopardi. Koosolekuruum 
oli täis ning arutelu sai jälgida 
ka Facebooki ja Twitteri vahen-
dusel. Komitee liikmetel, seal-
hulgas komitee asepresidentidel 
Anna Maria Darmaninil ja Jacek 
Krawczykul, teabevahetusrühma 
liikmetel ja teabevahetuse kon-
taktisikutel oli võimalus vahetada 
mõtteid ja arvamusi ELi noorte 
kodanikega.

Mõned liikmesriigid on saavu-
tanud häid tulemusi kõrge töö-
hõivemäära tagamisel, muu hulgas 
noorte seas. Kuid riigiti on ELis 
pilt väga erinev: Hispaanias püsib 

Kuidas on meil võimalik võidelda noorte 
töötuse määraga, mis on ELis 20% ning 
mõnes liikmesriigis veelgi kõrgem? 
6. juunil korraldas Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee koostöös Hispaania 
majandus- ja sotsiaalnõukoguga kõne-
aluse pakilise küsimuse arutamiseks 
Madridis noorte töötuse teemalise kon-
verentsi. Hispaanias on noorte töötuse 
määr 40%. See suundumus on noorema 
põlvkonna üks peamisi mureküsimusi. 

noorte töötus dramaa-
tiliselt kõrgel 45% tase-
mel.

Maltal  toimunud 
kohtumisel arutati ka 
sellist keerulist küsimust 
nagu noorte vähenev 
huvi Euroopa projekti 
vastu. Kirjeldus Euroo-
past kui rahuprojektist 
ei köida enam noori. 
Seepärast vajab EL uut 

kirjeldust. Nii pakkus Euroopa 
Komisjoni teabevahetusküsimuste 
eest vastutav peadirektor Claus 
Sørensen välja uue kirjelduse: 
säästev Euroopa – puhas, jõukas 
ja sotsiaalne Euroopa, mis annab 
noortele võimaluse elada vabana, 
hingata puhast õhku, juua puhast 
vett, süüa taskukohase hinnaga 
kvaliteetset toitu ning reisida, töö-
tada ja õppida. 

Euroopa Liidul on näiteid mit-
metest edulugudest, nagu Eras-
muse programm, milles on alates 
1987. aastast osalenud 2,3 miljo-
nit üliõpilast. Algusest peale on 
komitee alati selliseid ettevõt-
misi toetanud. Komitee rõhutas 
2020. aasta strateegia juhtalgatust 
„Noorte liikuvus” käsitlevas arva-
muses ja 2009. aasta arvamuses ELi 
noorsoostrateegia kohta vajadust 
noorsoostrateegia järele, mis ei 
oleks üksnes noorte jaoks, vaid ka 
kaasaks neid. (pln) 
 
 ●

Ühepäevase konverentsiga oli otseselt 
seotud komitee tööturu vaatlusrühm, 
mida juhtis selle esimees Krzysztof Pater 
(eri elualade rühm, Poola). Aruteludest 
võttis osa üle 130 osaleja. Konverentsil 
osales ka Hispaania meedia, kes teavitas 
konverentsist üldsust. 

Konverents algas avaistungiga, millel 
osalesid Krzysztof Pater, Hispaania töö-
hõive- ja sisserändeküsimustega tegelev 
minister Valeriano Gómez Sánchez ning 
Hispaania majandus- ja sotsiaalnõukogu 
esimees Marcos Peña Pinto.

Konverentsil osalesid teiste hulgas 
Hispaania ettevõtete ühenduse CEOE 

„Ühtne Euroopa taevas II“: vaid soovunelm?
Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee 
korraldas avaliku 
arutelu meetme-
p a k e t i  „ Ü h t n e 
Euroopa taevas II” 
rakendamise hetke-
seisu teemal. Üritu-

sele kogunenud lennunduse kesksete sidusrühmade seas oli 
tajutav teema pakilisus. Kaks aastat pärast seda, kui Euroopa 
Liidu seadusandjad võtsid vastu õigusaktide paketi, mille 
eesmärk on kõrvaldada Euroopa lennunduses valitsevad 
puudujäägid, ei ole seda veel rakendatud. 

„Viivitused ja ummikud Euroopa õhuruumis on kurb 
reaalsus, mis avaldab ühtmoodi negatiivset mõju nii selle 
kasutajatele, reguleerijatele kui ka lennujaamadele. Kui kõik 
asjaomased osapooled pühenduksid Euroopa lennuliikluse 
korraldamise jätkusuutliku tuleviku alal seatud ambitsiooni-
katele eesmärkidele, väheneks CO2 heide lennu kohta 12% 
ning suureneksid märkimisväärselt lennuliikluse tõhusus, 
ohutus ja maht,” ütles komitee asepresident ja arvamuse 
„Ühtne Euroopa taevas II” raportöör Jacek Krawczyk. 

Arutelul osalejad leidsid, et „Ühtse Euroopa taeva II“ 
meetmepaketi kiire ja täielik rakendamine edendaks liiku-
vust, parandaks reisimismugavust ning suurendaks Euroopa 
konkurentsivõimet. Ilma nende reformideta ei suudaks 
Euroopa sammu pidada ülemaailmses konkurentsis säästva 

transpordi ja madala süsinikdioksiidi heitega majanduse 
suunas.

Osavõtjad kutsusid Euroopa Komisjoni üles täitma vaja-
likku juhtpositsiooni kogu protsessi vältel. „Ma kutsun Euroopa 
Komisjoni üles kasutama oma juhtpositsiooni, et eemaldada 
erinevad tõkked ja lahendada poliitilised probleemid kogu 
ühtse Euroopa taeva meetmepaketi rakendamise vältel,” ütles 
EMSK transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühis-
konna sektsiooni esimees Stéphane Buff etaut. 

Poola infrastruktuuriministeeriumi direktor Krzysztof 
Kapis rõhutas, et eelseisval Poola eesistumise ajal tehakse tõsi-
seid jõupingutusi selleks, et tagada „Ühtse Euroopa taeva II“ 
paketi rakendamine vastavalt ambitsioonikale ajakavale. Poolat 
nähakse järgmisel 20 aastal ühe kiiremini kasvava lennundustu-
runa. „Me tahame olla valmis selleks liikluse kasvuks,” ütles ta.

Arutelul osalesid mitmed USA Föderaalse Lennundusameti 
(FAA) esindajad, kes rõhutasid turvalise keskkonna olulisust 
investorite jaoks mõlemal pool Atlandi ookeani.

EMSKs toimunud arutelu tõi kokku õhutranspordi regulee-
rijad, õhuruumi kasutajad, transporditöötajad, lennujaamade 
operaatorid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad, samuti 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi tulevase ees-
istujariigi Poola esindajad. Komitee peaks oma arvamuse ühtse 
Euroopa taeva II teemal vastu võtma 2011. aasta juulis. (mb)
 ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Kodanikuühiskond saab idapartnerlust elavdada

Vastavalt Gintaras Morkise (tööandjate rühm, Leedu) koos-
tatud arvamusele on idapartnerlusel suurepärane võimalus 
laiendada ELi ja partnerliikide vahelisi võrgustikke. Arvamus 
võeti vastu Ungari Euroopa asjade ministri Enikő Győri juu-
resolekul. Enikő Győri viibis komitees, et arutleda Ungari 
eesistumisaja tulemuste üle. Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee toetab idapartnerlust kui strateegilist vajadust ja 
ka poliitilist investeeringut. Oma jõupingutustes kõnealuse 
protsessi edukaks kujundamisel kutsub komitee üles tugev-
dama valitsuste ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi. 

Vahemere piirkonna hiljutised sündmused on näidanud, 
et kodanikuühiskonna panus põhiseaduse reformi ja insti-
tutsioonide loomisse on ülimalt väärtuslik. Riiklikul tasandil 
toimuva dialoogi tõhustamine on olulise tähtsusega ning 
seetõttu teeb komitee ettepaneku luua kõigis idapartnerluse 
riikides kodanikuühiskonnaga konsulteerimise struktuurid. 
Dialoog peaks toimuma organisatsioonide kaudu, kes kajas-
tavad oma riigi spetsiifi lisi tingimusi. Komitee on valmis 

ning tunneb heameelt 
väljavaate üle jagada 
kogemusi idapartner-
luse riikide kodaniku-
ühiskonnaga. (ma) 

  
  

 ●

Romade integreerimise strateegia

Samal päeval kui regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn 
arutas EMSK liikmetega ühtekuuluvuspoliitika üle, võttis 
komitee vastu kaks ajakohast arvamust romade integrat-

siooni kohta. Komitee on 
kaalunud ELi lähenemisviisi 
romade sotsiaalsele integ-
ratsioonile kahes arvamu-
ses, mille raportöörid olid 
vastavalt Ákos Topolánszky 
(eri elualade rühm, Ungari) 
ja Anne-Marie Sigmund 
(eri elualade rühm, Aust-
ria). Otsustati, et selle raske 
olukorra parandamiseks on 

vaja ühelt poolt integreeritud, kooskõlastatud ja sidusat üle-
euroopalist strateegiat ning teiselt poolt nii riiklikul kui ka 
kohalikul tasandil rakendatavat tegevusprogrammi. Eelkõige 
otsustati, et edaspidi töötatakse meetmed välja koostöös 
romade ja neid esindavate organisatsioonidega. 

Ehkki komitee kiidab komisjoni kavatsused heaks, leiab 
komitee, et kauaoodatud strateegia ei ole ootustele vastanud. 
See oleks pidanud olema ambitsioonikam, konkreetsem ja 
paremini struktureeritud. Iga poliitika vajab tugevdamist 
paljude eri valdkondade esindajate (kohaliku kodanikuühis-
konna, teadlaste, sotsiaalpartnerite ja roma rahva) osaluse 
näol arutelu kõigis etappides. (ma) ●

Vaesuse vastu võitlemise tegevusprogrammi 
tugevdamine

Osana vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasest võitlusest, 
nagu nähti ette Euroopa 2020. aasta strateegias, avaldas 
Euroopa Komisjon teatise „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm”. Komitee ana-
lüüsis kõnealust teatist Maureen O’Neilli (eri elualade rühm, 
Ühendkuningriik) koostatud arvamuses, milles esitati meet-
meid edusammude suurendamiseks vaesuse vähendamise 
eesmärgi saavutamisel (aidata 2020. aastaks vaesusest väljuda 
vähemalt 20 miljonil inimesel). 

Komitee soovituste peamised põhimõtted olid vastutus 
ja sidusus. Vaesust peetakse inimõiguste rikkumiseks ning 
seepärast peavad valitsused, sotsiaalpartnerid ja kodaniku-
ühiskond ühiselt vastutama selle väljajuurimise eest. Seega 
ei tohiks kokkuhoiumeetmed kahjustada vaesusevastast 
võitlust ning suurendada tuleb kodanikuühiskonna osalust. 
Komitee kutsus üles suurendama sidusust 2020. aasta stra-
teegias esitatud majandus-, fi nants-, tööhõive- ja sotsiaal-
meetmete vahel, rõhutades samas vajadust suurendada ELi 
vahendeid, eelkõige struktuurifonde, ning lihtsustada raha 
taotlemise menetlusi. (ma) 
 
 
 
 
 ●

Austria kaasaegse kunsti näitus „In Between. Austria 
Contemporary” Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Komitees avati koostöös 
Austria föderaalse haridus-, 
kunsti- ja kultuuriministee-
riumiga näitus „In Between. 
Austria Contemporary” 
(„Vahepeal.  Kaasaegne 
Austria”). Näitusega tutvus-
tati mitut Austria kaasaegse 
kunsti suundumust, lastes 
külastajatel heita pilgu Aust-

ria kunstielule. Näitusel olid üleval 17 lootustandva noore Austria kunstniku 
tööd, mida käisid EMSK peahoones vaatamas paljud.

Külastajate seas oli arvukalt ametnikke, kes tulid innukalt näitust külastama 
ja selle avamist tähistama. Avamisel osalesid Austria föderaalne haridus-, 
kunsti- ja kultuuriminister Claudia Schmied ning Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee president Staff an Nilsson. Külastajate hulgas olid veel Euroopa 
Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla 
Vassiliou ning regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn. (ma) 

Näituse kohta täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte www.bmukk.
gv.at. ●

LÜHIDALT

asepresident Javier Ferrer Dufol, His-
paania ametiühingu CCOO tööhõi-
vesekretär Paloma Lopez ja Hispaania 
ametiühingu UGT ametiühingutege-
vuse sekretär Antonio Ferrer.

Konverentsil osalejad nõustusid, et 
vaja on täiendavaid jõupingutusi hari-
duse, kvalifi katsioonide ning avaliku 
ja erasektori tööhõiveteenuste vald-
konnas. Lisaks tuleb anda uus hoog 
majanduskasvule ning viivitamata 
käsitleda meie tööturgude õiguslikku 
raamistikku. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 15. juunil muusika-
lise ürituse Come’N’Listen, millega 
tähistati Franz Liszti 200. sünniaas-
tapäeva. Ungari eesistumisaja raames 
korraldatud ürituse avas komitee pre-
sident Staff an Nilsson.

Liszti loomingu esitused viisid kuulajad muusikalisele rännakule läbi aja 
ja ruumi ehk tõelisele Euroopa-reisile. Teosed kujundasid pildi Franz Lisztist 
– tema elust, muusikast, naistest ja vaimsusest. Neid Liszti elu nelja aspekti 
tutvustasid komitee Ungari liige Ákos Topolansky ja Caroline Henault EMSK 
meditsiiniteenistusest.

Liszti laule ja klaveriteoseid esitasid Ukraina pianist Dmytro Sukhovienko 
ja Ungari päritolu metsosopran Hanna Bardos-Feltoronyi.

Komitee soovib ka edaspidi korraldada muusikaüritusi, see on oluline osa 
komitee kultuuriprogrammist. Muusikal on tähtis koht Euroopa kultuuripä-
randis ja see on kujundanud Euroopa identiteeti. Programmi Come’N’Listen 
raames tutvustatakse nimekaid heliloojaid Euroopa kontekstis. Nad olid 
Euroopa kodanikud, kelle elu ja töö olid kantud Euroopa traditsioonidest 
ning kes jätsid maha arvestatava muusikalise pärandi. (sb) 
 
 
 ●
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Enam kui lihtsalt poliitika – 
EMSK jaoks on olulised kodanike 
tegelikud vajadused

Intervjuu EMSK töötajate 
rühma liikme ja Poola 
Ametiühingute Keskliidu 
rahvusvaheliste suhete 
nõuniku Tomasz Jasińskiga

EMSK Info: Milline 
oli Teie esimene 
kokkupuude Euroopa 
Liiduga? 

TJ: Minu esimene kokku-
puude ELiga oli mu töö ELi 
ja Poola ühises nõuandeko-
mitees Poola Ametiühingute 

Keskliidu esindajana aastatel 2001–2004. See oli tõeliselt kasulik 
kogemus ja kui sain Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liik-
meks, siis leidsin ilma probleemideta kindla jalgealuse. 

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

TJ: Komitee on organiseeritud kodanikuühiskonna hääl. See 
ei ole küll poliitiline hääl, kuid annab edasi kodanike tõelised 
vajadused, mida ELi otsustajad peavad arvesse võtma.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

TJ: Seoses oma tööga komitees reisin palju ja mul on hulgali-
selt täiendavaid kohustusi, mis loomulikult mõjutab nii minu 
tööd Poola Ametiühingute Keskliidus kui ka minu eraelu. Minu 
Brüsseli töö kõige olulisem aspekt on juurdepääs teabele ELi töö 
kohta ettevalmistavas etapis. See aitab meil Poolas palju varem 
valmistuda võimalikeks muudatusteks ja töötada välja oma sei-
sukohad. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EMSK liikmesus toob kaasa 
pikemad ja ebakorrapärased 
töötunnid

Intervjuu EMSK tööandjate 
rühma liikme, Poola ettevõtjate 
organisatsiooni Business Centre 
Club interventsioonibüroo juhataja 
Krzysztof Ostrowskiga

EMSK Info: Milline oli Teie 
esimene kokkupuude 
Euroopa Liiduga?

KO: Minu esimene kokkupuude oli 
turistina, kui olin üliõpilane. Mulle 
avaldas väga suurt muljet, kuivõrd 
lihtne oli ühest liikmesriigist teise 
reisida. Ma arvan, et see oli mulle 

abiks, kui ma esmakordselt ametialaselt ELiga kokku puutusin. 
Kuulusin nimelt töörühma, mis pidas läbirääkimisi, et sõlmida 
ELiga kokkulepe.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule paari 
sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

KO: EMSK toimib sillana ELi institutsioonide ja liikmesriikide koda-
nikuühiskonna organisatsioonide vahel. Tänu komiteele on igaühel 
võimalus rääkida oma majandus- ja sotsiaalvaldkonna probleemidest 
Euroopa tasandil, esitada uusi ideid ja teha ettepanekuid Euroopa 
seadusandluse parandamiseks.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

KO: Peamiselt avaldab see mõju mu töötundidele, mis on nüüd muu-
tunud ebakorrapäraseks. Mu tööpäev algab sageli kell neli hommikul, 
mil ma lähen lennukile, ning tagasi Poolasse jõuan ma kas väga hilja 
või pean hoopiski ööseks Brüsselisse jääma. Kiireloomuliste tööüles-
annetega, mis on seotud mu tööga Poolas, tuleb tegeleda lennukis 
teel Brüsselisse ja tagasi. Kui kellelgi on soov saada EMSK liikmeks, 
peab talle meeldima reisimine, ta peab olema valmis selleks, et väga 
sageli tuleb teha lennureise ning samuti külastada eri riike.

Kõige suurem kasu liikmesriigi tasandil seisneb selles, et ettevõ-
tetel, kes on meie organisatsiooni liikmed, on võimalus väljendada 
oma seisukohti Euroopa õigusaktide suhtes ning saada teavet kõige 
olulisemate komitees arutlusel olevate teemade kohta. Meie komitee 
arvamused konkreetsete turusektorite kohta, nagu näiteks biomass 
või infotehnoloogia, aitavad huvitatud ettevõtetel äriplaanide tege-
misel seda teavet arvesse võtta. (mb/nk) ●

Meil tuleb hoolikalt 
kuulata oma riigi 
kodanikuühiskonda

Intervjuu EMSK eri elualade 
rühma liikme, Poola 
vabaühenduste ühenduse 
aseesimehe Marzena 
Mendza-Drozdiga

EMSK Info: Kuidas 
sai Teist Euroopa 
Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige?

MMD: Sain EMSK liikmeks 
2004. aastal Poola mittetu-
lundusorganisatsioonide foo-
rumi soovitusel. Koos teiste 

organisatsioonidega seisis foorum hea selle eest, et Poola vaba-
ühendused oleksid Brüsselis esindatud, olin selle tööga otseselt 
seotud. Seepärast ei olnud EMSK minu jaoks täiesti uus, ehkki 
ma ei olnud muidugi täiesti kursis sellega, kuidas see tegelik-
kuses toimib.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

MMD: Täiesti ausalt ütleksin, et tegemist on heade kavatsustega 
organisatsiooniga, mis tegelikkuses ei kasuta täiel määral ära 
oma potentsiaali kodanikuühiskonna seisukohtade esindamisel. 
Sellel on mitu põhjust. Pärast seitset komitees töötatud aastat 
leian ma, et me võiksime ja meil tulebki ühelt poolt kuulata hoo-
likamalt liikmesriikide organisatsioone ja teiselt poolt väljendada 
oma seisukohti jõulisemalt. 

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

MMD: Komitee liikmesus on mõjutanud nii mu tööd Poolas kui 
ka mu eraelu. Õnneks saab tänapäeval palju teha interneti teel, 
kuid ma imestan sageli selle üle, kuidas meie eelkäijad näiteks 
30 aastat tagasi hakkama said. Olen praegu Poola vabaühen-
duste ühenduse juhatuse liige ning tänu mulle kättesaadavale 
ajakohastatud teabele saan aidata vabaühendustel muutusteks 
valmistuda. (mb/nk) 
 
 
 
 
 ●

tööstuse, ametiühingute ja mitte-
ametliku sektori, nt tänavamüüjate, 
Euroopa asutuste ja mõttekodade 
esindajatega. 

Kokkuvõtteks lepiti üldjoontes 
kokku, et vaja on põhjalikult arut-
leda ja analüüsida teatud küsimusi, 
mis praegu takistavad ELi ja India 
suhete edenemist, kuna mõlemad 
osapooled on täiesti erineval arva-
musel. Selline küsimus on näiteks 

Jillian van Turnhout

EMSK delegatsioon Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaual

EMSK delegatsioon Indias

Ungari Euroopa asjade minister 
Enikő Győri

Volinik Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Intervjuu Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzekiga

EMSK Info: Mis on Teie sõnum kodanikuühiskonna esindajatele 
üle Euroopa? Kas jätkatakse koostöö tihendamist Euroopa 
Parlamendi liikmete ja kodanikuühiskonna esindajate vahel?

Jerzy Buzek: Sooviksin taas rõhutada organiseeritud kodanikuühiskonna rolli 
demokraatias. Juhtisin sellele tähelepanu Agora avamisel jaanuaris ning ka mitmel 
juhul, kui olen hukka mõistnud Põhja-Aafrika ja Valgevene režiimid. Rõhutasin 

tookord, et toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele tuleb tugevdada. 
Seda on kajastatud mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis. Euroopa Lii-
dus me teame, et demokraatia ilma kodanikuühiskonnata ei ole võimalik. 

Teie, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed, olete kodanikuühis-
konna eestkõnelejad ja esindate olulisi sotsiaalseid huvisid. Te aitate jõuda 
tõelise dialoogini ELi ja tema kodanike vahel ning levitate teadmisi ELi kohta 
oma riikides. Ilma selleta ei eksisteeriks soovi sügavama integratsiooni järele. 
Euroopa Parlament vajab teid! ELi kodanike hüvanguks peab koostöö jätkuma. 
Meie ühised kogemused on abiks riikidele, kes praegu valivad demokraatliku 
reformi tee, samuti riikidele, kes teevad seda kunagi tulevikus. See on oluline 
saavutus. 

EMSK Info: Millised on Teie ootused seoses Poola 
eesistumisega?

Jerzy Buzek: Ütlen sageli, et EL ootab, et Poola tooks Euroopasse uusi tuuli ning 
inspireeriks ELi ettevõtlikkuse, avatuse ja entusiasmiga, mis Poolat iseloomus-
tavad. Me tahame, et Euroopa oleks maailma kõige konkurentsivõimelisem 
majandus. Seepärast tervitan Poola eesistumisaja prioriteete: tõhus, solidaarne 
eelarve, tugevam siseturg ja inimkapitali potentsiaali parem kasutamine. 

Pean kiiduväärseks Poola pühendumist naabruspoliitikale, sealhulgas ida-
partnerlusele ja lõunapoolsetele naabritele, sest tänu sellele propageeritakse 
meie väärtusi ja sõnumit ka ELi piiridest kaugemal.

Euroopa Parlamendi presidendina ootan Euroopa Parlamendi ja Poola 
valitsuse tihedat koostööd, kuna Lissaboni lepingu jõustumise järel otsustame 
koos Euroopa Liidu Nõukoguga valdava osa õigusaktide üle. Samuti loodan, 
et Poola suudab liikmesriikide huvisid tõhusalt ühitada, mis ei ole lihtne, eriti 
kriisi ajal. Väljakutsetest ei ole puudust, ent Poola on korduvalt tõestanud, et 
on pühendunud ja solidaarne ning suure potentsiaaliga ELi liikmesriik. (mb)
 
 
 ●

JUHTKIRI

JUHTKIRI

Eelarve tasakaalu suunas

Poola tegutseb konkurentsivõimelise, turvalise ja avatud Euroopa nimel

Hea lugeja!
Hispaania noorte tööpuuduse määr on praegu üle 44% 
(Eurostati andmetel). See on ilmselgelt masendust 
tekitav arv ja lohutust ei ole mõtet otsida ka teiste ELi 
riikide statistikast. Noorte tööpuuduse määr ületab 
20% piiri enam kui pooltes ELi liikmesriikides. Kõigis 
ELi riikides, mille kohta on andmed kättesaadavad, 

ületab noorte tööpuuduse määr reeglina tööpuuduse kogumäära.

Noorte tööpuudus on traagiline potentsiaali raiskamine, mis ei õõnesta 
üksnes majanduskasvu, vaid sellel on ka tõsised tagajärjed sotsiaalsele ühte-
kuuluvusele tulevikus. Lisaks sellele on tööpuudus ühiskonnaprobleem, mis 
toob kaasa hiigelsuured isiklikud kulud. Sheffi  eldi ülikooli inimgeograafi a 
professori Danny Dorlingi sõnul ei ole noortele tööpuudusest midagi kahju-
likumat, kuna see jätab neile püsiva jälje ja sellel võib olla pikaajalisi mõjusid: 
suurem risk edaspidisele tööpuudusele ja eluaegne madalam sissetulek on 
vaid mõned neist. 

EMSK on viimasel ajal korraldanud mitu üritust, eelkõige Hispaanias 
ja Maltal (millest saate selles numbris täpsemalt lugeda), kus käsitleti seda 
probleemi aktiivselt. Jõudes järeldusele, et sellele olukorrale ei ole olemas 
ühtainust imelahendust, arvame, et tegutseda tuleb mitmes valdkonnas 
samaaegselt.

Esiteks tuleb taastada töökohti loov majanduskasv. Koos majanduskasvuga 
paranevad ka noorte tööhõivevõimalused. Teiseks tuleb tegeleda noorte koolist 
väljalangemise probleemiga ning kõrvaldada lahknevused haridussüsteemide 
ja tööturu vajaduste vahel. Sellega seoses on väga tähtis ka informaalne haridus. 
Kolmandaks tuleb tööturgusid reguleeriv raamistik vaadata üle turvalise 
paindlikkuse valguses. Noortele tuleb anda selged väljavaated oma ajutise 
ja/või osalise tööajaga töölepingute muutmiseks – mõne aja pärast ja selgelt 
määratletud tingimustel – tähtajatuteks täistööajaga töölepinguteks. Noortel 
peaks olema selged väljavaated suurema stabiilsuse saavutamiseks. 

Lõpuks tuleb vaadata ka tööhõiveteenuseid. Varajane sekkumine 
on oluline mis tahes hetkel, mil noore inimese töökoht on ohus, ja sama 
tähtis on subsideeritud tööhõive idee haavatavamate rühmade jaoks, kellel 
on raskusi tavatööturule pääsemisel, eelkõige kvalifi katsioonita ja madala 
kvalifi katsiooniga noored. Sellise meetme hea näide on algatuses „Noorte 
liikuvus” loodud noorte tagatisskeem. Selle kohaselt julgustatakse liikmesriike 
tagama, et noortele inimestele pakutaks tööd, edasist koolitust või töökogemust 
kuue kuu jooksul pärast koolist lahkumist.

Anna Maria Darmanin
Asepresident

Hea lugeja!
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendi, 
eurooplase ja poolakana ootan suure huviga Poola 
esmakordset asumist Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistuja kohale. 

Pean kiiduväärseks Poola otsust astuda otsustavaid 
samme just majanduskasvu suunas, selle asemel et tegeleda üksnes Euroopa 
võlgade tagasimaksmisega, mis on küll tähtis, kuid ei taga iseenesest jõulist 
majanduskasvu. Oleme määratlenud kriisi algpõhjused ning nüüd on aeg vaadata 
ettepoole ja sõnastada tugevad strateegiad majanduskasvu soodustamiseks, 
tagades seeläbi Euroopa konkurentsivõime säilimise.

Loodan südamest, et Poola teeb eesistujariigina edusamme mitmes 
olulises valdkonnas, nagu näiteks ühtne turg, mille lõpuleviimine kiirendaks 
majanduskasvu. Ambitsioonikas ELi eelarve suurendaks ka Euroopa 
majanduslikku potentsiaali ning ma loodan, et eesistujariik Poola toob seda 
selgelt esile peatsetel eelarveläbirääkimistel tulevase fi nantsperspektiivi üle. 

Peatsete läbirääkimiste eel tegi EMSK selgeks, et kõrvale tuleb jätta nn õiglase 
tulu põhimõte. See on vastuolus solidaarsuse väärtuste ja Euroopa integratsiooni 
vastastikuse kasu ideega. Komitee toetab põhimõtet, mille kohaselt lähevad ELi 
omavahendid otse ELi eelarvesse, asendades liikmesriikide panused. See, kuidas 
ELi eelarvet rahastatakse, näitab selgelt, kui kaugele ollakse jõutud Euroopa 
integratsiooni valdkonnas.

Viimasel kahel aastal on komitee järeleandmatult nõudnud 
kodanikuühiskonnale olulisemat rolli ELile kasu toovate õigusaktide 
rakendamisel ja majandusliku integratsiooni edendamisel idapartnerluse 
riikides. Seepärast on mul väga hea meel, et idapartnerlus, mis on viimasel 
ajal mõneti tähelepanuta jäänud, on eesistujariigi tegevuskavas tähtsal kohal. 
Hiljutised sündmused Vahemere lõunakaldal on tõestanud, kui tähtis on 
stabiilsus naaberriikides, ja seda mitte üksnes kaubanduse või energiajulgeoleku 
seisukohast.

Seda arvestades võiks Poola kogemusi rahumeelsest kommunismivastasest 
revolutsioonist 1989. aastal ja riigi edukast ümberkujundamisest kasutada 
demokraatia leviku hõlbustamiseks araabia maailmas. Sarnaselt tollastele 
sündmustele Poolas on praegu araabia maailmas toimuv tõestanud, et 
kodanikuühiskonnal on tõelise ajaloo kujundamisel ülitähtis roll. Olen rõõmus 
ja uhke selle üle, et ELi tasandil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindatud 
kodanikuühiskond on valmis ja nõus abistama eesistujariiki Poolat tema 
kaugeleulatuvate ja eluliste eesmärkide saavutamisel. 

 
 
 
 Jacek Krawczyk

Asepresident

20. juuli 2011
Poola, Varssavi: 
EMSK arvamuse 
„ELi transpordipoliitika 
jätkusuutlik areng 
ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu kavandamine” 
jätkukonverents, mis 
korraldatakse koos Poola 
infrastruktuuriministeeriumiga

13. september 2011
Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK Euroopa 2020. aasta 
juhtkomitee kohtumine 
riiklike majandus- ja 
sotsiaalnõukogudega 

21.–22. september 2011
Belgia, Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK konkursi „EESC Design 
Eleven” auhinnatseremoonia 
ja näituse avamine

KÄESOLEVAS VÄLJAANDES
Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta: vabatahtliku tegevuse 
väärtustamine

Eesistujariik Poola. „Poola 
töötab konkurentsivõimelise, 
turvalise ja avatud Euroopa 
nimel”,  kinnitab Poola 
Euroopa asjade riigisekretär

Eesistujariik Poola palus 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel koostada neli 
ettevalmistavat  arvamust

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee pühendub 
töötute noorte teemale

ELi ja Venemaa seminar: 
kodanikuühiskonna 
tugevdamine säästvuse poole 
püüdlemisel

ÜRITUSTE KALENDER
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ELi eelarve läbivaatamine leiab aset 
kogu maailmajagu haarava suure 
rahalise ebakindluse ajal. Komi-
tee on esitanud oma ettepanekud 
Henri Malosse’i (tööandjate rühm, 
Prantsusmaa) ja Gérard Dantini 
(töötajate rühm, Prantsusmaa) 
koostatud arvamuses. Majan-
dus- ja fi nantskriisi ning paljude 
liikmesriikide üha suureneva eel-
arvepuudujäägi tõttu näib, et ELil 
puuduvad eelarvevahendid oma 
poliitika ning Lissaboni lepingust 

Poola on oma eesistumisaja peamiseks ülesandeks võtnud majanduskasvu suuren-
damise ja ühiskonna usalduse taastamise. Euroopa õppis kriisist – ja uuendas oma 
majandussamba struktuuri –, nüüd aga tuleb teha otsusekindlaid samme majandus-
kasvu saavutamiseks ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamiseks. Sel eesmär-
gil kavatseb Poola keskenduda Euroopa ühtse turu laiendamisele ja süvendamisele, 
investeerimispoliitika edendamisele ja intellektuaalse kapitali tugevdamisele. Kõik 
need aspektid sisalduvad eesistujariigi Poola esimeses prioriteedis „Euroopa integ-
ratsioon kasvu allikana”. Et viia tõhusalt ellu seda eesmärki, mis hõlmab ka aktiivset 
tööhõivepoliitikat, on meile äärmiselt tähtsad soovitused, mida oleme taotlenud 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.

Teine käsitletav teema on „Turvaline Euroopa”. See prioriteet hõlmab ka ener-
giaturvalisust, mida Poola on ELis edendanud juba mõne aasta, samuti toiduohutus 
ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamine. Meie eesmärk on see, et EL tugev-
daks oma asendit rahvusvahelisel areenil, ning oleme valmis toetama kõiki püüdlusi 
selles suunas.

ELi eesistujariigi Poola kolmas ja kõige ulatuslikum põhiprioriteet on Euroopa, mis võidab avatusest. Soovime juhtida 
Horvaatia Euroopa Liitu ning toetada teiste riikide liitumisprotsessi. Kavatseme süvendada idapartnerlust, mis toob 
Ukraina, Valgevene, Moldova, Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia ELi lähikonda. Üritame sõlmida idapartnerluse 
raames assotsiatsioonilepinguid ja luua vabakaubanduspiirkonna. Sellega seoses koostab komitee meile arvamuse, 
milles käsitletakse idapartnerluse ja ELi idamõõtme vastastikust mõju.

Eesistujariigiks olemine ei tähenda ainult tuleviku kavandamist, vaid esmajoones ka asjakohast reageerimist aktuaal-
setele sündmustele. Seepärast jälgime tähelepanelikult sündmuste arengut ELi lõunapoolsetes naaberriikides ja toetame 
meetmeid, mille eesmärk on sõlmida uusi sidemeid ELi ja araabia maailma vahel. Samuti soovime koostada üldise tege-
vusstrateegia demokratiseerimise ja modernsete riigistruktuuride moodustamise toetamiseks selle piirkonna riikides.

Kokkuvõttes soovib eesistujariik Poola ehitada üles majanduslikult tugeva Euroopa, mis võimaldaks julgelt tulevikku 
vaadata ja parandada ELi ühiskonna häälestatust. On ilmselge, et seda pole võimalik saavutada, kui aktiivselt ei osale 
kodanikuühiskond, keda Euroopa Liidu tasandil esindab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. ●

Mikołaj Dowgielewicz, Poola välisministeeriumi Euroopa asjade ja majanduspoliitika eest vastutav riigisekretär

tulenevate uute kohustuste elluvii-
miseks. Seega on vaja arukat eel-
arvet, mis annab Euroopa Liidule 
eesmärkide saavutamiseks vajali-
kud vahendid, suurendamata see-
juures kodanike ja ettevõtjate üldist 
maksukoormust.

Komitee on seisukohal, et õig-
lase vastutasu (juste retour) põhi-
mõttest tuleks loobuda, sest see on 
vastuolus solidaarsuse väärtuste 
ja Euroopa integratsiooni vastas-

tikuse kasulikkuse ideega. Raken-
dada tuleks hoopis subsidiaarsuse 
põhimõtet, mis seisneb selles, et 
küsimustega tuleks tegeleda kõige 
madalamal või kõige vähem tsent-
raliseeritud tasandil. Komitee toe-
tab komisjoni ettepanekut kasutada 
omavahendeid, mis luuakse täiesti 
uuesti või mis asendavad siseriik-
likke makse. Liikmesriikide ja ELi 
eelarve peaksid üksteist täiendama, 
et EL saaks maksimaalselt kasutada 
võimalusi poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks.

Tõhusa eelarve puhul on olu-
line keskenduda avalikkuse toe-
tuse võitmisele. Euroopa meetmete 
puudumine on veenev argument 
avalikkuse toetuse saavutamiseks. 
Seepärast loodabki komitee sar-
naselt Euroopa Parlamendiga, et 
ühtse Euroopa puudumisest tule-
nevate kulude kohta viidaks läbi ja 
avaldataks uuringuid, mis tooksid 
esile dubleerimise liikmesriikide 
eelarvetes. Komitee soovib sellis-
tes uuringutes osaleda ja pakkuda 
Euroopa kodanikele suunatud uusi 
tutvustavaid materjale. (ma) 
 ●

LÜHIDALT

IN MEMORIAM

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee G20 kohtumisel: 
globaalsed lahendused hindade kõikumisele

G20 põllumajandusministrid kohtu-
sid 22.–23. juunil Pariisis, et arutleda 
ülemaailmsete põllumajandustur-
gude suundumuste ja nendega seon-
duvate kaubandusläbirääkimiste üle. 
Prantsusmaa, praegune G20 eesis-
tuja, kes on lisanud toiduga kind-
lustatuse oma kesksete poliitiliste 
prioriteetide hulka, palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel anda 
omapoolse panuse enne juunikuist 
kohtumist. Toiduga kindlustatuse 
küsimustel on võrdselt oluline roll 
ELi põllumajandus-, kaubandus- ja 
arengupoliitikas. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 23. mail konverentsi 
„Toit kõigi jaoks – teel globaalse 
kokkuleppe suunas”, et panna alus 

komitee arvamusele. 
ÜRO, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorgani-
satsiooni, G20  ja ELi 
esindajad ning paljud 
teised kohtusid Brüs-
selis, et arutada küsi-
must, kuidas tulla toime 
põllumajanduskriisiga 
ülemaailmsel tasandil. 
Konverents tõi kokku 
tippjuhid ja eksperdid, 
et 22.–23. juunil toimuva 

G20 põllumajandusministrite koh-
tumise eel töötada välja ELi soovi-
tused. 

„Me ei saa endale lubada uut 
põllumajanduskriisi ülemaailm-
setel turgudel. Kontrollimatu spe-
kuleerimine laastab arengumaade 
turge, põhjustab nälga ja viib meie 
põllumajandustootjate vaesumiseni. 
See tuleb peatada ning Euroopa Liit 
on pühendunud vastavalt tegutsemi-
sele,” sõnas Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee president ja konve-
rentsi juhataja Staff an Nilsson.

Konkreetsed ideed, mida 22.–
23. juunil Pariisis arutati, lähtuvad 
komitee ettepanekust eesistujariigile 
Prantsusmaale, ning need toetuvad 

kuuele sambale: säästva põllumajan-
duse edendamine, kodanikuühis-
konna oluline roll, tunnistatakse 
õigust toidule, vajadus poliitika 
sidususe järele, põllumajandustur-
gude toimimise parandamine ning 
kõige haavatavamate kaitse. 

Lisaks kutsus komitee tungivalt 
üles paremale kooskõlastamisele ja 
tihedamale koostööle rahvusvahe-
liste organisatsioonide vahel ning 
suuremale sidususele nende võe-
tavates meetmetes. Samuti rõhutas 
komitee vajadust lihtsustada põl-
lumajandustootjate, sh väiketoot-
jate juurdepääsu rahvusvahelistele 
ja Euroopa rahastamisvahenditele 
ning tagada naistele võrdne ja pii-
ranguteta juurdepääs tootmisvahen-
ditele. (ail)

Konverentsi „Toit kõigi jaoks ” 
järeldused on kättesaadavad veebi-
lehel

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/.  
 
 ●

EL ootab, et Poola tooks 
Euroopasse uusi tuuli

ELi ja Venemaa seminar

28. juunil toimus Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee ja Venemaa ühiskondliku koja ühisseminar. 
Kohtuti neljandat korda ning seekord olid tähelepanu 
keskmes edusammud keskkonnasäästlikuma majanduse 
suunas liikumisel. Arvamustevahetus leidis aset järgmi-
sel aastal Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu 

konverentsi kontekstis. See annab suurepärase võimaluse 
näidata ELi ja Venemaa kodanikuühiskondade laialdast 
üksmeelt.

ÜRO konverentsi ootuses edastasid seminaril osale-
jad otsustava sõnumi, milles nõuti keskkonnaküsimuste 
suuremat arvestamist riikliku poliitika kujundamisel. 
Lisaks rõhutati, kui oluline on kaasata seesuguse säästva 
keskkonnapoliitika kujundamisse organiseeritud koda-
nikuühiskond. Osalejad arutasid ka teisi olulisi teemasid, 
nagu ränne ning kodanikuühiskonna roll ELi ja Venemaa 
moderniseerimispartnerluses.

Täiendavat teavet ja seminari järeldused leiate aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neigh-
bours-and-russia. (ti) 
 
 
 ●

Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee visiit Eestisse

Euroopa Majanduspiirkonna nõu-
andekomitee 19. koosolek toimus 
selle juhatuse ettepanekul Eestis 
Tartus. Koosolek korraldati 12.–13. 
mail ning see hõlmas külaskäike 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende perede rehabilitatsiooni-
keskusse ning Tartu Teadusparki.

Koosolekul arutati Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingut. 
Kohal olid Euroopa Vabakauban-
duse Assotsiatsiooni sekretariaadi 
direktor Lars Erik Nordgaard ja 
Euroopa Vabakaubanduse Assot-
siatsiooni järelevalveameti pre-
sident Per Sanderud. Samuti oli 

päevakorras Islandi ühinemine 
Euroopa Liiduga.

Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee liikmed arutasid 
ka kaht resolutsiooni ühtse turu 
akti kohta ja töödokumenti Euroopa 
majanduse juhtimise kohta. Tartu 
Ülikooli professor Raul Eamets 
esitas põhjaliku ülevaate majan-
duslikust olukorrast ja eelarvedist-
sipliinist ning analüüsis eurotsooni 
abistamiseks pakutud meetmeid. 

Uues resolutsioonis ja aruandes 
innovatsiooni kohta energia vald-
konnas rõhutati, et laiemalt on vaja 
levitada teadmisi energiatõhusa teh-
noloogia kohta ning selle kasutamine 
peab kasvama. Samuti kutsuti üles 
suurendama investeeringuid teadus- 
ja arendustegevusse, eriti erasektori 
investeeringuid, kus Euroopa on 
teistest maha jäänud. Muret tekitav 
on asjaolu, et Euroopa ettevõtted ei 
ole selles valdkonnas aktiivsed.

Koosolekute järel läksid osalejad 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende pere rehabilitatsioonikes-
kusse Tammistus. Euroopa Majan-
duspiirkonna nõuandekomitee 
kaasesimees Meelis Joost tutvustas 
2003. aastal alguse saanud Eesti-
Rootsi alalise koostöö eesmärki 
ja tegevust. Ennekõike pakkus 
külaskäik võimalust tutvuda Norra 
ja Euroopa majanduspiirkonna 
fi nantsmehhanismi investeeringuga, 
millega rahastati õppeköögi rajamist, 
et puuetega noortel täiskasvanutel 
oleks võimalik õppida toiduvalmis-
tamist, peoteenindust, menüüde 
kavandamist jne. 

Teine külaskäik oli Tartu Tea-
dusparki, kus rühmale anti ülevaade 
teaduspargi teenuseid kasutavate 
ettevõtete ja alustavate ettevõtete 
hulgast ja liikidest. Tartu Teadus-
park on rajanud laboreid, et aidata 
alustavaid ettevõtteid tootearenduse 
valdkonnas. (mj) ●

Euroopa Tuumaenergia Foorumi täiskogu istungjärk

19.–20. mail 2011 Prahas toimunud Euroopa Tuumaenergia Foorumi (ENEF) 
täiskogu istungjärgul nimetati ENEFi läbipaistvuse töörühma uueks esimeheks 
Richard Adams, kes jätkab oma eelkäija, meie hulgast lahkunud TENi sektsiooni 
endise esimehe János Tóthi tööd.

ENEF on ainulaadne, tabuteemadeta, laialdase arutelu platvorm nii läbipaist-
vuse küsimuste kui ka tuumaenergia võimaluste ja ohtude käsitlemiseks. Sellega 
seoses on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldanud kaks konverentsi 
Euroopa kodanikuühiskonna eri sidusrühmadega. Esimene neist korraldati 
2009. aastal teemal „Mida arvab Euroopa kodanikuühiskond praegusel ajal tuu-
maenergiast?” ja teine 2010. aastal teemal „Tuumaenergia: võimalused ja ohud 
– Euroopa kodanikuühiskonna ja asjaomaste osalejate seisukohti”.

Vähese CO2-heitega energia tulevik on kõigis liikmesriikides väga huvipakkuv 
teema. Peatselt, 2011. aasta novembris kavatseb komitee kaasata sidusrühmad 
arutelusse tuumaohutuse üle ning 2012. aastal arutelusse vähese CO2-heitega 
energiatootmise võimalike kombinatsioonide üle tulevikus. (ak) ●

Rahanduskoolitus ja vastutustundlik 
fi nantstoodete tarbimine (ECO/297)

Olukorras, kus fi nantssüsteem on muutumas üha keerukamaks ja läbipaistma-
tuks, on rahanduskoolitus esmatähtis selleks, et inimesed saaksid fi nantstooteid 
vastutustundlikult tarbida.

Lisaks Euroopa Komisjoni ja OECD algatatud strateegiatele ja algatustele 
fi nantssüsteemi puuduste kõrvaldamiseks peab ka fi nantssektor probleemiga 
põhjalikult tegelema. Uute sätete nõuetekohane kohaldamine peaks parandama 
ka läbipaistvate fi nantstoodete kättekättesaadavust.

Rahanduskoolitust tuleks käsitleda terve elu kestva ulatusliku tegevusena ja see 
tuleks lisada haridussüsteemi õppekavadesse, seda tuleks pakkuda ka töötajate 
edasi- ja ümberõppes. Samal ajal tuleks tugevdada fi nantsalast kaasatust ning 
edendada teadlikku säästmist. (ctp) ●

Ungari ja Sloveenia liikmete kohtumine oma riigi ajakirjanikega
Kohtumised Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Ungari ja 
Sloveenia liikmete ning nende liikmesriikide ajakirjanike vahel 
toimusid vastavalt  15. juunil ja 16. juunil komitees. Komitee 
Ungari liikme Kinga Joó (eri elualade rühm) kutsutud Ungari 
ajakirjanikele anti ka võimalus osaleda täiskogu istungitel ja 
saada vahetult teavet komitee rolli ja töökorralduse kohta. 

Pressilõuna korraldas asepresident Anna Maria Darmanin, 
kes kasutas võimalust tutvustada komitee tööd ning kohtuda 
ajakirjanikega isiklikult. See oli osa asepresidendi korralda-
tavatest mitteametlikest kohtumistest, mille kaudu aidata 
liikmetel ja ajakirjanikel luua otsekontakte ja soodustada 
arvamustevahetust mitteametlikus keskkonnas. (ail) 
 ●

Austusavaldus Zenonas Rokus Rudzikasele

Teade meie kolleegi ja sõbra Zenonas Rudzikase ootama-
tust surmast 71 aasta vanuselt vapustas meid kõiki. Ta oli 
erakordne inimene, kes on jätnud jälje meie südameisse 
ja meeltesse, samuti teadusringkondadesse. Ta oli kõrge 
intellektiga ning rahumeelse ja tagasihoidliku iseloomuga. 
Ta oli komitee Leedu delegatsiooni aktiivne liige alates 
2006. aastast ning andis sellesse suure panuse, muu hul-
gas väärtusliku töö kaudu NATi, REXi ja TENi sektsiooni 
liikmena. 

Lisaks oma tööle komitees elas Zenonas Rudzikas rikast 
akadeemilist elu ning oli Leedu Teaduste Akadeemia endine president. Ta oli 
tunnustatud tuumaspektroskoopia spetsialist ja Leedu tuntuim teoreetilise 
füüsika ekspert, kes pälvis oma teadustöö ja avastuste eest arvukalt preemiaid. 
Selle silmapaistva füüsikateoreetiku ja armastatud inimese järgi on tema kol-
leegid nimetanud ka ühe peamise asteroidide vöö asteroidi „167960 Rudzi-
kaseks”.

Zenonas Rudzikas ei olnud mitte üksnes suurepärane ja kõrgelt hinnatud 
teadlane, vaid ka seltskondlik inimene ning pühendunud Euroopa kodanik. 
Seda tõendab asjaolu, et ta oli Leedu riikliku majandus- ja sotsiaalnõukogu 
üks asutajaliikmeid.

Tema entusiasmist ning erakordsetest intellektuaalsetest ja inimlikest või-
metest tunnevad puudust komitees ja kaugemal kõik, kel oli au teda tunda 
ja temaga koos töötada.

Luca Jahier
Eri elualade rühma esimees
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Ees on ELi ajaloo raskeimad eelarveläbirääkimised
ning Poola valitsus peab ühendama 
nõukogus esitatud erisugused sei-
sukohad ja esitama määruse eelnõu, 
mille Euroopa Parlament heaks kii-
daks. Samuti ootan huviga Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee panust 
arutellu järgmise fi nantsperspektiivi 
üle, et kuulda kodanikuühiskonna, 
sh sotsiaalpartnerite muredest ja 
lootustest.

Ajal, mil rahalised vahendid on 
napid, esitavad liikmesriigid pide-
valt Euroopa Liidule üleskutseid 
teha rohkem sellistes valdkondades 
nagu energia, keskkond, ränne ja 
diplomaatia, kuid väidavad samas, 
et soovivad ELi eelarve vähendamist 
(ehkki neil ei õnnestu saavutada 
reaalset kokkuhoidu halduskulude 
arvelt, mis moodustavad vaid 5,8% 
eelarvest). Eelarve valdkonna Rubiku 
kuubiku lahendamine saab olema 
üks peamisi väljakutseid Poolale 
eesistujariigina. 

Olen peaministri ja tema mees-
konnaga mitmel korral kokku puu-
tunud ning tean, et nad on oma 
ülesannete kõrgusel. 
 ●

Poola ELi eesistumisperiood ei 
kujune kindlasti vaikseks ja rahu-
likuks kuus kuud kestvaks jalutus-
käiguks! Mõelgem sellele, et Donald 
Tuski juhitav valitsus pärib rotat-
siooni alusel vahetuva eesistujakoha 
ajal, mil paljud liikmesriigid ägavad 
pideva, aastaid kestnud priiskamise 
tagajärgede all, mil EL esitab endale 
küsimusi seoses piirikontrolliga ja 
selle rolliga Vahemere piirkonnas 
ning mil algab ka uus eelarve koos-
tamise periood! 

Eesistujariigi Poola oskused pan-
nakse eelarve osas otsekohe proovile, 
kuna nõukogult oodatakse seisu-
kohavõttu ELi 2012. aasta eelarve 
küsimuses. Aprilli lõpus kutsus 
komisjon üles suurendama eelarvet 
4,9% võrra, peamiselt seetõttu, et 
ELi rahastatavad projektid kõikjal 
Euroopas on lõppjärgus ning järg-
misel aastal tuleb meil maksta hüvi-
tust liikmesriikidele, kes on oma 
projektid lõpule viinud (nt infra-
struktuuri, tööhõive ja keskkonna 
valdkonnas). Paljud liikmesriigid on 
siiski juba väitnud, et nad ei soovi 
ELi eelarve sellist suurendamist. 
Poola peab eesistujariigina leidma 
viisi liikmesriikide vastukäivate 
prioriteetide lepitamiseks: paljud 
soovivad, et ELi eelarvet suurenda-
taks minimaalselt, aga et just nende 
liikmesriigi piirkondade, ettevõtete, 
teadlaste, vabaühenduste jms rahas-
tamine ELi vahenditest jääks samaks.

Pea samaaegselt seisab eesistuja-
riigi Poola ees järgmist fi nantsraa-
mistikku käsitlevate läbirääkimiste 
algus. Ei tasu luua illusioone: nen-
dest kujunevad kõige raskemad 
eelarveläbirääkimised ELi ajaloos 
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Intervjuu Euroopa Parlamendi presidendi Jerzy Buzekiga

EMSK Info: Mis on Teie sõnum kodanikuühiskonna esindajatele 
üle Euroopa? Kas jätkatakse koostöö tihendamist Euroopa 
Parlamendi liikmete ja kodanikuühiskonna esindajate vahel?

Jerzy Buzek: Sooviksin taas rõhutada organiseeritud kodanikuühiskonna rolli 
demokraatias. Juhtisin sellele tähelepanu Agora avamisel jaanuaris ning ka mitmel 
juhul, kui olen hukka mõistnud Põhja-Aafrika ja Valgevene režiimid. Rõhutasin 

tookord, et toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele tuleb tugevdada. 
Seda on kajastatud mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis. Euroopa Lii-
dus me teame, et demokraatia ilma kodanikuühiskonnata ei ole võimalik. 

Teie, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed, olete kodanikuühis-
konna eestkõnelejad ja esindate olulisi sotsiaalseid huvisid. Te aitate jõuda 
tõelise dialoogini ELi ja tema kodanike vahel ning levitate teadmisi ELi kohta 
oma riikides. Ilma selleta ei eksisteeriks soovi sügavama integratsiooni järele. 
Euroopa Parlament vajab teid! ELi kodanike hüvanguks peab koostöö jätkuma. 
Meie ühised kogemused on abiks riikidele, kes praegu valivad demokraatliku 
reformi tee, samuti riikidele, kes teevad seda kunagi tulevikus. See on oluline 
saavutus. 

EMSK Info: Millised on Teie ootused seoses Poola 
eesistumisega?

Jerzy Buzek: Ütlen sageli, et EL ootab, et Poola tooks Euroopasse uusi tuuli ning 
inspireeriks ELi ettevõtlikkuse, avatuse ja entusiasmiga, mis Poolat iseloomus-
tavad. Me tahame, et Euroopa oleks maailma kõige konkurentsivõimelisem 
majandus. Seepärast tervitan Poola eesistumisaja prioriteete: tõhus, solidaarne 
eelarve, tugevam siseturg ja inimkapitali potentsiaali parem kasutamine. 

Pean kiiduväärseks Poola pühendumist naabruspoliitikale, sealhulgas ida-
partnerlusele ja lõunapoolsetele naabritele, sest tänu sellele propageeritakse 
meie väärtusi ja sõnumit ka ELi piiridest kaugemal.

Euroopa Parlamendi presidendina ootan Euroopa Parlamendi ja Poola 
valitsuse tihedat koostööd, kuna Lissaboni lepingu jõustumise järel otsustame 
koos Euroopa Liidu Nõukoguga valdava osa õigusaktide üle. Samuti loodan, 
et Poola suudab liikmesriikide huvisid tõhusalt ühitada, mis ei ole lihtne, eriti 
kriisi ajal. Väljakutsetest ei ole puudust, ent Poola on korduvalt tõestanud, et 
on pühendunud ja solidaarne ning suure potentsiaaliga ELi liikmesriik. (mb)
 
 
 ●

JUHTKIRI

JUHTKIRI

Eelarve tasakaalu suunas

Poola tegutseb konkurentsivõimelise, turvalise ja avatud Euroopa nimel

Hea lugeja!
Hispaania noorte tööpuuduse määr on praegu üle 44% 
(Eurostati andmetel). See on ilmselgelt masendust 
tekitav arv ja lohutust ei ole mõtet otsida ka teiste ELi 
riikide statistikast. Noorte tööpuuduse määr ületab 
20% piiri enam kui pooltes ELi liikmesriikides. Kõigis 
ELi riikides, mille kohta on andmed kättesaadavad, 

ületab noorte tööpuuduse määr reeglina tööpuuduse kogumäära.

Noorte tööpuudus on traagiline potentsiaali raiskamine, mis ei õõnesta 
üksnes majanduskasvu, vaid sellel on ka tõsised tagajärjed sotsiaalsele ühte-
kuuluvusele tulevikus. Lisaks sellele on tööpuudus ühiskonnaprobleem, mis 
toob kaasa hiigelsuured isiklikud kulud. Sheffi  eldi ülikooli inimgeograafi a 
professori Danny Dorlingi sõnul ei ole noortele tööpuudusest midagi kahju-
likumat, kuna see jätab neile püsiva jälje ja sellel võib olla pikaajalisi mõjusid: 
suurem risk edaspidisele tööpuudusele ja eluaegne madalam sissetulek on 
vaid mõned neist. 

EMSK on viimasel ajal korraldanud mitu üritust, eelkõige Hispaanias 
ja Maltal (millest saate selles numbris täpsemalt lugeda), kus käsitleti seda 
probleemi aktiivselt. Jõudes järeldusele, et sellele olukorrale ei ole olemas 
ühtainust imelahendust, arvame, et tegutseda tuleb mitmes valdkonnas 
samaaegselt.

Esiteks tuleb taastada töökohti loov majanduskasv. Koos majanduskasvuga 
paranevad ka noorte tööhõivevõimalused. Teiseks tuleb tegeleda noorte koolist 
väljalangemise probleemiga ning kõrvaldada lahknevused haridussüsteemide 
ja tööturu vajaduste vahel. Sellega seoses on väga tähtis ka informaalne haridus. 
Kolmandaks tuleb tööturgusid reguleeriv raamistik vaadata üle turvalise 
paindlikkuse valguses. Noortele tuleb anda selged väljavaated oma ajutise 
ja/või osalise tööajaga töölepingute muutmiseks – mõne aja pärast ja selgelt 
määratletud tingimustel – tähtajatuteks täistööajaga töölepinguteks. Noortel 
peaks olema selged väljavaated suurema stabiilsuse saavutamiseks. 

Lõpuks tuleb vaadata ka tööhõiveteenuseid. Varajane sekkumine 
on oluline mis tahes hetkel, mil noore inimese töökoht on ohus, ja sama 
tähtis on subsideeritud tööhõive idee haavatavamate rühmade jaoks, kellel 
on raskusi tavatööturule pääsemisel, eelkõige kvalifi katsioonita ja madala 
kvalifi katsiooniga noored. Sellise meetme hea näide on algatuses „Noorte 
liikuvus” loodud noorte tagatisskeem. Selle kohaselt julgustatakse liikmesriike 
tagama, et noortele inimestele pakutaks tööd, edasist koolitust või töökogemust 
kuue kuu jooksul pärast koolist lahkumist.

Anna Maria Darmanin
Asepresident

Hea lugeja!
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresidendi, 
eurooplase ja poolakana ootan suure huviga Poola 
esmakordset asumist Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistuja kohale. 

Pean kiiduväärseks Poola otsust astuda otsustavaid 
samme just majanduskasvu suunas, selle asemel et tegeleda üksnes Euroopa 
võlgade tagasimaksmisega, mis on küll tähtis, kuid ei taga iseenesest jõulist 
majanduskasvu. Oleme määratlenud kriisi algpõhjused ning nüüd on aeg vaadata 
ettepoole ja sõnastada tugevad strateegiad majanduskasvu soodustamiseks, 
tagades seeläbi Euroopa konkurentsivõime säilimise.

Loodan südamest, et Poola teeb eesistujariigina edusamme mitmes 
olulises valdkonnas, nagu näiteks ühtne turg, mille lõpuleviimine kiirendaks 
majanduskasvu. Ambitsioonikas ELi eelarve suurendaks ka Euroopa 
majanduslikku potentsiaali ning ma loodan, et eesistujariik Poola toob seda 
selgelt esile peatsetel eelarveläbirääkimistel tulevase fi nantsperspektiivi üle. 

Peatsete läbirääkimiste eel tegi EMSK selgeks, et kõrvale tuleb jätta nn õiglase 
tulu põhimõte. See on vastuolus solidaarsuse väärtuste ja Euroopa integratsiooni 
vastastikuse kasu ideega. Komitee toetab põhimõtet, mille kohaselt lähevad ELi 
omavahendid otse ELi eelarvesse, asendades liikmesriikide panused. See, kuidas 
ELi eelarvet rahastatakse, näitab selgelt, kui kaugele ollakse jõutud Euroopa 
integratsiooni valdkonnas.

Viimasel kahel aastal on komitee järeleandmatult nõudnud 
kodanikuühiskonnale olulisemat rolli ELile kasu toovate õigusaktide 
rakendamisel ja majandusliku integratsiooni edendamisel idapartnerluse 
riikides. Seepärast on mul väga hea meel, et idapartnerlus, mis on viimasel 
ajal mõneti tähelepanuta jäänud, on eesistujariigi tegevuskavas tähtsal kohal. 
Hiljutised sündmused Vahemere lõunakaldal on tõestanud, kui tähtis on 
stabiilsus naaberriikides, ja seda mitte üksnes kaubanduse või energiajulgeoleku 
seisukohast.

Seda arvestades võiks Poola kogemusi rahumeelsest kommunismivastasest 
revolutsioonist 1989. aastal ja riigi edukast ümberkujundamisest kasutada 
demokraatia leviku hõlbustamiseks araabia maailmas. Sarnaselt tollastele 
sündmustele Poolas on praegu araabia maailmas toimuv tõestanud, et 
kodanikuühiskonnal on tõelise ajaloo kujundamisel ülitähtis roll. Olen rõõmus 
ja uhke selle üle, et ELi tasandil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindatud 
kodanikuühiskond on valmis ja nõus abistama eesistujariiki Poolat tema 
kaugeleulatuvate ja eluliste eesmärkide saavutamisel. 

 
 
 
 Jacek Krawczyk

Asepresident

20. juuli 2011
Poola, Varssavi: 
EMSK arvamuse 
„ELi transpordipoliitika 
jätkusuutlik areng 
ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu kavandamine” 
jätkukonverents, mis 
korraldatakse koos Poola 
infrastruktuuriministeeriumiga

13. september 2011
Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK Euroopa 2020. aasta 
juhtkomitee kohtumine 
riiklike majandus- ja 
sotsiaalnõukogudega 

21.–22. september 2011
Belgia, Brüssel, EMSK hoone: 
EMSK konkursi „EESC Design 
Eleven” auhinnatseremoonia 
ja näituse avamine

KÄESOLEVAS VÄLJAANDES
Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta: vabatahtliku tegevuse 
väärtustamine

Eesistujariik Poola. „Poola 
töötab konkurentsivõimelise, 
turvalise ja avatud Euroopa 
nimel”,  kinnitab Poola 
Euroopa asjade riigisekretär

Eesistujariik Poola palus 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel koostada neli 
ettevalmistavat  arvamust

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee pühendub 
töötute noorte teemale

ELi ja Venemaa seminar: 
kodanikuühiskonna 
tugevdamine säästvuse poole 
püüdlemisel

ÜRITUSTE KALENDER
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ELi eelarve läbivaatamine leiab aset 
kogu maailmajagu haarava suure 
rahalise ebakindluse ajal. Komi-
tee on esitanud oma ettepanekud 
Henri Malosse’i (tööandjate rühm, 
Prantsusmaa) ja Gérard Dantini 
(töötajate rühm, Prantsusmaa) 
koostatud arvamuses. Majan-
dus- ja fi nantskriisi ning paljude 
liikmesriikide üha suureneva eel-
arvepuudujäägi tõttu näib, et ELil 
puuduvad eelarvevahendid oma 
poliitika ning Lissaboni lepingust 

Poola on oma eesistumisaja peamiseks ülesandeks võtnud majanduskasvu suuren-
damise ja ühiskonna usalduse taastamise. Euroopa õppis kriisist – ja uuendas oma 
majandussamba struktuuri –, nüüd aga tuleb teha otsusekindlaid samme majandus-
kasvu saavutamiseks ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamiseks. Sel eesmär-
gil kavatseb Poola keskenduda Euroopa ühtse turu laiendamisele ja süvendamisele, 
investeerimispoliitika edendamisele ja intellektuaalse kapitali tugevdamisele. Kõik 
need aspektid sisalduvad eesistujariigi Poola esimeses prioriteedis „Euroopa integ-
ratsioon kasvu allikana”. Et viia tõhusalt ellu seda eesmärki, mis hõlmab ka aktiivset 
tööhõivepoliitikat, on meile äärmiselt tähtsad soovitused, mida oleme taotlenud 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt.

Teine käsitletav teema on „Turvaline Euroopa”. See prioriteet hõlmab ka ener-
giaturvalisust, mida Poola on ELis edendanud juba mõne aasta, samuti toiduohutus 
ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamine. Meie eesmärk on see, et EL tugev-
daks oma asendit rahvusvahelisel areenil, ning oleme valmis toetama kõiki püüdlusi 
selles suunas.

ELi eesistujariigi Poola kolmas ja kõige ulatuslikum põhiprioriteet on Euroopa, mis võidab avatusest. Soovime juhtida 
Horvaatia Euroopa Liitu ning toetada teiste riikide liitumisprotsessi. Kavatseme süvendada idapartnerlust, mis toob 
Ukraina, Valgevene, Moldova, Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia ELi lähikonda. Üritame sõlmida idapartnerluse 
raames assotsiatsioonilepinguid ja luua vabakaubanduspiirkonna. Sellega seoses koostab komitee meile arvamuse, 
milles käsitletakse idapartnerluse ja ELi idamõõtme vastastikust mõju.

Eesistujariigiks olemine ei tähenda ainult tuleviku kavandamist, vaid esmajoones ka asjakohast reageerimist aktuaal-
setele sündmustele. Seepärast jälgime tähelepanelikult sündmuste arengut ELi lõunapoolsetes naaberriikides ja toetame 
meetmeid, mille eesmärk on sõlmida uusi sidemeid ELi ja araabia maailma vahel. Samuti soovime koostada üldise tege-
vusstrateegia demokratiseerimise ja modernsete riigistruktuuride moodustamise toetamiseks selle piirkonna riikides.

Kokkuvõttes soovib eesistujariik Poola ehitada üles majanduslikult tugeva Euroopa, mis võimaldaks julgelt tulevikku 
vaadata ja parandada ELi ühiskonna häälestatust. On ilmselge, et seda pole võimalik saavutada, kui aktiivselt ei osale 
kodanikuühiskond, keda Euroopa Liidu tasandil esindab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. ●

Mikołaj Dowgielewicz, Poola välisministeeriumi Euroopa asjade ja majanduspoliitika eest vastutav riigisekretär

tulenevate uute kohustuste elluvii-
miseks. Seega on vaja arukat eel-
arvet, mis annab Euroopa Liidule 
eesmärkide saavutamiseks vajali-
kud vahendid, suurendamata see-
juures kodanike ja ettevõtjate üldist 
maksukoormust.

Komitee on seisukohal, et õig-
lase vastutasu (juste retour) põhi-
mõttest tuleks loobuda, sest see on 
vastuolus solidaarsuse väärtuste 
ja Euroopa integratsiooni vastas-

tikuse kasulikkuse ideega. Raken-
dada tuleks hoopis subsidiaarsuse 
põhimõtet, mis seisneb selles, et 
küsimustega tuleks tegeleda kõige 
madalamal või kõige vähem tsent-
raliseeritud tasandil. Komitee toe-
tab komisjoni ettepanekut kasutada 
omavahendeid, mis luuakse täiesti 
uuesti või mis asendavad siseriik-
likke makse. Liikmesriikide ja ELi 
eelarve peaksid üksteist täiendama, 
et EL saaks maksimaalselt kasutada 
võimalusi poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks.

Tõhusa eelarve puhul on olu-
line keskenduda avalikkuse toe-
tuse võitmisele. Euroopa meetmete 
puudumine on veenev argument 
avalikkuse toetuse saavutamiseks. 
Seepärast loodabki komitee sar-
naselt Euroopa Parlamendiga, et 
ühtse Euroopa puudumisest tule-
nevate kulude kohta viidaks läbi ja 
avaldataks uuringuid, mis tooksid 
esile dubleerimise liikmesriikide 
eelarvetes. Komitee soovib sellis-
tes uuringutes osaleda ja pakkuda 
Euroopa kodanikele suunatud uusi 
tutvustavaid materjale. (ma) 
 ●

LÜHIDALT

IN MEMORIAM

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee G20 kohtumisel: 
globaalsed lahendused hindade kõikumisele

G20 põllumajandusministrid kohtu-
sid 22.–23. juunil Pariisis, et arutleda 
ülemaailmsete põllumajandustur-
gude suundumuste ja nendega seon-
duvate kaubandusläbirääkimiste üle. 
Prantsusmaa, praegune G20 eesis-
tuja, kes on lisanud toiduga kind-
lustatuse oma kesksete poliitiliste 
prioriteetide hulka, palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel anda 
omapoolse panuse enne juunikuist 
kohtumist. Toiduga kindlustatuse 
küsimustel on võrdselt oluline roll 
ELi põllumajandus-, kaubandus- ja 
arengupoliitikas. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 23. mail konverentsi 
„Toit kõigi jaoks – teel globaalse 
kokkuleppe suunas”, et panna alus 

komitee arvamusele. 
ÜRO, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorgani-
satsiooni, G20  ja ELi 
esindajad ning paljud 
teised kohtusid Brüs-
selis, et arutada küsi-
must, kuidas tulla toime 
põllumajanduskriisiga 
ülemaailmsel tasandil. 
Konverents tõi kokku 
tippjuhid ja eksperdid, 
et 22.–23. juunil toimuva 

G20 põllumajandusministrite koh-
tumise eel töötada välja ELi soovi-
tused. 

„Me ei saa endale lubada uut 
põllumajanduskriisi ülemaailm-
setel turgudel. Kontrollimatu spe-
kuleerimine laastab arengumaade 
turge, põhjustab nälga ja viib meie 
põllumajandustootjate vaesumiseni. 
See tuleb peatada ning Euroopa Liit 
on pühendunud vastavalt tegutsemi-
sele,” sõnas Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee president ja konve-
rentsi juhataja Staff an Nilsson.

Konkreetsed ideed, mida 22.–
23. juunil Pariisis arutati, lähtuvad 
komitee ettepanekust eesistujariigile 
Prantsusmaale, ning need toetuvad 

kuuele sambale: säästva põllumajan-
duse edendamine, kodanikuühis-
konna oluline roll, tunnistatakse 
õigust toidule, vajadus poliitika 
sidususe järele, põllumajandustur-
gude toimimise parandamine ning 
kõige haavatavamate kaitse. 

Lisaks kutsus komitee tungivalt 
üles paremale kooskõlastamisele ja 
tihedamale koostööle rahvusvahe-
liste organisatsioonide vahel ning 
suuremale sidususele nende võe-
tavates meetmetes. Samuti rõhutas 
komitee vajadust lihtsustada põl-
lumajandustootjate, sh väiketoot-
jate juurdepääsu rahvusvahelistele 
ja Euroopa rahastamisvahenditele 
ning tagada naistele võrdne ja pii-
ranguteta juurdepääs tootmisvahen-
ditele. (ail)

Konverentsi „Toit kõigi jaoks ” 
järeldused on kättesaadavad veebi-
lehel

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/.  
 
 ●

EL ootab, et Poola tooks 
Euroopasse uusi tuuli

ELi ja Venemaa seminar

28. juunil toimus Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee ja Venemaa ühiskondliku koja ühisseminar. 
Kohtuti neljandat korda ning seekord olid tähelepanu 
keskmes edusammud keskkonnasäästlikuma majanduse 
suunas liikumisel. Arvamustevahetus leidis aset järgmi-
sel aastal Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu 

konverentsi kontekstis. See annab suurepärase võimaluse 
näidata ELi ja Venemaa kodanikuühiskondade laialdast 
üksmeelt.

ÜRO konverentsi ootuses edastasid seminaril osale-
jad otsustava sõnumi, milles nõuti keskkonnaküsimuste 
suuremat arvestamist riikliku poliitika kujundamisel. 
Lisaks rõhutati, kui oluline on kaasata seesuguse säästva 
keskkonnapoliitika kujundamisse organiseeritud koda-
nikuühiskond. Osalejad arutasid ka teisi olulisi teemasid, 
nagu ränne ning kodanikuühiskonna roll ELi ja Venemaa 
moderniseerimispartnerluses.

Täiendavat teavet ja seminari järeldused leiate aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neigh-
bours-and-russia. (ti) 
 
 
 ●

Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee visiit Eestisse

Euroopa Majanduspiirkonna nõu-
andekomitee 19. koosolek toimus 
selle juhatuse ettepanekul Eestis 
Tartus. Koosolek korraldati 12.–13. 
mail ning see hõlmas külaskäike 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende perede rehabilitatsiooni-
keskusse ning Tartu Teadusparki.

Koosolekul arutati Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingut. 
Kohal olid Euroopa Vabakauban-
duse Assotsiatsiooni sekretariaadi 
direktor Lars Erik Nordgaard ja 
Euroopa Vabakaubanduse Assot-
siatsiooni järelevalveameti pre-
sident Per Sanderud. Samuti oli 

päevakorras Islandi ühinemine 
Euroopa Liiduga.

Euroopa Majanduspiirkonna 
nõuandekomitee liikmed arutasid 
ka kaht resolutsiooni ühtse turu 
akti kohta ja töödokumenti Euroopa 
majanduse juhtimise kohta. Tartu 
Ülikooli professor Raul Eamets 
esitas põhjaliku ülevaate majan-
duslikust olukorrast ja eelarvedist-
sipliinist ning analüüsis eurotsooni 
abistamiseks pakutud meetmeid. 

Uues resolutsioonis ja aruandes 
innovatsiooni kohta energia vald-
konnas rõhutati, et laiemalt on vaja 
levitada teadmisi energiatõhusa teh-
noloogia kohta ning selle kasutamine 
peab kasvama. Samuti kutsuti üles 
suurendama investeeringuid teadus- 
ja arendustegevusse, eriti erasektori 
investeeringuid, kus Euroopa on 
teistest maha jäänud. Muret tekitav 
on asjaolu, et Euroopa ettevõtted ei 
ole selles valdkonnas aktiivsed.

Koosolekute järel läksid osalejad 
Eesti Agrenska Fondi puuetega laste 
ja nende pere rehabilitatsioonikes-
kusse Tammistus. Euroopa Majan-
duspiirkonna nõuandekomitee 
kaasesimees Meelis Joost tutvustas 
2003. aastal alguse saanud Eesti-
Rootsi alalise koostöö eesmärki 
ja tegevust. Ennekõike pakkus 
külaskäik võimalust tutvuda Norra 
ja Euroopa majanduspiirkonna 
fi nantsmehhanismi investeeringuga, 
millega rahastati õppeköögi rajamist, 
et puuetega noortel täiskasvanutel 
oleks võimalik õppida toiduvalmis-
tamist, peoteenindust, menüüde 
kavandamist jne. 

Teine külaskäik oli Tartu Tea-
dusparki, kus rühmale anti ülevaade 
teaduspargi teenuseid kasutavate 
ettevõtete ja alustavate ettevõtete 
hulgast ja liikidest. Tartu Teadus-
park on rajanud laboreid, et aidata 
alustavaid ettevõtteid tootearenduse 
valdkonnas. (mj) ●

Euroopa Tuumaenergia Foorumi täiskogu istungjärk

19.–20. mail 2011 Prahas toimunud Euroopa Tuumaenergia Foorumi (ENEF) 
täiskogu istungjärgul nimetati ENEFi läbipaistvuse töörühma uueks esimeheks 
Richard Adams, kes jätkab oma eelkäija, meie hulgast lahkunud TENi sektsiooni 
endise esimehe János Tóthi tööd.

ENEF on ainulaadne, tabuteemadeta, laialdase arutelu platvorm nii läbipaist-
vuse küsimuste kui ka tuumaenergia võimaluste ja ohtude käsitlemiseks. Sellega 
seoses on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldanud kaks konverentsi 
Euroopa kodanikuühiskonna eri sidusrühmadega. Esimene neist korraldati 
2009. aastal teemal „Mida arvab Euroopa kodanikuühiskond praegusel ajal tuu-
maenergiast?” ja teine 2010. aastal teemal „Tuumaenergia: võimalused ja ohud 
– Euroopa kodanikuühiskonna ja asjaomaste osalejate seisukohti”.

Vähese CO2-heitega energia tulevik on kõigis liikmesriikides väga huvipakkuv 
teema. Peatselt, 2011. aasta novembris kavatseb komitee kaasata sidusrühmad 
arutelusse tuumaohutuse üle ning 2012. aastal arutelusse vähese CO2-heitega 
energiatootmise võimalike kombinatsioonide üle tulevikus. (ak) ●

Rahanduskoolitus ja vastutustundlik 
fi nantstoodete tarbimine (ECO/297)

Olukorras, kus fi nantssüsteem on muutumas üha keerukamaks ja läbipaistma-
tuks, on rahanduskoolitus esmatähtis selleks, et inimesed saaksid fi nantstooteid 
vastutustundlikult tarbida.

Lisaks Euroopa Komisjoni ja OECD algatatud strateegiatele ja algatustele 
fi nantssüsteemi puuduste kõrvaldamiseks peab ka fi nantssektor probleemiga 
põhjalikult tegelema. Uute sätete nõuetekohane kohaldamine peaks parandama 
ka läbipaistvate fi nantstoodete kättekättesaadavust.

Rahanduskoolitust tuleks käsitleda terve elu kestva ulatusliku tegevusena ja see 
tuleks lisada haridussüsteemi õppekavadesse, seda tuleks pakkuda ka töötajate 
edasi- ja ümberõppes. Samal ajal tuleks tugevdada fi nantsalast kaasatust ning 
edendada teadlikku säästmist. (ctp) ●

Ungari ja Sloveenia liikmete kohtumine oma riigi ajakirjanikega
Kohtumised Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Ungari ja 
Sloveenia liikmete ning nende liikmesriikide ajakirjanike vahel 
toimusid vastavalt  15. juunil ja 16. juunil komitees. Komitee 
Ungari liikme Kinga Joó (eri elualade rühm) kutsutud Ungari 
ajakirjanikele anti ka võimalus osaleda täiskogu istungitel ja 
saada vahetult teavet komitee rolli ja töökorralduse kohta. 

Pressilõuna korraldas asepresident Anna Maria Darmanin, 
kes kasutas võimalust tutvustada komitee tööd ning kohtuda 
ajakirjanikega isiklikult. See oli osa asepresidendi korralda-
tavatest mitteametlikest kohtumistest, mille kaudu aidata 
liikmetel ja ajakirjanikel luua otsekontakte ja soodustada 
arvamustevahetust mitteametlikus keskkonnas. (ail) 
 ●

Austusavaldus Zenonas Rokus Rudzikasele

Teade meie kolleegi ja sõbra Zenonas Rudzikase ootama-
tust surmast 71 aasta vanuselt vapustas meid kõiki. Ta oli 
erakordne inimene, kes on jätnud jälje meie südameisse 
ja meeltesse, samuti teadusringkondadesse. Ta oli kõrge 
intellektiga ning rahumeelse ja tagasihoidliku iseloomuga. 
Ta oli komitee Leedu delegatsiooni aktiivne liige alates 
2006. aastast ning andis sellesse suure panuse, muu hul-
gas väärtusliku töö kaudu NATi, REXi ja TENi sektsiooni 
liikmena. 

Lisaks oma tööle komitees elas Zenonas Rudzikas rikast 
akadeemilist elu ning oli Leedu Teaduste Akadeemia endine president. Ta oli 
tunnustatud tuumaspektroskoopia spetsialist ja Leedu tuntuim teoreetilise 
füüsika ekspert, kes pälvis oma teadustöö ja avastuste eest arvukalt preemiaid. 
Selle silmapaistva füüsikateoreetiku ja armastatud inimese järgi on tema kol-
leegid nimetanud ka ühe peamise asteroidide vöö asteroidi „167960 Rudzi-
kaseks”.

Zenonas Rudzikas ei olnud mitte üksnes suurepärane ja kõrgelt hinnatud 
teadlane, vaid ka seltskondlik inimene ning pühendunud Euroopa kodanik. 
Seda tõendab asjaolu, et ta oli Leedu riikliku majandus- ja sotsiaalnõukogu 
üks asutajaliikmeid.

Tema entusiasmist ning erakordsetest intellektuaalsetest ja inimlikest või-
metest tunnevad puudust komitees ja kaugemal kõik, kel oli au teda tunda 
ja temaga koos töötada.
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TRÜKITUD 100% ÜMBERTÖÖDELDUD PABERILE

Ees on ELi ajaloo raskeimad eelarveläbirääkimised
ning Poola valitsus peab ühendama 
nõukogus esitatud erisugused sei-
sukohad ja esitama määruse eelnõu, 
mille Euroopa Parlament heaks kii-
daks. Samuti ootan huviga Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee panust 
arutellu järgmise fi nantsperspektiivi 
üle, et kuulda kodanikuühiskonna, 
sh sotsiaalpartnerite muredest ja 
lootustest.

Ajal, mil rahalised vahendid on 
napid, esitavad liikmesriigid pide-
valt Euroopa Liidule üleskutseid 
teha rohkem sellistes valdkondades 
nagu energia, keskkond, ränne ja 
diplomaatia, kuid väidavad samas, 
et soovivad ELi eelarve vähendamist 
(ehkki neil ei õnnestu saavutada 
reaalset kokkuhoidu halduskulude 
arvelt, mis moodustavad vaid 5,8% 
eelarvest). Eelarve valdkonna Rubiku 
kuubiku lahendamine saab olema 
üks peamisi väljakutseid Poolale 
eesistujariigina. 

Olen peaministri ja tema mees-
konnaga mitmel korral kokku puu-
tunud ning tean, et nad on oma 
ülesannete kõrgusel. 
 ●

Poola ELi eesistumisperiood ei 
kujune kindlasti vaikseks ja rahu-
likuks kuus kuud kestvaks jalutus-
käiguks! Mõelgem sellele, et Donald 
Tuski juhitav valitsus pärib rotat-
siooni alusel vahetuva eesistujakoha 
ajal, mil paljud liikmesriigid ägavad 
pideva, aastaid kestnud priiskamise 
tagajärgede all, mil EL esitab endale 
küsimusi seoses piirikontrolliga ja 
selle rolliga Vahemere piirkonnas 
ning mil algab ka uus eelarve koos-
tamise periood! 

Eesistujariigi Poola oskused pan-
nakse eelarve osas otsekohe proovile, 
kuna nõukogult oodatakse seisu-
kohavõttu ELi 2012. aasta eelarve 
küsimuses. Aprilli lõpus kutsus 
komisjon üles suurendama eelarvet 
4,9% võrra, peamiselt seetõttu, et 
ELi rahastatavad projektid kõikjal 
Euroopas on lõppjärgus ning järg-
misel aastal tuleb meil maksta hüvi-
tust liikmesriikidele, kes on oma 
projektid lõpule viinud (nt infra-
struktuuri, tööhõive ja keskkonna 
valdkonnas). Paljud liikmesriigid on 
siiski juba väitnud, et nad ei soovi 
ELi eelarve sellist suurendamist. 
Poola peab eesistujariigina leidma 
viisi liikmesriikide vastukäivate 
prioriteetide lepitamiseks: paljud 
soovivad, et ELi eelarvet suurenda-
taks minimaalselt, aga et just nende 
liikmesriigi piirkondade, ettevõtete, 
teadlaste, vabaühenduste jms rahas-
tamine ELi vahenditest jääks samaks.

Pea samaaegselt seisab eesistuja-
riigi Poola ees järgmist fi nantsraa-
mistikku käsitlevate läbirääkimiste 
algus. Ei tasu luua illusioone: nen-
dest kujunevad kõige raskemad 
eelarveläbirääkimised ELi ajaloos 
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Vabatahtliku tegevuse väärtustamine

Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaud

EMSK kutsub üles avatud dialoogile Indiaga

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 
2011 raames korraldatud teine ELi 
tasandi temaatiline konverents 
„Muuda maailma – hakka vaba-
tahtlikuks!” toimus 23.–24. mail 
2011 ning seda saatis suur edu. 

Konverentsi üldine eesmärk 
oli tuua üle Euroopa kokku vaba-
tahtlikke, et anda neile võimalus 
võrgustike loomiseks, kogemuste 
jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks 

9.–12. maini toimus Hiinas Xi’anis 
Euroopa Liidu ja Hiina ümar-
laud, et arutada mõlema osapoole 
aruannete põhjal kaasava regio-

20.–25.  märtsil 2011  oli 
Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee delegat-
sioon ELi-India järeleval-
vekomitee esimehe Xavier 
Verbodeni  juht imisel 
lähetusel Indias. Visiidil 
oli kaks eesmärki: rääkida 
India eri sidusrühmadega 
võimalusest taaskäivitada 
ELi-India ümarlaud ning 
uurida, mida arvab India 
kodanikuühiskond prae-
gustest läbirääkimistest 
ELi-India vabakauban-
duslepingu sõlmimiseks. 
Delegatsioon kohtus nii 
Euroopa Liidu delegat-
siooniga Indias kui ka 
kaubanduskodadega ning 

vabatahtliku tegevuse valdkonnas. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee ja Euroopa Komisjon korraldasid 
komitee hoones ühiselt seminari, kus 
keskenduti sellistele valdkondadele 
nagu kodanikuaktiivsus ettevõtetes 
ja töötajate vabatahtlik tegevus.

Juba 2006. aastal pakkus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee esi-
mese institutsioonina välja vaba-
tahtlikule tegevusele pühendatud 
Euroopa aasta idee. See konverents 
on Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta 2011 oluline verstapost vaba-
tahtlike oskuste ja panuse tunnus-
tamisel. EMSK on palju tähelepanu 
osutanud vabatahtlikule tegevusele, 
pidades seda hindamatuks panuseks 
ühiskonda. Konverentsi osalejate 
poole pöördudes avaldas Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee pre-
sident Staff an Nilsson heameelt selle 

naalarengu ning keskkonnahoid-
liku majanduse küsimusi säästva 
arengu kontekstis. „Me ei pruugi 
jõuda üksmeelele kõigis küsimus-

säästev areng, eelkõige selle sotsiaa-
lne mõõde. 

Teine väljakutse on kahtlemata 
läbirääkimised ELi-India vabakau-
banduslepingu üle, sh selle majan-
duslikud ja sotsiaalsed tagajärjed 
India ühiskonnale ning järjest suu-
rem vajadus ühest küljest üksikasja-
likumate teadmiste järele majanduse 
kohta, mis põhineb 92% ulatuses 
mitteametlikul sektoril, mida enne 

üle, et nii palju inimesi on valmis 
lähemalt pilku heitma ettevõtete rol-
lile vabatahtliku tegevuse innustami-
sel. Ta esines kõnega ka lõppistungil 
teisel päeval. 

„[---] Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel on vabatahtliku 
tegevuse väärtuse toetamiseks ja 
selle üle arutlemiseks hea asend: 
komitees on palju neid, kes esinda-
vad vabatahtlike organisatsioone, 
enamik meist tegutseb komitee 
heaks vabatahtlikult ja kõik me 
oleme oma elu jooksul mingil het-
kel vabatahtliku tegevusega kokku 
puutunud. Vabatahtlik tegevus on 
ilmselt parim näide kodanikuak-
tiivsusest. Hea tunde kõrval, mille 
vabatahtlikud oma tegevusest saa-
vad, on ehk olulisemgi ühiskonnale 
toodav kasu,” ütles president Staff an 
Nilsson. (cc/mv) ●

tes, kuid meil on võimalik 
teineteisest paremini aru 
saada ja teineteiselt õppida,” 
ütles EMSK president Staff an 
Nilsson oma avasõnavõtus. 
EMSK delegatsiooni juhtinud 
Staff an Nilsson kutsus Hiina 
kolleege üles osalema avatud 
ja avameelses dialoogis ning 
arvamustevahetuses, et käsit-
leda keerukaid majandus- ja 
sotsiaalküsimusi eesmärgiga 
edendada vastastikust mõist-
mist ning tagada tõhusam 
koostöö. Hiina majandus- ja 
sotsiaalnõukogu (CESC) pre-
sident Wang Gang kirjeldas 
Hiina reformiprotsessi ning 
ajakohastamispüüdlusi, mis 
on päästnud vaesusest miljo-
neid hiinlasi. Euroopa Liidu 

ja Hiina 9. ümarlaua ühisdeklarat-
siooniga saate tutvuda meie veebi-
lehel. (cc) 
 ●

läbirääkimisi läbi viidud mõjuhin-
damisel väga vähe analüüsiti, ning 
teisest küljest sobiva vahendi järele 
sellise lepingu järelevalveks. 

Nii ametiühingutel kui ka töö-
andjate organisatsioonidel ja teistel 
kodanikuühiskonna osalejatel on 
neile väljakutsetele vastamisel väga 
oluline roll nii Euroopas kui ka 
Indias. (xv/as) 
 ●

Uut meie liikmetelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige 
Jillian van Turnhout liitub Iirimaa senatiga

Igal mündil on kaks külge. Komitee väljendab küll kahetsust Iiri liikme 
Jillian van Turnhouti hiljutise lahkumise üle komiteest, kuid tervitab 
samas tema nimetamist senati liikmeks oma koduriigis. Komitee õnnit-
leb teda ning soovib talle kõige paremat tema uuel ametikohal Seanad 
Éireann’is. 

Jillian van Turnhouti nimetas ametisse Iirimaa peaminister tema 
töö eest Laste Õiguste Liidus. „Selline austusavaldus minu tööle Laste 
Õiguste Liidus pakub suurt ametialast rahuldust. Ma usun, et minu ame-
tisse nimetamine võib tuua ja toob kaasa positiivse muutuse,” sõnas 
Jillian van Turnhout.

Jillian van Turnhout on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endine 
asepresident ning viimased 12 aastat aktiivne komitee liige (III rühm 
– eri elualad). Tema koha juhatuses on nüüdseks üle võtnud Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostab eesistujariigi Poola taotlusel neli ettevalmistavat arvamust

EMSK Poola liikmete silmade läbi

Demograafi lised väljakutsed nõuavad laiaulatuslikku ja jätkusuutlikku lahendust

Wolfgang Greifi  (töötajate rühm, Austria) koostatud arvamuses rahvastiku vananemise tule-
vaste mõjude kohta tööturule väljendab komitee kahtlusi lihtsate lahenduste suhtes, nagu 
seadusliku pensioniea tõstmine ja kogumispensionile üleminek. Selle asemel nõuab komitee 
sihipärast majanduskasvu poliitikat ja keskendumist tööhõivevõimaluste laiendamisele. 

Olemasolevad tööjõuressursid on enamikus liikmesriikides enam kui piisavad ning integ-
ratsioonistrateegiate abil peaks olema võimalik ohjata vananeva elanikkonnaga seotud tulevast 
rahalist survet.

Idapartnerluse riikide põllumajandussektori tugevdamine

Teise ettevalmistava arvamuse raportöör Seppo Kallio (eri alualade rühm, Soome) käsitleb ida-
partnerluse ja ELi poliitika idamõõtme vastastikust mõju. Komitee soovib, et põllumajandus, 
toiduainete tootmine ja põllumajanduspoliitika oleksid idapartnerluse riikidega peetavates ELi 

läbirääkimistes tähtsamal kohal, sest need on olulised majandusliku, sotsiaalse ja piirkondliku 
arengu suunamisel.

Kuna partnerriikidel on olnud raskusi ELi sanitaar- ja fütosanitaarnõuete standarditele ning 
kriteeriumidele vastamisel, siis teeb komitee ettepaneku, et sanitaar- ja fütosanitaarnõuete 
küsimused muudetaks uueks eriteemaks idapartnerluse koostöö juhtalgatuste raames. 

Milline tulevik ootab ettevõtete kliimainvesteeringud pärast kriisi?

Kolmandas arvamuse koostamise taotluses kutsus Poola valitsus Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomiteed üles käsitlema sellist probleemset teemat nagu majanduskriisi mõju Euroopa 
ettevõtete suutlikkusele teha kliimainvesteeringuid.

Dokumendis, milles analüüsitakse kasvuhoonegaaside heite üle 20% vähendamise võima-
lusi, kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas saavutada 30% eesmärk. Siiski jäetakse dokumendis 
tähelepanuta kriisi mõju ettevõtete keskkonnasäästlikele investeeringutele. Uurimisrühm ja 
raportöör Josef Zboril (tööandjate rühm, Tšehhi Vabariik) tegelesid teemaga põhjalikult ja 
eeldatavalt võetakse arvamus vastu oktoobris 2011.

Üleeuroopaline transpordivõrk uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks piisavalt prioriteetne

Komitee asepresidendi Jacek Krawczyki koostatavas arvamuses „ELi transpordipoliitika jät-
kusuutlik areng ja üleeuroopalise transpordivõrgu kavandamine” nenditakse kahetsusega, et 
tõhusa üleeuroopalise transpordivõrgu arendamine uuemates liikmesriikides ei ole ELi jaoks 
piisavalt prioriteetne. Märgitakse, et ühtset Euroopa transporditurgu ega tõelist siseturgu ei teki 
enne, kui ELi piirkonnad ja liikmesriikide võrgud on ajakohase infrastruktuuri abil korralikult 
ühendatud. Erilist tähelepanu tuleks pöörata naabruspoliitikale ehk ELi ühendustele põhja, 
itta ja lõunasse, kusjuures keskenduda tuleks pigem võrkudele kui üksikutele eraldiseisvatele 
infrastruktuuriprojektidele. (mb/ma) 
 
 ●

Suhelgem 
noortega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
pühendub töötute noorte teemale

Juunis korraldas komitee kohaliku 
tasandi ürituse Maltal. Samal ajal 
teabevahetusrühma koosoleku ja 
teabevahetuse kontaktisikute koos-
olekuga kohtusid komitee liikmed 
Malta kodanikuühiskonna esinda-
jatega, et arutada küsimust, kuidas 
kaasata noori Euroopa projekti. 
Arutelu toimus Valletta Euroopa 
Majas ning seda juhtis Malta 
tuntud meediategelane dr And-
rew Azzopardi. Koosolekuruum 
oli täis ning arutelu sai jälgida 
ka Facebooki ja Twitteri vahen-
dusel. Komitee liikmetel, seal-
hulgas komitee asepresidentidel 
Anna Maria Darmaninil ja Jacek 
Krawczykul, teabevahetusrühma 
liikmetel ja teabevahetuse kon-
taktisikutel oli võimalus vahetada 
mõtteid ja arvamusi ELi noorte 
kodanikega.

Mõned liikmesriigid on saavu-
tanud häid tulemusi kõrge töö-
hõivemäära tagamisel, muu hulgas 
noorte seas. Kuid riigiti on ELis 
pilt väga erinev: Hispaanias püsib 

Kuidas on meil võimalik võidelda noorte 
töötuse määraga, mis on ELis 20% ning 
mõnes liikmesriigis veelgi kõrgem? 
6. juunil korraldas Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee koostöös Hispaania 
majandus- ja sotsiaalnõukoguga kõne-
aluse pakilise küsimuse arutamiseks 
Madridis noorte töötuse teemalise kon-
verentsi. Hispaanias on noorte töötuse 
määr 40%. See suundumus on noorema 
põlvkonna üks peamisi mureküsimusi. 

noorte töötus dramaa-
tiliselt kõrgel 45% tase-
mel.

Maltal  toimunud 
kohtumisel arutati ka 
sellist keerulist küsimust 
nagu noorte vähenev 
huvi Euroopa projekti 
vastu. Kirjeldus Euroo-
past kui rahuprojektist 
ei köida enam noori. 
Seepärast vajab EL uut 

kirjeldust. Nii pakkus Euroopa 
Komisjoni teabevahetusküsimuste 
eest vastutav peadirektor Claus 
Sørensen välja uue kirjelduse: 
säästev Euroopa – puhas, jõukas 
ja sotsiaalne Euroopa, mis annab 
noortele võimaluse elada vabana, 
hingata puhast õhku, juua puhast 
vett, süüa taskukohase hinnaga 
kvaliteetset toitu ning reisida, töö-
tada ja õppida. 

Euroopa Liidul on näiteid mit-
metest edulugudest, nagu Eras-
muse programm, milles on alates 
1987. aastast osalenud 2,3 miljo-
nit üliõpilast. Algusest peale on 
komitee alati selliseid ettevõt-
misi toetanud. Komitee rõhutas 
2020. aasta strateegia juhtalgatust 
„Noorte liikuvus” käsitlevas arva-
muses ja 2009. aasta arvamuses ELi 
noorsoostrateegia kohta vajadust 
noorsoostrateegia järele, mis ei 
oleks üksnes noorte jaoks, vaid ka 
kaasaks neid. (pln) 
 
 ●

Ühepäevase konverentsiga oli otseselt 
seotud komitee tööturu vaatlusrühm, 
mida juhtis selle esimees Krzysztof Pater 
(eri elualade rühm, Poola). Aruteludest 
võttis osa üle 130 osaleja. Konverentsil 
osales ka Hispaania meedia, kes teavitas 
konverentsist üldsust. 

Konverents algas avaistungiga, millel 
osalesid Krzysztof Pater, Hispaania töö-
hõive- ja sisserändeküsimustega tegelev 
minister Valeriano Gómez Sánchez ning 
Hispaania majandus- ja sotsiaalnõukogu 
esimees Marcos Peña Pinto.

Konverentsil osalesid teiste hulgas 
Hispaania ettevõtete ühenduse CEOE 

„Ühtne Euroopa taevas II“: vaid soovunelm?
Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee 
korraldas avaliku 
arutelu meetme-
p a k e t i  „ Ü h t n e 
Euroopa taevas II” 
rakendamise hetke-
seisu teemal. Üritu-

sele kogunenud lennunduse kesksete sidusrühmade seas oli 
tajutav teema pakilisus. Kaks aastat pärast seda, kui Euroopa 
Liidu seadusandjad võtsid vastu õigusaktide paketi, mille 
eesmärk on kõrvaldada Euroopa lennunduses valitsevad 
puudujäägid, ei ole seda veel rakendatud. 

„Viivitused ja ummikud Euroopa õhuruumis on kurb 
reaalsus, mis avaldab ühtmoodi negatiivset mõju nii selle 
kasutajatele, reguleerijatele kui ka lennujaamadele. Kui kõik 
asjaomased osapooled pühenduksid Euroopa lennuliikluse 
korraldamise jätkusuutliku tuleviku alal seatud ambitsiooni-
katele eesmärkidele, väheneks CO2 heide lennu kohta 12% 
ning suureneksid märkimisväärselt lennuliikluse tõhusus, 
ohutus ja maht,” ütles komitee asepresident ja arvamuse 
„Ühtne Euroopa taevas II” raportöör Jacek Krawczyk. 

Arutelul osalejad leidsid, et „Ühtse Euroopa taeva II“ 
meetmepaketi kiire ja täielik rakendamine edendaks liiku-
vust, parandaks reisimismugavust ning suurendaks Euroopa 
konkurentsivõimet. Ilma nende reformideta ei suudaks 
Euroopa sammu pidada ülemaailmses konkurentsis säästva 

transpordi ja madala süsinikdioksiidi heitega majanduse 
suunas.

Osavõtjad kutsusid Euroopa Komisjoni üles täitma vaja-
likku juhtpositsiooni kogu protsessi vältel. „Ma kutsun Euroopa 
Komisjoni üles kasutama oma juhtpositsiooni, et eemaldada 
erinevad tõkked ja lahendada poliitilised probleemid kogu 
ühtse Euroopa taeva meetmepaketi rakendamise vältel,” ütles 
EMSK transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühis-
konna sektsiooni esimees Stéphane Buff etaut. 

Poola infrastruktuuriministeeriumi direktor Krzysztof 
Kapis rõhutas, et eelseisval Poola eesistumise ajal tehakse tõsi-
seid jõupingutusi selleks, et tagada „Ühtse Euroopa taeva II“ 
paketi rakendamine vastavalt ambitsioonikale ajakavale. Poolat 
nähakse järgmisel 20 aastal ühe kiiremini kasvava lennundustu-
runa. „Me tahame olla valmis selleks liikluse kasvuks,” ütles ta.

Arutelul osalesid mitmed USA Föderaalse Lennundusameti 
(FAA) esindajad, kes rõhutasid turvalise keskkonna olulisust 
investorite jaoks mõlemal pool Atlandi ookeani.

EMSKs toimunud arutelu tõi kokku õhutranspordi regulee-
rijad, õhuruumi kasutajad, transporditöötajad, lennujaamade 
operaatorid ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad, samuti 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi tulevase ees-
istujariigi Poola esindajad. Komitee peaks oma arvamuse ühtse 
Euroopa taeva II teemal vastu võtma 2011. aasta juulis. (mb)
 ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Kodanikuühiskond saab idapartnerlust elavdada

Vastavalt Gintaras Morkise (tööandjate rühm, Leedu) koos-
tatud arvamusele on idapartnerlusel suurepärane võimalus 
laiendada ELi ja partnerliikide vahelisi võrgustikke. Arvamus 
võeti vastu Ungari Euroopa asjade ministri Enikő Győri juu-
resolekul. Enikő Győri viibis komitees, et arutleda Ungari 
eesistumisaja tulemuste üle. Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee toetab idapartnerlust kui strateegilist vajadust ja 
ka poliitilist investeeringut. Oma jõupingutustes kõnealuse 
protsessi edukaks kujundamisel kutsub komitee üles tugev-
dama valitsuste ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi. 

Vahemere piirkonna hiljutised sündmused on näidanud, 
et kodanikuühiskonna panus põhiseaduse reformi ja insti-
tutsioonide loomisse on ülimalt väärtuslik. Riiklikul tasandil 
toimuva dialoogi tõhustamine on olulise tähtsusega ning 
seetõttu teeb komitee ettepaneku luua kõigis idapartnerluse 
riikides kodanikuühiskonnaga konsulteerimise struktuurid. 
Dialoog peaks toimuma organisatsioonide kaudu, kes kajas-
tavad oma riigi spetsiifi lisi tingimusi. Komitee on valmis 

ning tunneb heameelt 
väljavaate üle jagada 
kogemusi idapartner-
luse riikide kodaniku-
ühiskonnaga. (ma) 

  
  

 ●

Romade integreerimise strateegia

Samal päeval kui regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn 
arutas EMSK liikmetega ühtekuuluvuspoliitika üle, võttis 
komitee vastu kaks ajakohast arvamust romade integrat-

siooni kohta. Komitee on 
kaalunud ELi lähenemisviisi 
romade sotsiaalsele integ-
ratsioonile kahes arvamu-
ses, mille raportöörid olid 
vastavalt Ákos Topolánszky 
(eri elualade rühm, Ungari) 
ja Anne-Marie Sigmund 
(eri elualade rühm, Aust-
ria). Otsustati, et selle raske 
olukorra parandamiseks on 

vaja ühelt poolt integreeritud, kooskõlastatud ja sidusat üle-
euroopalist strateegiat ning teiselt poolt nii riiklikul kui ka 
kohalikul tasandil rakendatavat tegevusprogrammi. Eelkõige 
otsustati, et edaspidi töötatakse meetmed välja koostöös 
romade ja neid esindavate organisatsioonidega. 

Ehkki komitee kiidab komisjoni kavatsused heaks, leiab 
komitee, et kauaoodatud strateegia ei ole ootustele vastanud. 
See oleks pidanud olema ambitsioonikam, konkreetsem ja 
paremini struktureeritud. Iga poliitika vajab tugevdamist 
paljude eri valdkondade esindajate (kohaliku kodanikuühis-
konna, teadlaste, sotsiaalpartnerite ja roma rahva) osaluse 
näol arutelu kõigis etappides. (ma) ●

Vaesuse vastu võitlemise tegevusprogrammi 
tugevdamine

Osana vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasest võitlusest, 
nagu nähti ette Euroopa 2020. aasta strateegias, avaldas 
Euroopa Komisjon teatise „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm”. Komitee ana-
lüüsis kõnealust teatist Maureen O’Neilli (eri elualade rühm, 
Ühendkuningriik) koostatud arvamuses, milles esitati meet-
meid edusammude suurendamiseks vaesuse vähendamise 
eesmärgi saavutamisel (aidata 2020. aastaks vaesusest väljuda 
vähemalt 20 miljonil inimesel). 

Komitee soovituste peamised põhimõtted olid vastutus 
ja sidusus. Vaesust peetakse inimõiguste rikkumiseks ning 
seepärast peavad valitsused, sotsiaalpartnerid ja kodaniku-
ühiskond ühiselt vastutama selle väljajuurimise eest. Seega 
ei tohiks kokkuhoiumeetmed kahjustada vaesusevastast 
võitlust ning suurendada tuleb kodanikuühiskonna osalust. 
Komitee kutsus üles suurendama sidusust 2020. aasta stra-
teegias esitatud majandus-, fi nants-, tööhõive- ja sotsiaal-
meetmete vahel, rõhutades samas vajadust suurendada ELi 
vahendeid, eelkõige struktuurifonde, ning lihtsustada raha 
taotlemise menetlusi. (ma) 
 
 
 
 
 ●

Austria kaasaegse kunsti näitus „In Between. Austria 
Contemporary” Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Komitees avati koostöös 
Austria föderaalse haridus-, 
kunsti- ja kultuuriministee-
riumiga näitus „In Between. 
Austria Contemporary” 
(„Vahepeal.  Kaasaegne 
Austria”). Näitusega tutvus-
tati mitut Austria kaasaegse 
kunsti suundumust, lastes 
külastajatel heita pilgu Aust-

ria kunstielule. Näitusel olid üleval 17 lootustandva noore Austria kunstniku 
tööd, mida käisid EMSK peahoones vaatamas paljud.

Külastajate seas oli arvukalt ametnikke, kes tulid innukalt näitust külastama 
ja selle avamist tähistama. Avamisel osalesid Austria föderaalne haridus-, 
kunsti- ja kultuuriminister Claudia Schmied ning Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee president Staff an Nilsson. Külastajate hulgas olid veel Euroopa 
Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla 
Vassiliou ning regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn. (ma) 

Näituse kohta täiendava teabe saamiseks külastage veebilehte www.bmukk.
gv.at. ●

LÜHIDALT

asepresident Javier Ferrer Dufol, His-
paania ametiühingu CCOO tööhõi-
vesekretär Paloma Lopez ja Hispaania 
ametiühingu UGT ametiühingutege-
vuse sekretär Antonio Ferrer.

Konverentsil osalejad nõustusid, et 
vaja on täiendavaid jõupingutusi hari-
duse, kvalifi katsioonide ning avaliku 
ja erasektori tööhõiveteenuste vald-
konnas. Lisaks tuleb anda uus hoog 
majanduskasvule ning viivitamata 
käsitleda meie tööturgude õiguslikku 
raamistikku. (ail) 
 
 
 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee korraldas 15. juunil muusika-
lise ürituse Come’N’Listen, millega 
tähistati Franz Liszti 200. sünniaas-
tapäeva. Ungari eesistumisaja raames 
korraldatud ürituse avas komitee pre-
sident Staff an Nilsson.

Liszti loomingu esitused viisid kuulajad muusikalisele rännakule läbi aja 
ja ruumi ehk tõelisele Euroopa-reisile. Teosed kujundasid pildi Franz Lisztist 
– tema elust, muusikast, naistest ja vaimsusest. Neid Liszti elu nelja aspekti 
tutvustasid komitee Ungari liige Ákos Topolansky ja Caroline Henault EMSK 
meditsiiniteenistusest.

Liszti laule ja klaveriteoseid esitasid Ukraina pianist Dmytro Sukhovienko 
ja Ungari päritolu metsosopran Hanna Bardos-Feltoronyi.

Komitee soovib ka edaspidi korraldada muusikaüritusi, see on oluline osa 
komitee kultuuriprogrammist. Muusikal on tähtis koht Euroopa kultuuripä-
randis ja see on kujundanud Euroopa identiteeti. Programmi Come’N’Listen 
raames tutvustatakse nimekaid heliloojaid Euroopa kontekstis. Nad olid 
Euroopa kodanikud, kelle elu ja töö olid kantud Euroopa traditsioonidest 
ning kes jätsid maha arvestatava muusikalise pärandi. (sb) 
 
 
 ●
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Enam kui lihtsalt poliitika – 
EMSK jaoks on olulised kodanike 
tegelikud vajadused

Intervjuu EMSK töötajate 
rühma liikme ja Poola 
Ametiühingute Keskliidu 
rahvusvaheliste suhete 
nõuniku Tomasz Jasińskiga

EMSK Info: Milline 
oli Teie esimene 
kokkupuude Euroopa 
Liiduga? 

TJ: Minu esimene kokku-
puude ELiga oli mu töö ELi 
ja Poola ühises nõuandeko-
mitees Poola Ametiühingute 

Keskliidu esindajana aastatel 2001–2004. See oli tõeliselt kasulik 
kogemus ja kui sain Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liik-
meks, siis leidsin ilma probleemideta kindla jalgealuse. 

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

TJ: Komitee on organiseeritud kodanikuühiskonna hääl. See 
ei ole küll poliitiline hääl, kuid annab edasi kodanike tõelised 
vajadused, mida ELi otsustajad peavad arvesse võtma.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

TJ: Seoses oma tööga komitees reisin palju ja mul on hulgali-
selt täiendavaid kohustusi, mis loomulikult mõjutab nii minu 
tööd Poola Ametiühingute Keskliidus kui ka minu eraelu. Minu 
Brüsseli töö kõige olulisem aspekt on juurdepääs teabele ELi töö 
kohta ettevalmistavas etapis. See aitab meil Poolas palju varem 
valmistuda võimalikeks muudatusteks ja töötada välja oma sei-
sukohad. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

EMSK liikmesus toob kaasa 
pikemad ja ebakorrapärased 
töötunnid

Intervjuu EMSK tööandjate 
rühma liikme, Poola ettevõtjate 
organisatsiooni Business Centre 
Club interventsioonibüroo juhataja 
Krzysztof Ostrowskiga

EMSK Info: Milline oli Teie 
esimene kokkupuude 
Euroopa Liiduga?

KO: Minu esimene kokkupuude oli 
turistina, kui olin üliõpilane. Mulle 
avaldas väga suurt muljet, kuivõrd 
lihtne oli ühest liikmesriigist teise 
reisida. Ma arvan, et see oli mulle 

abiks, kui ma esmakordselt ametialaselt ELiga kokku puutusin. 
Kuulusin nimelt töörühma, mis pidas läbirääkimisi, et sõlmida 
ELiga kokkulepe.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule paari 
sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

KO: EMSK toimib sillana ELi institutsioonide ja liikmesriikide koda-
nikuühiskonna organisatsioonide vahel. Tänu komiteele on igaühel 
võimalus rääkida oma majandus- ja sotsiaalvaldkonna probleemidest 
Euroopa tasandil, esitada uusi ideid ja teha ettepanekuid Euroopa 
seadusandluse parandamiseks.

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

KO: Peamiselt avaldab see mõju mu töötundidele, mis on nüüd muu-
tunud ebakorrapäraseks. Mu tööpäev algab sageli kell neli hommikul, 
mil ma lähen lennukile, ning tagasi Poolasse jõuan ma kas väga hilja 
või pean hoopiski ööseks Brüsselisse jääma. Kiireloomuliste tööüles-
annetega, mis on seotud mu tööga Poolas, tuleb tegeleda lennukis 
teel Brüsselisse ja tagasi. Kui kellelgi on soov saada EMSK liikmeks, 
peab talle meeldima reisimine, ta peab olema valmis selleks, et väga 
sageli tuleb teha lennureise ning samuti külastada eri riike.

Kõige suurem kasu liikmesriigi tasandil seisneb selles, et ettevõ-
tetel, kes on meie organisatsiooni liikmed, on võimalus väljendada 
oma seisukohti Euroopa õigusaktide suhtes ning saada teavet kõige 
olulisemate komitees arutlusel olevate teemade kohta. Meie komitee 
arvamused konkreetsete turusektorite kohta, nagu näiteks biomass 
või infotehnoloogia, aitavad huvitatud ettevõtetel äriplaanide tege-
misel seda teavet arvesse võtta. (mb/nk) ●

Meil tuleb hoolikalt 
kuulata oma riigi 
kodanikuühiskonda

Intervjuu EMSK eri elualade 
rühma liikme, Poola 
vabaühenduste ühenduse 
aseesimehe Marzena 
Mendza-Drozdiga

EMSK Info: Kuidas 
sai Teist Euroopa 
Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige?

MMD: Sain EMSK liikmeks 
2004. aastal Poola mittetu-
lundusorganisatsioonide foo-
rumi soovitusel. Koos teiste 

organisatsioonidega seisis foorum hea selle eest, et Poola vaba-
ühendused oleksid Brüsselis esindatud, olin selle tööga otseselt 
seotud. Seepärast ei olnud EMSK minu jaoks täiesti uus, ehkki 
ma ei olnud muidugi täiesti kursis sellega, kuidas see tegelik-
kuses toimib.

EMSK Info: Kuidas selgitaksite tavakodanikule 
paari sõnaga, mis on EMSK ülesanne?

MMD: Täiesti ausalt ütleksin, et tegemist on heade kavatsustega 
organisatsiooniga, mis tegelikkuses ei kasuta täiel määral ära 
oma potentsiaali kodanikuühiskonna seisukohtade esindamisel. 
Sellel on mitu põhjust. Pärast seitset komitees töötatud aastat 
leian ma, et me võiksime ja meil tulebki ühelt poolt kuulata hoo-
likamalt liikmesriikide organisatsioone ja teiselt poolt väljendada 
oma seisukohti jõulisemalt. 

EMSK Info: Kuidas mõjutab EMSK liikmesus Teie 
igapäevatööd Poolas ja millist kasu toob EMSK 
liikmesriigi tasandil?

MMD: Komitee liikmesus on mõjutanud nii mu tööd Poolas kui 
ka mu eraelu. Õnneks saab tänapäeval palju teha interneti teel, 
kuid ma imestan sageli selle üle, kuidas meie eelkäijad näiteks 
30 aastat tagasi hakkama said. Olen praegu Poola vabaühen-
duste ühenduse juhatuse liige ning tänu mulle kättesaadavale 
ajakohastatud teabele saan aidata vabaühendustel muutusteks 
valmistuda. (mb/nk) 
 
 
 
 
 ●

tööstuse, ametiühingute ja mitte-
ametliku sektori, nt tänavamüüjate, 
Euroopa asutuste ja mõttekodade 
esindajatega. 

Kokkuvõtteks lepiti üldjoontes 
kokku, et vaja on põhjalikult arut-
leda ja analüüsida teatud küsimusi, 
mis praegu takistavad ELi ja India 
suhete edenemist, kuna mõlemad 
osapooled on täiesti erineval arva-
musel. Selline küsimus on näiteks 

Jillian van Turnhout

EMSK delegatsioon Euroopa Liidu ja Hiina ümarlaual

EMSK delegatsioon Indias

Ungari Euroopa asjade minister 
Enikő Győri

Volinik Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp


