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1. KODAKONDSUS JA PÕHIÕIGUSED 
 

• Vabatahtlik tegevus, selle roll ja mõju Euroopa ühiskonnas 
 

− Raportöör: Erika Koller (tööandjate rühm–HU) 
 

− Kaasraportöör: Soscha Gräfin zu Eulenburg (erinevate elualade rühm–DE) 
 

− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1575/2006 
 

− Põhipunktid: 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub komisjoni üles kuulutama välja Euroopa 
vabatahtlike aasta ning avaldama nii kiiresti kui võimalik valge raamatu vabatahtliku 
tegevuse ja kodanikuaktiivsuse kohta Euroopas.  
 
Liikmesriikide valitsusi tuleb innustada välja töötama riiklikku vabatahtlike poliitikat ja 
vabatahtliku tegevuse otsese toetamise ja tunnustamise strateegiat. Euroopa Liit võib siin 
anda ette raamid ning toetada liikmesriikidevahelist parimate tavade ulatuslikumat levitamist. 
 
Kõik liikmesriigid peaksid välja töötama õiguslikud raamtingimused, mis näeksid ette õiguse 
harrastada vabatahtlikku tegevust, olenemata asjaomase isiku õiguslikust või sotsiaalsest 
staatusest. 
 
Lisaks valitsustele peaksid vabatahtliku tegevuse tähtsust tunnustama ka teised osapooled – 
parlamendid, piirkondlikud ja kohalikud asutused, sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond. 
Samas peab komitee soovitavaks kooli ja kodanikuühiskonna seoste esiletoomist. Näiteks 
võiks alates 15. eluaastast pakkuda noortele nn sotsiaalse ja keskkonnaaasta raames 
võimalust praktiliseks tegevuseks, et julgustada neid tegelema oluliste ja mõttekate 
tegevustega.  
 
Informaalse ja mitteformaalse hariduse tunnustamise põhimõtte toetamiseks tehtavates 
jõupingutustes peaks EL erilist tähelepanu pöörama vabatahtliku tegevuse kaudu saadud 
oskuste tunnustamisele. Noorte Europassi loomine edendaks noorte vabatahtliku tegevuse 
tunnustamist. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on seisukohal, et nii liikmesriigid kui Euroopa Liit ise 
peaks välja töötama vabatahtliku tegevuse poliitika, mis hõlmaks vabatahtliku tegevuse 
edendamise strateegiat ja konkreetseid kavasid. 
 
Euroopa tasandil on tarvis usaldusväärset ja võrreldavat statistikat, raha ja toetust Euroopa 
Vabatahtlike Teenistusele. Komitee soovib, et Euroopa Liit et muudaks üleeuroopalised 



- 2 - 

Greffe CESE 181/2006 (FR) ML/am 

vabatahtlike programmid kättesaadavaks kõikidele rahvastikurühmadele ega piirduks ainult 
noorte pikaajalise vabatahtliku teenistusega. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvab, et tuleks avaldada eakate inimeste vabatahtliku 
tegevuse soovitus. 
 

− Kontaktisik: Ewa Kaniewska 
 (Tel: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
 

− Raportöör: Jillian van Turnhout (erinevate elualade rühm–IE) 
 

− Viited: KOM(2006) 367 lõplik – CESE 1578/2006 
 

− Põhipunktid: 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ettepanekut töötada välja ulatuslik ELi 
strateegia, mille eesmärk on tõhusalt edendada ja kaitsta lapse õigusi Euroopa Liidu sise- ja 
välispoliitikas ning toetada liikmesriikide tegevust kõnealuses valdkonnas. 
 
EMSK avaldab siiski kahetsust, et teatises ei mainita, et strateegia sisaldaks 
miinimumstandardite järgimise kohustust ja terviklikke eesmärke koos selgete sihtide ja 
tähtaegadega. 
 
EMSK pooldab ettepanekut luua strateegia toetamiseks järgmised asjaomased struktuurid 
ning soovib nendel olulistel foorumitel aktiivselt kaasa rääkida. EMSK rõhutab, et 
eesmärkide saavutamiseks tuleks lapse õiguste koordinaatorile anda piisavalt kaalukas staatus 
ja poliitiline mõjuvõim; samuti tuleb võtta poliitiline kohustus teatise eesmärkide 
edendamiseks ning rohelise raamatu ja strateegia arendamiseks. 
 
EMSK avaldab kahetsust, et ei ole rohkem tähelepanu pööratud tüdrukute, puuetega laste 
ning sisserändajate, varjupaigataotlejate ja pagulaste laste olukorrale Euroopa Liidu siseselt 
ning globaalses kontekstis. 
 
EMSK tervitab asjaolu, et tunnistatakse liikmesriikide kohustust järgida rahvusvahelisi 
lepinguid, ja kutsub üles panema strateegias enam rõhku vajadusele selle järele, et 
liikmesriigid täidaksid kiiremas korras oma lapse õigusi puudutavaid Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil eksisteerivaid kohustusi, eelkõige ÜRO lapse õiguste 
konventsioonist lähtudes. 
 
EMSK kutsub üles arvestama strateegia väljatöötamisel seda, et lapsed ja nende vajadused on 
väga erinevad, ning keskenduma eelkõige laste vaesuse ning diskrimineerimise 
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problemaatikale. Komitee soovitab seada prioriteediks võrreldavate näitajate väljatöötamise 
ja ühtse andmete kogumise liikmesriikide tasandil.  
 
Komitee teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament kaaluks erimeetme loomist strateegia ja selle 
raames kavandatud tegevuste rahastamiseks. 
 

− Kontaktisik: Anna Redstedt 
 (Tel: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Lapsed kui koduvägivalla kaudsed ohvrid 
 

− Raportöör: Renate Heinisch (erinevate elualade rühm–DE) 
 

− Viited: täiendav arvamus – CESE 1577/2006 
 

− Põhipunktid: 
 

Käesolev täiendav arvamus tugineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsil 2006 
vastuvõetud arvamusele. Arvamuses käsitletakse vaid ühte perevägivalla valdkonda, nimelt 
vägivalla mõju lastele, kes on selle vägivalla tunnistajaks. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
• palub Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariikidel tungivalt pühenduda naistevastase 

koduvägivalla teema raames laste kui koduvägivalla kaudsete ohvrite küsimusele; 
• teeb ettepaneku ühistegevuseks – koostöös Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi, 

Regioonide Komitee ja UNICEFiga – andmaks uut hoogu Euroopa Nõukogu 
kolmeaastasele (2006–2008) programmile "Ehitades Euroopat laste jaoks ja koos 
lastega"; 

• teeb ettepaneku koostada tervet Euroopa Liitu hõlmav esimene uurimus, milles 
uuritaks, kui paljud lapsed kasvavad üles kokkupuutes koduvägivallaga ja millised on 
selle tagajärjed, samuti vaadeldaks sellistele lastele pakutavaid toetusmeetmeid; 

• leiab, et iga liikmesriigi ülesanne on kaasata teema “Lapsed kui koduvägivalla 
kaudsed ohvrid” koduvägivalla vastu võitlemise vastavasse riiklikku tegevuskavasse, 
pöörates erilist tähelepanu järgmisele: 

-  ülevaated; 
- selle tagamine, et koduvägivalla kaudseks ohvriks langenud lapsi käsitletaks kui 

eraldiseisvat rühma; 
- kõikide meetmete sidumine ja koostöö; 
- üksikjuhtumi arvestamine külastus- ja hooldusõiguse andmisel; 
-  erilise tähelepanu pööramine väärkoheldud naissoost sisserändajate laste olukorrale; 
- välja- ja täiendõppe tagamine kõigi antud teemaga tegelevate elukutsete esindajatele; 
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- ennetusmeetmed; 
- teadlikkuse tõstmise kampaaniad; 
- kõnealustele lastele kontaktisikute süsteemi ja mitteametlike struktuuride loomine. 

 
− Kontaktisik: Torben Bach Nielsen 

(Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Abieluasjadele kohaldatav õigus 
 

− Raportöör: Daniel Retureau (töötajate rühm–FR) 
 

− Viited: KOM(2006) 399 lõplik 2006/0135 (COD) – CESE 1579/2006 
 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kellega esimese omaalgatusliku arvamuse teemal 
konsulteeriti, kiidab põhimõtteliselt heaks kohtualluvusega seotud küsimuste ja määruse (EÜ) 
nr 2201/2003 kohaldatava õiguse muudatustega laiendamise. Nii täiendatakse määruse punkte, 
mis käsitlevad abieluõiguslike ja laste hooldusõigust puudutavate kohtuotsuste tunnustamist. 
 
Komitee kaalub siiski võimalust käsitleda ühisvara jagamise küsimust eraldi ja laiendada 
rationae personae kohaldamissala abielus mitteolevatele paaridele. 
 
Komitee hinnangul tuleb kolmandate riikide kohtuotsuste puhul täpsustada, et nende 
kohtuotsuste tunnustamiseks peavad nad olema kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste 
kaitse konventsiooni, Nice´i Ülemkogul 2000. aastal vastuvõetud harta ja abikaasade range 
õigusliku võrdsuse põhimõttega. 
 

− Kontaktisik: Pierluigi Brombo 
        (Tel: 00 32 2 546 97 18 –  e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 
2. ETTEVÕTTED JA SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS 

 

• Ettevõtete sotsiaalne vastutus 
 

− Raportöör: Evelyne Pichenot (erinevate elualade rühm–FR) 
 

− Viited: KOM(2006) 136 lõplik – CESE 1576/2006 
 

− Põhipunktid: 
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Komitee on seisukohal, et Euroopa kodanikul peab olema ligipääs usaldusväärsele ja 
täielikule teabele ettevõtete ja piirkondade seisukohtade ning tegevuse kohta. Kvaliteetne 
aruandlus võimaldab kodanikul teha valikuid kulutamise, säästmise ja elukoha kohta. 
Valikute tegemiseks tuleb kodanikule pakkuda nii sotsiaalset aruandlust ja toodete jälgitavust 
kui asjaomaste ettevõtete panust. 
 
Euroopa asjadest teavitamise tegevuskava raames võiks luua teabeportaali ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse kohta. 
 
EMSK teeb liikmesriikidele ettepaneku kaasata kõnealuse põhimõtte propageerimine 
riiklikesse reformikavadesse ning loomulikult säästva arengu riiklikesse strateegiatesse. 
Lisaks kutsub komitee liikmesriikide ja ELi ametiasutusi üles soodustama nende uute 
tegevusvaldkondade esilekerkimist ja arenemist, mis on loodud või edasi arendatud ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse põhimõtet silmas pidades. 
 
EMSK tunneb heameelt teatises mainitud ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitleva riikide 
esindajate kõrgetasemelise rühma tegevuse taasalustamise üle. 
 
EMSK kutsub sotsiaalpartnereid Euroopa päritoluga rahvusvahelistes ettevõtetes üles 
rikastama riikidevahelist sotsiaalset dialoogi ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitlevate 
rahvusvaheliste raamlepingute (IFA) üle. 
 
EMSK toetab valdkondliku sotsiaaldialoogi algatusi, mille eesmärk on kaasata ettevõtete 
sotsiaalne vastutus majanduslike muutuste juhtimisse. 
 
Komitee tõdeb, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõte on hea eeskuju juhul, kui see on 
strateegia lahutamatu osa ning seda viiakse ellu ettevõtte kõikidel tasanditel. 
 
EMSK toetab seda, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõte leviks väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKE) kaudu. Kõnealust põhimõtet võiks järgida igat tüüpi ettevõtted, 
sh sotsiaalmajandusettevõtted. 
 
Hindamise parandamiseks kutsub komitee liitu kuuluvaid ettevõtteid üles toetama eri 
teabevahendite ja mõõdikute väljatöötamist vastavalt tuntud ja kontrollitud kriteeriumitele, 
mis põhinevad mitme sidusrühma foorumil (2004) koostatud nimekirjas toodud alustekstidel. 
 
EMSK teeb komisjonile ettepaneku, et järgmine aasta kuulutataks ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse Euroopa aastaks. 

 
− Kontaktisik: Alan Hick 

       (Tel: 00 32 2 546 93 02 – e-post: alan.hick@eesc.europa.eu) 
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3. E-VALITSUS 
 

• Algatusse i2010 kuuluva e-valitsuse tegevuskava 
 

– Raportöör: Bernardo Hernández Bataller (erinevate elualade rühm–ES) 
      

  – Viited: KOM(2006) 173 lõplik – CESE 1581/2006 
   

EMSK toetab komisjoni e-valitsuse tegevuskava ja leiab, et tegevuskava rakendamine võib 
kaasa aidata erinevate sotsiaalsete rühmade marginaliseerumise – nii ühiskonnas kui tööhõive 
tasandil – ennetamisele ning parandada tööhõive kvaliteeti ja stabiilsust, vältida digitaalset 
lõhet, edendada kohalike teenuste üldist kättesaadavust, piisavalt rahuldada nõrgemate 
ühiskonnarühmade vajadusi ning seeläbi suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust vaatamata 
ebavõrdsuse uutele ohustavatele vormidele. 

 
EMSK soovitab tungivalt püstitada eesmärgid, mis oleksid suunatud lairibaühendusele täieliku 
juurdepääsu kriteeriumi saavutamisele ja interneti kui teabe- ja kommunikatsioonivahendi 
kasutamise stimuleerimisele. Kodanike usaldus eelmainitud vahendi vastu sõltub turvalisuse 
astmest, mida selle kasutamisel on võimalik tagada, mis omakorda mõjutab e-valitsust ning 
selle poolt avalikkusele osutatavaid teenuseid. 

 
 – Kontaktisik: Anna Wagner  
            (Tel: 00 33 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@eesc.europa.eu)  
 
 
4. PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG 

 

• Veinituru ühise korralduse reform 
 

– Raportöör: Adalbert Kienle (tööandjate rühm–DE) 
 

– Viited: KOM(2006) 319 lõplik – CESE 1569/2006 
 
– Põhipunktid: 
 

Komitee tervitab veini jaoks oma turukorralduse säilitamist, mille raames saab kasutada 
põhjaliku reformimise võimalust. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab Euroopa 
Komisjoni ettepanekut anda veini tootvate liikmesriikide käsutusse riiklikud assigneeringud, 
kuid on vastu veinituru poliitika taasriigistamisele 

 
– Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel: 00 32 2 546 87 68  – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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• FEADER ja finantsperspektiiv 

 
– Raportöör: Adalbert Kienle (tööandjate rühm–DE) 

 
– Viited: KOM(2006) 237 lõplik – 2006/0082 (CNS) – CESE 1570/2006 
 
– Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel: 00 32 2 546 87 68 –  e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Toitudel märgitud toitumis- ja tervisealased väited 
 

– Pearaportöör: Panagiotis Gkofas (erinevate elualade rühm–EL) 
 
– Viited: KOM(2006) 607 lõplik – 2006/0195 (COD) – CESE 1571/2006 
 
– Kontaktisik: Yvette Azzopardi  

(Tel: 00 32 2 546 98 18 –  e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Banaanituru ühise korralduse reform 
 

– Raportöör: José Maria Espuny Moyano (tööandjate rühm–ES) 
 
– Viited: omaalgatuslik arvamus – CESE 1573/2006 
 
– Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel: 00 32 2 546 87 68 –  e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. TEADUSUURINGUD JA UUENDUSTEGEVUS 

 

• Euroopa potentsiaali rakendamine ja suurendamine teadus-, arendus- 
ja uuendustegevuses 

 
– Raportöör: prof Gerd Wolf (erinevate elualade rühm–DE) 

 
– Viited: ettevalmistav arvamus – CESE 1566/2006 

 
– Põhipunktid: 
 



- 8 - 

Greffe CESE 181/2006 (FR) ML/am 

Komitee on seisukohal, et Euroopa peab taaselustama oma traditsioonilist positsiooni juhtiva 
teadus- ja uuendustegevuse ruumina. See eeldab kodanike vastavate oskuste parandamist, 
investeeringuid teadus- ja uuendustegevusse, nende tõhususe tõstmist, tööstuse 
uuendusvalmiduse ja uuendusvõime suurendamist ning neid pidurdavate takistuste 
kõrvaldamist. 
 
Kõige olulisem eeldus on edusammudele avatud ühiskondlik kliima. Sellega seoses tuleb 
− tutvustada kodanikele teadus- ja tehnikavaldkonda ning kasutada tõhusamalt ära ja 

arendada intensiivsemalt olemasolevat andepotentsiaali; 
− selgitada lastele ja noortele teaduse ja tehnika olulisust; 
− tagada ülikoolides ja tehnikakõrgkoolides parim kõrgetasemeline teaduslik-tehniline 

väljaõpe; 
− pakkuda teadlastele ja inseneridele atraktiivseid töövõimalusi; 
− toetada tööstuse uuendustegevust ning muuta see atraktiivsemaks ja tasuvamaks 

asjakohaste õiguslike, halduslike ja rahanduslike raamtingimuste kaudu. 
Samuti oleks soovitatav edendada akadeemiliste ja majandusringkondade vastastikust 
liikuvust, viies selleks sisse uue ja atraktiivse liikuvus- või stipendiumisüsteemi teadmiste 
edasiandmiseks ning täiend- ja väljaõppeks. 
 
Seega soovitab EMSK järgmist: 
− ühenduse osa teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute kogumahus tuleks 

2008. aastal toimuva ELi eelarve läbivaatamise käigus suurendada ligikaudu 3%ni; 
− ühenduse riigiabi eeskirjad tuleks kujundada selliseks, et need julgustaksid 

liikmesriike ja annaksid viimastele vajaliku tegevusvabaduse ülikoolide, teadus- ja 
uurimisasutuste ning tööstusettevõtete teadus- ja arendusprojektide ning neile vajalike 
võrgustike toetamisel senisest enam, tõhusamalt ja vähem bürokraatlikult; 

− liikmesriikide eelarveõigus peaks võimaldama seda, et teadus- ja arendusmeetmete 
toetamisel võiks vahendite ülekandmine toimuda paindlikult sõltuvalt asjaomase 
projekti edenemisest; 

− jõupingutused ühenduse patendi loomiseks tuleks viia eduka lõpuni. 
 

– Kontaktisik: Luís Lobo 
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 

 
 
6. TRANSPORT 

 

• Tarneahela turvalisuse tugevdamine / kaubavedu 
 
 – Raportöör: Jan Simons (tööandjate rühm–NL) 
 

− Viited: KOM(2006) 79 lõplik – 2006/0025 (COD) – CESE 1580/2006 
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 – Põhipunktid: 
 
 Komitee toetab komisjoni ettepanekut parandada Euroopa Liidus kaitset terrorirünnakute 

eest, tugevdades kaubaveo turvalisust maanteedel, raudteel ja siseveekogudel. Komiteele 
tundub sellegipoolest, et kuna liikmesriikides tarneahela turvalisuse tagamiseks ja 
jälgimiseks loodavale ametivõimule antakse võtmeroll, siis võiks komisjoni ettepanek olla 
üksikasjalikum. Lisaks on arvamus komitee meelest puudulik, kuna näib ülimalt bürokraatlik 
ning pakutud meetmete rakendamisega seotud koormus jääb asjaomaste sektorite tööandjate 
ja töötajate kanda. Komitee väljendab kahetsust, et arvamuses puuduvad ettepanekud 
füüsiliste infrastruktuuride kaitse kohta; asjaolu, et erinevatel transpordiliikidel on erinevad 
näitajad, tähendab seda, et vaja on igale liigile eraldi sobitatud meetmeid. “Turvalise 
ettevõtja” määratlus ei taga miinimumstandardite ühtlustatud süsteemi ning seeläbi võrdsete 
konkurentsitingimuste teket. Komitee peab õigeks, et ettevõtted arvestavad meetmete 
rakendamise kulud sisse kehtestatavatesse hindadesse ja tariifidesse. Euroopa Liit peaks 
eraldama piisavaid ressursse, et ühendusse mittekuuluvad riigid saaksid rakendada meetmeid 
samasugune turvalisuse taseme saavutamiseks. 

 
– Kontaktisik: Siegfried Jantscher  

        (Tel: 00 32 2 546 82 87 –  e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Juhtnuppude määratlemine (kodifitseeritud versioon) 
 

– Pearaportöör: Jan Simons (tööandjate rühm– NL) 
   
– Viited: KOM(2006) 556 lõplik – 2006/0175 (COD) – CESE 1567/2006 
 
– Kontaktisik: Luís Lobo  
    (Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 

 

• Siseveelaevade tehnilised nõuded 
 

– Pearaportöör: Jörg Rusche (tööandjate rühm–DE) 
  

– Viited: KOM(2006) 646 lõplik – 2006/0210 (COD) – CESE 1582/2006 
– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha  

               (Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Tsiviillennundus – tehniliste nõuete kooskõlastamine 
 

– Pearaportöör: Jan Simons (tööandjate rühm–NL) 
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– Viited: KOM(2006) 645 lõplik – 2006/0209 (COD) – CESE 1583/2006 
 

– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha  
         (Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7. SISETURG 
 

• ELi ja riiklike haldusasutuste tavad ja sidemed – siseturu küsimused 
 

– Raportöör: Joost van Iersel (tööandjate rühm–NL) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1564/2006 

 
– Põhipunktid: 
 

Euroopa Liit vajab läbipaistvat mitmetasandilist valitsemist väga erinevates valdkondades. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on seisukohal, et liikmesriikide täpselt määratletud ja 
tõhusad riiklikud poliitilised ja haldusmenetlused moodustavad koos parema õigusloome 
ning ühenduse õiguse rakendamise ja jõustamisega Euroopa Liidu hea haldustava lahutamatu 
osa. Samuti suurendavad need läbipaistvust ning selgitavad Euroopa Liidu õiguse ja poliitika 
mõju ühiskonnale tervikuna. Riiklike tavade analüüsist selgub, et liikmesriikide vahel 
valitsevad märkimisväärsed erinevused Euroopa Liidu küsimuste poliitilisel ja 
administratiivsel haldamisel. Sellega seoses viitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
asjaolule, et ELi õiguspärasuse võimaliku kriisi põhjusena ei tuleks esmajärjekorras näha 
teabevahetuse probleeme. 
 
Kogu Euroopas toimuv avalik arutelu selle üle, kuidas lahendada Euroopa küsimusi kõige 
paremini riiklikul tasandil, edendab arutelu parema õigusloome ning ühenduse õiguse 
rakendamise ja jõustamise üle. Komitee toetab riiklike haldustavade ja -menetluste pidevat 
uurimist. 
 

– Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
            (Tel: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
8. TERVISHOID JA SOTSIAALKAITSE 

 

• Pediaatrias kasutatavad ravimid 
 

– Pearaportöör: Renate Heinisch (erinevate elualade rühm–DE) 
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– Viited: KOM(2006) 640 lõplik – 2006/0207 (COD) – CESE 1568/2006 
 

– Kontaktisik: Claudia Drewes-Wran 
(Tel: 00 32 2 546 80 67 – e-post: claudia.drewesWran@eesc.europa.eu) 

 

• Vitamiinide ja mineraaltoitainete toidule lisamine 
 

– Pearaportöör:  József Kapuvári (töötajate rühm–HU) 
 
– Viited: KOM(2006) 606 lõplik – 2006/0193 (COD) – CESE 1572/2006 

 
– Kontaktisik: Yvette Azzopardi  

(Tel: 00 32 2 546 98 18 –  e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Määruse 1408/71 muutmine 
 

− Raportöör: José Isaías Rodríguez García-Caro (tööandjate rühm–ES) 
 

− Viited: KOM(2005) 676 lõplik – 2005/0258 (COD) – CESE 1574/2006 
 

− Põhipunktid: 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab määruse 1408/71 muutmise ettepanekut ning 
loodab, et see on viimane või üks viimaseid muudatusi, mille kohta komitee peab arvamust 
avaldama enne määruse (EÜ) nr 883/2004 täielikku jõustumist. 
 
Seepärast kutsub EMSK liikmesriike ja parlamenti üles kiirendama uue rakendusmääruse 
menetlemist, nii et see oleks tõhusam kui määruse 883/2004 vastuvõtmisel. Euroopa töötajate 
liikuvuse aastal oleks see parim panus, mida Euroopa Liidu institutsioonid võivad anda. 
 

− Kontaktisik: Susanne Johansson 
(Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 

 
 

9. TELEKOMMUNIKATSIOON JA MEEDIA 
 

• Käibemaks / raadio- ja televisiooniringhäälingu-teenused ja 
elektroonilised teenused 

 
− Raportöör: Umberto Burani (tööandjate rühm–IT) 
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− Viited: KOM(2006) 739 lõplik – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006 
 

− Põhipunktid:  
 

Komitee mõistab komisjoni ettepaneku lähtepunkti ja leiab, et praegu ei ole kohane 
kõnealuse direktiivi sätteid põhjalikumalt käsitleda. Arvestades tungivat vajadust 
rakendamiseks valmis olevate õigusaktide järele kõnealuses sektoris ja olles veendunud, et 
komisjoni kinnitused kõnealuse direktiivi tõhususe kohta on põhjendatud, kiidab komitee 
heaks ettepaneku direktiivi kehtivust pikendada. Pidades silmas pikaajalisi 
seadusloomemenetlusi maksustamise vallas, leiab komitee veel, et kahe aasta pikkune 
ajavahemik – st kuni 31. detsembrini 2008 – on äärmine miinimum ja võib osutuda isegi liiga 
lühikeseks, et jõutaks koostada uusi ettepanekuid asjaomases küsimuses. 

 
− Kontaktisik: Imola Bedő 

       (Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

10. TURISM 
 

• ELi uuendatud turismipoliitika: partnerluse edendamiseks Euroopa 
turismis 

 
– Raportöör: Juan Mendoza (töötajate rühm–ES) 

 
– Kaasraportöör: Paulo Barros Vale (tööandjate rühm–PT) 

 
– Viited: KOM(2006) 134 lõplik – CESE 1565/2006 

 
– Põhipunktid: 

 
EMSK toetab komisjoni lubadust selgelt tugevdada turismipoliitikat ja -strateegiat paariks 
järgmiseks aastaks. 
 
Komitee peab eriti oluliseks komisjoni teatises nimetatud kõikide osalejate kaasamist eri 
koostöömeetodite kaudu. 
 
Komitee soovitab Euroopa Turismiameti moodustamise ning Euroopa Turismiagentuuri 
asutamise võimaluste kaalumist. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee paneb suuri lootusi praegu koostatava Euroopa 
turismialase tegevuskava Agenda 21 osas tehtavale tööle. Tegemist on dokumendiga, mis 
peaks jätkusuutlikkuse üldpoliitika Euroopa turismis lõpule viima ja seda tugevdama. 
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Statistikaga seoses soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee moodustada turismi 
seirekeskuste võrgustiku, mis ei anna ainult valdkondlikku teavet, vaid ka strateegilise ja 
tulevikku vaatava visiooni ning mis prognoosib tulevikus võetavaid meetmeid. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on valmis jätkama turismialast tööd vastavalt 
komisjoni teatises sätestatule ning kutsub teisi Euroopa Liidu institutsioone, liikmesriike, 
kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning sektori sidusrühmi – äriühinguid ja 
ametiühinguid – ning üldsust mõistma ja toetama turismi kui üleüldist õigust ja Euroopa 
tuleviku suhtes strateegilise tähtsusega majandustegevust. 
 

– Kontaktisik: Luís Lobo 
 (Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

____________ 


