
www.eesc.europa.eu
1

JUHTKIRI Kaheksa kuud araabia kevade algusest 
– aeg hinge tõmmata ja järele mõeldaHea lugeja!

Praegune finantskriis avaldab mõju paljudele ELi 
kodanikele. Mõisted „riigivõlg”, „kokkuhoiumeet-
med” ja „krediidiriski ülekandetehingud” on kiiresti 
leidnud tee igapäevastesse uudistesse, kajastades kurba 
sotsiaalset reaalsust. Poliitikute ja avalike institutsioo-
nide tegevus peab kajastama ja käsitlema seda, millega 
kodanikud oma riikides silmitsi seisavad. Seetõttu on 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi tulevase 

eelarve osas seisukohal, et EL peaks olema näide majanduslikust vastutusest ning kasutama 
oma eelarvet nii tõhusalt kui võimalik. 

Komitee soovitab vähendada bürokraatiat ELi vahendite valdkonnas, et sellised vahen-
did, mis edendavad majanduskasvu ja toovad kasu kõigile eurooplastele, ei jookseks tühja. 
Komitee arvamuses ELi tulevase rahastamise kohta kutsutakse ELi seadusandjaid üles 
looma uut eelarvestruktuuri, mis vastaks ühenduse kodanike ootustele. Komitee pooldab 
uut sissetulekute süsteemi, mis toetub täielikult ELi oma ressurssidele, ning soovitab 
loobuda õiglase vastutasu (juste retour) põhimõttest. 

Ühine põllumajanduspoliitika on hea näide poliitikast, mis on eurooplasi teeninud 
aastakümneid. Kuni viimase ajani neelas ÜPP suurima osa ELi eelarvest. Kuna ÜPP prae-
gune rahastamine lõpeb 2013. aastal, toimub selle tulevikku käsitlev arutelu koos ELi 2013. 
aasta järgse eelarve läbivaatamisega.    

Komitee on seisukohal, et ÜPP reformiga tuleks tagada põllumajanduse tasuvus, 
kindlustades samas õiglase sissetuleku põllumajandustootjatele kogu ELis. Muu hul-
gas aitab ühine põllumajanduspoliitika kaasa ressursside jätkusuutlikule kasutamisele ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ning tugevdab samaaegselt ka maapiirkondade 
tööhõivepotentsiaali. 

Kuna praegu on vaid 7% põllumajandustootjaid alla 35-aastased ning kolmandik üle 
65-aastased, tuleb innustada noori tegelema põllumajandusega. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee rahvast esindava organina ja mina ise pikaajaliste kogemustega põlluma-
jandustootjana soovime edastada sõnumi, et põllumehe elukutse on tõepoolest tänuväärne.    

Mis on ambitsioonika Euroopa eelarve mõte?

Sellise eelarvega on võimalik ellu viia aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa stra-
teegia. Selleks peab EL rakendama tugevat ja paindlikku ühtekuuluvuspoliitikat, mis 
lähtuks kohalikest vajadustest. Siiski soovivad paljud sidusrühmad ühtekuuluvuspo-
liitikale eraldatud vahendite vähendamist, tuues põhjenduseks, et praegune summa, 
mis moodustab 38,4% ELi eelarvest (ajavahemiku 2000–2006 keskmine), on liiga suur. 
See on naeruväärne! Ilma kvaliteetse majanduskasvuta ei jõua me mitte mingil juhul 
jätkusuutliku Euroopani. Siseturu lõpuleviimine on keskse tähtsusega, edendamaks 
majanduskasvu, investeeringuid, eksporti, töökohtade loomist, jätkusuutlikku tööstust 
ning innovaatilisi teenuseid. 

Jacques Delors ütles kunagi, et Euroopa majandusmudelit tuleb hoida kolme 
põhimõtte abil: konkurents selle elavdamiseks, koostöö selle tugevdamiseks ning 
solidaarsus selle ühendamiseks.

Riiklike eelarvete tasakaalustamist ei tohi segi ajada ELi eelarve tasakaalustamisega. 
Euroopa konkurentsivõime aluseks on pikaajalised investeeringud, jätkusuutlikud töö-
kohad ja tulevikunägemus. 

Staff an Nilsson
President
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See aasta on Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee Euroopa ja Vahemere 
piirkonna (Euromed) järelevalveko-
mitee jaoks olnud tegemisi täis ning 
nii näib see ka jätkuvat. Kui jaanuari 
alguses hakkasid Tuneesias sündmused 
hargnema ning isegi enne kui nn araa-
bia revolutsioon, nagu neid sündmusi 
araabia keeles tavatsetakse nimetada, 
Egiptusesse levis, oli kõigile EMSKs 
aktiivselt Euromedi piirkonnaga tege-
lejatele üsna kiiresti selge, et toimumas 
on midagi murrangulist.

Pärast lühikest mõttepausi alustas 
Euromedi järelevalvekomitee tööd selle 
nimel, et kaasata tegevusse piirkonnas 
tekkima hakkav vaba ja sõltumatu koda-
nikuühiskond ning tugevdada võite, 
mille piirkonna inimesed tänavatele tul-
les saavutanud olid. Sealjuures on Euro-
medi järelevalvekomitee keskendunud 
EMSK tugevate külgede maksimaalsele 
ärakasutamisele: tuua kokku sotsiaal-
partnerite organisatsioonid, mis olid ja 
on mõnel juhul siiani konfl iktis, otsida 
selles valdkonnas koostöövõimalusi 
teiste organisatsioonidega, nt Euroopa 
Koolitusfondi ja Rahvusvahelise Töö-
organisatsiooniga, nõuda ELi insti-
tutsioonide koordineeritud tegevust 
ning kasutada üldiselt komitee laial-
dasi eksperditeadmisi oma partnerite 

hüvanguks. Täpsemalt on organiseeri-
tud uurimisreise Tuneesiasse ja Maro-
kosse, et tegeleda kodanikuühiskonna 
väga erinevate organisatsioonidega ja 
leida uusi partnereid, sh otsida kontakti 
Maroko uue majandus- ja sotsiaalnõu-
koguga. Sügiseks on kavandatud ka tea-
bekogumisreisid Liibanoni ja võimalik, 
et Egiptusesse aasta lõpupoole toimuva 
Euromedi majandus- ja sotsiaalnõuko-
gude ning samalaadsete institutsioo-
nide tippkohtumise ettevalmistamise 
raames. Tegemist on väga intensiivsete 
ja sageli kurnavate kogemustega, kuid 
kahtlemata on need väga kasulikud 

selle piirkonna riikide tegeliku kodani-
kuühiskonna tundmaõppimiseks ning 
samuti komitee rolli tutvustamiseks.

Oleks petlik loota, et võit on käes. 
Toime tuleb tulla märkimisväärsete 
ohtudega ja seetõttu on oluline, et ELi 
pühendumus selle piirkonna revo-
lutsiooni eesmärkidele ning nende 
nimel tegutsemine jätkuks. Praegu ei 
saa komitee ja komitee partnerid teha 
muud, kui külvata demokraatia seem-
neid lootuses, et mitte liiga kauges 
tulevikus kannavad need vilja. Nagu 
öeldakse, elame, näeme… (gh) ●
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Leaderi programm 
kui kohaliku arengu vahend

ELi Leader-lähenemist tuleks vaa-
delda kui vahendit sidusrühmade 
kaasamiseks kohalikku arengusse. 
See ei ole siiski veel ammendanud 
oma võimalusi kohalike vajaduste 
integreerimisel arengustrateegiatesse, 
sidusrühmade kaasamisel ja kohaliku 
uuendustegevuse edendamisel. Selli-
sed olid 20. juunil Brüsselis Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee korral-
datud avaliku arutelu „Leaderi prog-

ramm kui kohaliku arengu vahend” 
järeldused. Osalejad kutsusid üles 
kehtestama ühtsed, selged ja lihtsad 
halduseeskirjad, kaasama kohalikke 
tegevusgruppe rohkem maaelu 
arengu programmitöösse, andma 
suurema vabaduse kohalike prioritee-
tide valikuks ja kohalike lahenduste 
rakendamiseks, suurendama kohalike 
tegevusgruppide töö, järelevalve ja 
hindamise läbipaistvust ning suuren-

dama kõigi kohalike osalejate suut-
likkust. Arutelu järeldusi võetakse 
arvesse EMSK arvamuses „Leaderi 
programm kui kohaliku arengu 
vahend”, mis on praegu koostamisel 
seoses aruteluga ühise põllumajan-
duspoliitika ja selle maaelu arengu 
samba tuleviku teemal. (rh) ●
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TÄISKOGU ISTUNGJÄRGU LÜHIKOKKUVÕTE
Euroopa Komisjon peaks hoidma 
töökohtade kvaliteeti

Finantskriis on avaldanud Euroopa 
tööturule ulatuslikku mõju: töö-
hõive tase on langenud ligi 68%ni. 
Vastukaaluks pani Euroopa 
Komisjon aluse algatusele, millega 
soovitakse tõsta tööhõive taset ja 
taastada usaldus Euroopa tööturu 
vastu. Komitee analüüsis oma 
arvamuses kõnealust algatust, mis 
kannab pealkirja „Uute oskuste 
ja töökohtade tegevuskava”. Selle 
arvamuse koostasid raportöör 
Vladimíra Drbalová (tööandjate 
rühm, Tšehhi Vabariik) ja kaas-
raportöör José María Zufiaur 

Narvaiza (töötajate rühm, Hispaania). 

Arvamuses tervitatakse soojalt komisjoni tegevust selles vald-
konnas ning komitee kutsub oma liikmesriike üles kasutama 
tulemuslikult sotsiaal- ja organiseeritud kodanikuühiskonnaga 
peetavat dialoogi oma jõupingutuste suunamiseks. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldab samas ka kahetsust, et 
komisjoni algatuses ei pöörata piisavalt tähelepanu kvaliteet-
sete töökohtade loomise kiireloomulisusele ja rõhutab seda, et 
oluline on tagada töötajate õigused ja neid ei tohi tuua ohvriks 
tõhusamale tööturule. (ma) ●

Tarbijate fi nantskaitse on komitee südameasjaks 

Majanduskriis on toonud esile viimasel ajal fi nantstoodete osas 
toimunud tohutu kasvu. Kahtlemata puutuvad kõik tarbijad 
nende toodetega varem või hiljem kokku, näiteks kinnisvara 
soetamisel või säästude investeerimisel. Seepärast soovib komitee 
luua uue raamistiku, mille abil saaks suurendada tarbijate ja lae-
najate teadlikkust toodetest, millega nad kokku puutuvad, ja oma 
õigustest ning tagada nende täielik kaitse. Juulikuisel täiskogu 
istungjärgul võeti vastu kaks uut arvamust, mis annavad oma 
panuse ELi hüpoteeklaenuturgude ühtlustamisse ja selgitavad 
tarbijate õigusi seoses uute fi nantstoodetega.

Esimene arvamus, milles käsitletakse elamukinnisvaraga seo-
tud krediidilepingud ja mille koostas Reine-Claude Mader (eri 

elualade rühm, Prantsusmaa), aitab kaasa tarbijate usalduse ja 
fi nantsstabiilsuse taastamisele ühtsel turul. Komitee teine arva-
mus teemal „Rahandusalane koolitus ja fi nantstoodete vastutus-
tundlik tarbimine”, mille koostas Carlos Trias Pintó (eri elualade 
rühm, Hispaania), rõhutab koolituse osa fi nantstoodetest aru-
saamise parandamisel. (ail) ●

Euroopa energiatuleviku kindlustamine

Euroopa energiaallikate kindlusta-
mise küsimust käsitlevad kaks arva-
must, mis tähtsustavad pikaajalist 
kavandamist ja tõhusust Euroopa 
energiavaldkonna üha süveneva 
dilemma lahendamisel. Raportööri 
Josef Zbořili (tööandjate rühm, 
Tšehhi Vabariik) ja kaasrapor-
tööri Enrico Gibellieri (volitatud 
esindaja, Itaalia) koostatud arva-
mus kutsub Euroopa Komisjoni 
üles rakendama proaktiivset lähe-
nemist, et kindlustada ja paran-
dada juurdepääsu toorainetele. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-

mitee pooldab selles valdkonnas aktiivsemat välispoliitikat, seda 
nii rahvusvahelise kaubandusolukorra jälgimisel kui ka Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni vahendusel toimuvate rahvusvahe-
liste läbirääkimiste toetamisel. 

Raportööri Ulla Sirkeineni (tööandjate rühm, Soome) koos-
tatud arvamus tõstatab energiatõhususe suurendamise küsimuse. 
Toetades energiatõhususe eesmärke, esitab komitee ka mõningad 
küsimused. Komitee toob välja, et energiatõhusus ja energiasääst 
sõltuvad suurel määral energiaga seotud harjumuste muutumi-
sest. Seepärast avaldab EMSK muret selle üle, et komisjoni lähe-
nemine lähtub liiga suurel määral reguleerimisest ja alahindab 
positiivseid stiimuleid käitumise muutmise meetoditena. Komi-
tee asetaks pigem suurema rõhu pikaajalisematele jätkusuutlikele 
projektidele kui lühiajalistele saavutustele. (ma) ●

Koostöö diskrimineerimise vastu võitlemisel

Mõnes liikmesriigis täheldatud puudulik integratsioon on põh-
justamas muret tekitavaid probleeme. Üldiselt suureneb kse-
nofoobia ja diskrimineerimine ning liikmesriigid ja EL otsivad 

neile probleemidele lahendust. Arutellu oma panuse andmiseks 
on Luis Miguel Pariza Castaños (tööandjate rühm, Hispaania) 
koostanud komitee arvamuse, milles rõhutatakse, kui oluline on 
selle probleemiga tegelemisse kaasata kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused koos kodanikuühiskonnaga, sest just nemad on 
peamised rohujuure tasandil tegutsevad sidusrühmad. 

Komitee on seisukohal, et integratsioon ei ole õigustoiming, 
vaid keerukas, pikaajaline ja mitmemõõtmeline sotsiaalne 
protsess, kuhu on kaasatud palju sidusrühmi. Seetõttu nõuab 
kooseksisteerimise edendamine ja integratsioon koostööd kõi-
kidel tasanditel. Seda arvestades teeb komitee ettepaneku asu-
tada konsultatsiooninõukogusid, -foorumeid ja -platvorme, et 
integratsioonipoliitika kujundamisel oleks tagatud võimalus 
kodanikuühiskonnaga konsulteerida. (ma) ●

Piiriüleste probleemküsimuste lahendamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee on vastu võtnud kaks arva-
must, mis keskenduvad sellele, 
kuidas leevendada raskusi, mida 
Euroopa kodanikud ja ettevõtted 
kogevad piiriülestes küsimustes. 
Esimene arvamus, mille on koosta-
nud Vincent Farrugia (tööandjate 
rühm, Malta), käsitleb maksusüs-
teemi. Sageli on maksumenetluste 
küsimustes inimestele antav abi 
väga vähene ning komitee leiab, et 
tagada tuleks mehhanismid, mille 
abil muuta menetlused lihtsaks ja 
selgeks. Üks selline mehhanism, 

mida arvamuses soovitatakse, on luua igal pool ELis univer-
saalteenistus, kus inimestel on võimalik saada vajalikku teavet 
ja dokumentatsiooni ning maksta makse.

Teises arvamuses, mille on koostanud Martin Siecker 
(töötajate rühm, Madalmaad), arutatakse piiriüleste teenuste 
ühtlustamist. Komitee toetab Euroopa Komisjoni püüet paran-
dada ühtse teenusteturu toimimist, eelkõige ühtsete kontakt-
punktide loomise abil. Ühtsed kontaktpunktid tagavad lihtsama 
juurdepääsu riigipõhisele teabele igas liikmeriigis ning võimal-
davad teenuseosutajatel osutada haldustoiminguid elektrooni-
liselt. (ma) ●

EMSK konkurss „Design Eleven” – disain igale põlvkonnale
kaasatust säästvates disainitavades ja 
innovatsioonis.

Disainiüliõpilastel ja disaineritel 
ELi kõigis 27 liikmesriigis, samuti 
välismaal elavatel Euroopa disai-
neritel paluti keskenduda teemale 
„Põlvkondadevaheline solidaarsus 
elanikkonna vananemise ajal”, luues 
innovaatilisi ja asjakohaseid aegu-
matu disainiga lahendusi osalusel 
põhineva disaini (lõppkasutajad 
osalevad disainiprotsessis) ja/või 
ühisdisaini protsessi kaudu (põlv-
kondadeülene meeskonnatöö: noo-
red professionaalid teevad koostööd 
vanemate disaineritega).

Taotluste esitamise tähtaeg oli 
31. mai 2011. Kogu Euroopast saadi 
enam kui 250 taotlust ning konkur-
sile esitati enam kui 100  toodet. 
Juuni algul valiti välja 26  toodet 
ning lõplik otsus langetati 18. juulil 
Brüsselis.

Žüriis osalesid Anna Maria Dar-
manin (žürii esimees), EMSK liikmed 
Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolská 
ja Alexander Graf von Schwerin ning 
rida tunnustatud väliseksperte kõigist 
konkursi teemat puudutavatest vald-
kondadest.

Võitjad on KeepCool – Vincent 
Gerkens (1. koht); ORTOgether – 
Francesco di Luzio (2. koht); Darning 
Pear – Mari Kõrgesaar (3. koht).

Auhinnatseremoonia ja 20 pari-
mat prototüüpi, sh võidutöid 
esitleva näituse avamine toimub 
21. septembril 2011 komitee pea-

Kultuurisündmused komitees 
Poola eesistumisperioodil
Komitee korraldab Poola eesistumis-
perioodil mitu kultuurisündmust, sh 
Poola kaasaegse kunsti jm näitusi, 
Poola kirjanduse ettelugemisi ning 
Poola fi lmimuusika esitluse.

Mõni sündmus on sel suvel juba 
toimunud. 13.  juulil 2011 avati 
komitee asepresidentide Anna 
Maria Darmanini ja Jacek Krawczyki 
ning Poola saatkonna esindaja Piotr 
Wojtczaki osalusel Paweł Kuczyński 
satiiriliste joonistuste näitus. Üri-
tusele järgnes Poola õhtu. 

14. juulil osales komitee kirjan-
duslõunate sarjas Poola luuletaja, 
kirjanik ja tõlkija Jacek Dehnel. 
Komitee Poola liige Andrzej Ada-
mczyk tervitas sellel kirjanduslõunal 
peaaegu 100 külalist.

3.–7. oktoobril toimub komitees 
rahvusvahelise keemia aasta raames 
korraldataval keemia- ja kultuuri-

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee 2009. aastal käivitatud disai-
nikonkursi eesmärk on suurendada 
üldist teadlikkust sotsiaalsetest ja 
kodanikuühiskonnaga seotud küsi-
mustest. Võidutööd toodetakse 
piiratud koguses ja seda levitatakse 
komitee teabevahetusstrateegia raa-
mes 2012. aastal, mis on aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse Euroopa aasta.

Euroopa Komisjoni ettevõtluse 
ja tööstuse peadirektoraat, assot-
siatsioon Cumulus (International 
Association of Universities and 
Colleges of Art, Design and Media) 
ning võrgustik EIDD (Design for 
All Europe) on ühendanud jõud, et 
parandada teabevahetust ja Euroopa 
institutsioonide ja organisatsioonide 

EMSK liige 
Vladimíra Drbalová

EMSK liige 
Vincent Farrugia

EMSK liige
Ulla Sirkeinen

nädalal näitus Marie Skłodowska-
Curie kohta. 

25.  oktoobril algatab komi-
tee  mitme Poola  ja  rahvus-
vahelise  partneriga koostöös 
kampaania „Luuletused metroos” 
ja lisab Euroopa kirjanduskultuuri 
interaktiivse käsitluse raames oma 
pikaajalisse kultuuriprogrammi 
algatuse „Vali välja üks luuletus”.

26. oktoobril saavad külalised 
üritustesarja Come’N’Listen raames 
tutvuda Poola fi lmimuusikaga, mis 
leiab ka seekord aset La Brasseries 
(hoone VM2).

Samuti tähistatakse näitusega 
Poola luuletaja, novellisti, tõlkija 
ja Nobeli kirjandusauhinna võitja 
Czesław Miłoszi 100.  sünniaas-
tapäeva.  Detsembris on komi-
tees juuli täiskogu istungjärgul 
Charlemagne’i hoones ekraanidel 

hoones aadressil rue Belliard 99, 
Brüssel, ürituse „Design September” 
ametliku programmi raames (www.
designseptember.be). Täiendav teave 

aadressil www.design-competition.
eesc.europa.eu. (sb) ●

„KeepCool” – EMSK konkursi 
„Design Eleven” võitja

juba esitletud fotonäitus „Artistid 
Euroopale”. (sb) ●

Täiendav teave aadressil http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-
polish-presidency.

EMSK kirjanduslõuna Poola 
kirjaniku ja tõlkija Jacek Dehneliga
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Ühise põllumajanduspoliitika ulatuslikud reformid surve all

Põllumajanduse ja 
keskkonna uus pakt 
tuleviku ülesehitamiseks
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) puhul on 
tegu valdkonnaga, kus on mängus arvukalt huvi-
sid. ÜPP oli esmalt Euroopa Majandusühenduse 

ning on nüüd ja jääb ka tulevikus Euroopa Liidu üheks alustalaks, millele on 
ehitatud ühinenud Euroopa. See peab nii olema ka tulevikus.

Ühine poliitika on Euroopa Liidu piirkondadega sõlmitud pakti tulemus, see 
on loodud Euroopa kodanike tervise huvides ja peab silmas Euroopa põlluma-
janduse tulevikku.

Põllumajandustootjad on Euroopa põllumajanduse võtmetegelased, ent põl-
lumajandus on tähtis osa ühiskonnast tervikuna. Ühisel põllumajanduspoliitikal 
on mitu eesmärki, ent kõik need peavad lähtuma ühest peamisest sihist: varustada 
Euroopa Liitu konkurentsivõimeliste ja jätkusuutlike toiduainetega ning tagada 
põllumajandussüsteemid, mis on toimimisvõimelised ka tulevikus.

Praeguse ÜPP puhul on endiselt tegu minevikule suunatud poliitikaga. Seepä-
rast on konkurentsivõime tõstmiseks vaja suuremat pühendumist ja keskendumist 
meetmete ja vahendite reformimisele: toetustest lähtuv suhtumine peab muutuma 
stiimulitel põhinevaks suhtumiseks.

Üksnes siis on noortel võimalik võtta juhiroll innovatsioonis, otsida uusi või-
malusi ja tulla toime avatud ja reguleeritud turgude jõududega. Praegune ühine 
põllumajanduspoliitika ei anna noortele ettevõtjatele reaalselt tegutsemisruumi. 
Ma ei viita siinkohal konkreetsetele toetustele, vaid süsteemile endale. Seda tuleb 
muuta, et see inspireeriks ettevõtjate uut põlvkonda riskima oma tulevikuga 
Euroopa selles imelises majandus- ja ühiskonnaharus, milleks on maaelu ja toi-
duainete tootmine.

Komisjon koostas suurepärase ettepaneku eelarve reformimiseks. 

Nüüd on kord Euroopa Parlamendi – Euroopa avalikkuse huvide esindaja 
– käes, et tasakaalustada ja rahuldada kogu Euroopa majanduse majanduslike 
ja sotsiaalsete nõudmiste laia skaalat. See on parlamendi kui terviku kohustus – 
valdkondlike komiteede aeg on läbi saanud. Euroopa kodanikuühiskond, kelle 
komplekssed ja üksteisega seotud huvid puutuvad päev-päevalt kokku kriisi 
tagajärgedega reaalses elus Euroopa Liidu eri sotsiaalsetes kihtides, jälgib kogu 
Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide üldist käitumist. Ta 
vaatab ja annab hinnangu.

Mario Campli 
Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni esimees

Ühist põllumajanduspoliitikat vaadatakse 
järjekordselt läbi ning sellest saab Euroopa 
Liidu õigustiku osa jaanuaris 2014. 
Euroopa Komisjoni uusimate ettepane-
kute eesmärk on anda uus kuju poliitikale, 

mis suudaks ennetada majanduslikke, 
keskkonna ja territoriaalseid väljakutseid. 

Ühine põllumajanduspoliitika peab 
suutma vastata suurtele globaalsetele ja 
piirkondlikele väljakutsetele, kuna ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
hinnangute kohaselt kasvab maailma rah-
vaarv 2050. aastaks 9 miljardini.

See tähendab, et iga päev kasvab maa-
ilma rahvaarv 140  000  inimese võrra. 
Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja 
maaelu arengu voliniku Dacian Cioloșe 
sõnul kasvab toiduainete nõudlus 
2030. aastaks 50%. Kesksed väljakutsed 
hõlmavad kliimamuutust, muutuvaid 
toitumismustreid, loodusressursside 
hoidmist ja säästlikku kasutamist, kau-
bandusläbirääkimiste Doha arenguvooru 
tulemusi ja toiduga kindlustatust.

Seetõttu üritab komisjon luua ühise 
põllumajanduspoliitika, mis näeks neis 

astronoomilistes arvudes ja ebakindlates 
tulemustes võimalusi Euroopa põlluma-
janduse jaoks. Samal ajal soovib komis-
jon tegeleda küsimustega, mis õõnestavad 
ühist põllumajanduspoliitikat Euroopas. 
Need on tohutud ülesanded ja nende 
saavutamiseks kutsub komisjon üles 
ellu viima jätkusuutlikumat, tõhusamat, 
paremini tasakaalustatud, suunatud ja 
vastutustundlikku ühist põllumajandus-
poliitikat. Kõigi nende puhul on tegu 
valdkondadega, mis vajavad põhjalikku 
läbivaatamist. Ent mida see täpselt endaga 
kaasa toob ning kus avaldub poliitiline 
surve? 

Ühine põllumajanduspoliitika on 
jagatud kahte sambasse. Esimene hõlmab 
otsetoetusi, mida makstakse põllumajan-
dustootjatele, kes täidavad Euroopa Liidu 

Toetused põllumajandustootjatele
lisades, et praegused maksestrateegiad 
ei ole ikka veel õiglased. „Saksamaal 
saab ainult 1,6% kõigist põllumajan-
dustootjatest aastas otsetoetusi üle 
100 000 euro, nad kokku saavad 30% 
kõigist toetustest. Teisest küljest, umbes 
50% Saksa põllumajandustootjaid saab 
alla 5000 euro igal aastal, kokku saab 
see põllumajandustootjate enamik 
kõigest 5% toetuste mahust. Kas see 
on õiglane?”

Neid meetmeid toetab komitee, kelle 
arvamuses kinnitati, et tegelik põlluma-
jandustootmine tagab „avalike hüvede 
loomise ja üldist huvi pakkuvate 
teenuste osutamise”. Need teenused 
võiksid hõlmata ka keskkonnakaitset, 
toiduga kindlustatust ja tarbijakaitset. 
Seega peaksid toetused olema põhjen-
datud vastavalt neile laiadele, mitte-
kaubanduslikele kriteeriumitele. Just 
nii kavatsebki komisjon teha.

„Raha tuleks kulutada säästvale 
põllumajandusele, kus toodetakse 
kvaliteetseid toiduaineid ja pakutakse 
avalikke hüvesid, nagu suure bioloogi-
lise mitmekesisuse tagamine,” selgitab 
Lutz Ribbe. 

Kuni 1992. aastani põhinesid mak-
sed vaid hinnatoetusel, kuid siis neid 
vähendati. See jäi nii kuni 2003. aas-
tani, mil uuendati ÜPPd ja otsetoetused 
„seoti lahti” ehk nad ei olnud enam seo-
tud toiduainete tootmise kohustusega. 
Üle 90% ELi põllumajandustoetustest ei 
ole seotud tootmiskohustusega. Tänasel 
päeval on otsetoetuste süsteem ja selle 
põhjendused taas päevakorral. 

Kui komisjon viiks oma ettepane-
kud ellu, siis komitee nägemust mööda 
saaks Euroopas viimaks teoks säästvam 
põllumajandusmudel. ●

Miljardid eurod Euroopa Liidu maksu-
tulust lähevad põllumajandustootjate 
sissetulekute toetamiseks. Otsetoetuste 
nime all tuntud skeem on aastaküm-
nete jooksul loonud arvukalt vastuolu-
lisi olukordi. Komisjoni sõnul maksab 
Euroopa Liit keskmiselt 40% põlluma-
jandustootjate sissetulekutest.

Euroopa Kontrollikoda avastas, et 
nende ühisest põllumajanduspoliiti-
kast kasusaajate hulgas oli ka „raudtee-
ettevõtteid, ratsa- või hobuste aretamise 
klubisid, golfi klubisid, vaba aja klubisid 
ja linnavolikogusid”. Avalike vahendite 
väljapetmine puudust kannatavate põl-
lumajandustootjate käest hädavajalike 
rahaliste toetuste näppamise teel on 
ÜPP usaldusväärsust tugevalt õõnes-
tanud.

Komisjon teeb nüüd ettepaneku 
siduda otsetoetused säästvate ja kesk-
konnasõbralike tootmismeetoditega. 
„Et süsteem oleks usaldusväärne, 
peaksid kõik otsetoetused olema õigla-
selt jagatud liikmesriikide, piirkondade, 
eri põllumajandusliikide ja põllumajan-

dustootjate kategooriate vahel. See ei 
tähenda kindlasummalisi makseid kogu 
Euroopa Liidus,” selgitas põllumajan-
duse ja maaelu volinik Dacian Cioloș, 
lisades, et poliitika peaks keskenduma 
tegelikele põllumajandustootjatele. 

Komitee aga juhib tähelepanu sel-
lele, et tegelik põllumajandustootmine, 
nagu seda komisjoni teatises maini-
takse, tuleb alles määratleda. 

Otsetoetused on sellegipoolest ka 
tulevikus ÜPP nurgakivi. Nende toe-
tuste saamiseks kvalifi tseerumise uued 
kohustuslikud kriteeriumid näevad 
aga ette, et ELi põllumajandustootjaid 
toetatakse vaid juhul, kui nad näiteks 
rikastavad bioloogilist mitmekesisust ja 
viivad CO2 heitkogused miinimumini. 

„Miks peaks jätkama otsetoetuste 
maksmist tulevikus?” küsib ÜPP 
2013.  aasta reformi teemalise arva-
muse raportöör Lutz Ribbe. „Me peame 
muutma otsetoetused keskkonnasääst-
likumaks, et virgutada loodussõbralikke 
põllumajandustootmise viise,” ütleb ta, 

õigusaktides sätestatud tingimusi. Teist 
sammast rahastatakse ühiselt liikmes-
riikidega ning sellest toetatakse maaelu 
arengut, näiteks edendatakse põllumaa 
bioloogilist mitmekesisust ja keskkonna-
kaitset. See raha ei lähe otse põllumajan-
dustootjatele. 

Ent Brüsselis on tunda märkimisväär-
set survet teatud suurtelt liikmesriikidelt, 
et vähendada teise samba eelarvet ja kanda 
see üle teistele eelarveridadele, näiteks tea-
dusvaldkonda. Ühise põllumajanduspo-
liitika kulutused Euroopa Liidu eelarves 
on juba märkimisväärselt vähenenud. 
Kui 1985. aastal moodustasid need ligi-
kaudu 75%, siis 2013. aastaks oodatakse 
selle osakaalu vähenemist 39,3%ni. Sellele 
vaatamata peab Dacian Cioloș sellele sur-
vele reageerima, edendades veelgi kesk-

konnahoidlikumat ja jätkusuutlikumat 
teist sammast. 

Ühist põllumajanduspoliitikat on suu-
resti kujundanud vabale turule suunatud 
poliitika, mida komitee on korduvalt 
kahtluse alla seadnud. Selle asemel kutsub 
komitee üles looma Euroopa põlluma-
jandusmudelit, mis järgib multifunktsio-
naalsuse ja pikaajalise jätkusuutlikkuse 
põhimõtet. 

Ühise põllumajanduspoliitika tule-
vikku käsitleva komitee arvamuse kohaselt 
on kõnealuse poliitika „esmane ülesanne 
väärtustada põllumajandustootjate rolli 
igapäevaseks tarbimiseks mõeldud toidu-
ainete ning üha suuremal määral rohelise 
ja säästva energia tootjana”. Ja see eeldab 
hästi rahastatud teist sammast. ●
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Põllumaa saastamine

Põllumajandusmaa väga intensiivne 
või tööstuslik kasutus on bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise põhjus 
paljudes Euroopa piirkondades. Töös-
tuslik põllumajandus kiirendab bioloo-
gilise mitmekesisuse hävimist, kuna 
suureneb loodusele kahjulikku mõju 
avaldav üleväetamine ja kemikaalide 
liigne sattumine loodusesse.

Põllumajanduse hoogustumisega 
Euroopas kaasneb terve rida kahjulikke 
mõjusid. Põllumajandustootjad soovi-
vad loomulikult saada oma põllukul-
tuuridest maksimaalset toodangut ning 
kasvatavad seega üksikuid taimesorte 
väga laial maa-alal. Kõnealune mono-
kultuurina tuntud praktika muudab 
maapinna lõpuks vastuvõtlikuks haigu-
setekitajatele, mistõttu tuleb kasutada 
kunstväetisi pinnase rikastamiseks. Ent 
herbitsiidide ja pestitsiidide (põlluma-
janduskemikaalide) standardkogumite 
kasutamisel on maapinnale lõppkok-
kuvõttes negatiivne mõju. Lisaks sellele 
saastavad kemikaalid põhjavett, aval-
dades negatiivset mõju taimestikule ja 
loomastikule.

1970ndatel aastatel Euroopas hoo-
gustunud põllumajandustegevuse 
tulemusel on põllumaa bioloogiline 
mitmekesisus märkimisväärselt vähe-
nenud. Neid andmeid kinnitavad 
uurimused põllulindude populatsiooni 
kohta. Kõnealuseid linnuliike on vii-
mase 40 aasta jooksul iseloomustanud 
järkjärguline ja pidev vähenemine. See 
on märkimisväärne, kuna Euroopa 
põllumaa moodustab ligikaudu pool 
Euroopa Liidu pindalast, olles koduks 
suurele hulgale erinevatele taime- ja 
loomaliikidele.

Viimaste suundumuste kohaselt 
on hakatud Euroopa ühist põlluma-
janduspoliitikat muutma siiski kesk-
konnahoidlikumaks, tõstes esiplaanile 
bioloogilise mitmekesisuse. „Kui 
põllumajandustootja teenib rohkem 
või saab täiendavat tulu bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise eest või kui 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 
teatud tasemel on eeltingimus ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite saa-
miseks, aitavad nad suure tõenäosusega 
bioloogilist mitmekesisust hoida,” ütles 
organisatsiooni Friends of the Earth 
Europe toiduainete ja põllumajanduse 
aktivist Stanka Becheva.

Lisaks leidis Becheva, et bioloo-
gilise mitmekesisuse kaitseks tuleb 
10% põllumajandusmaast eraldada 
bioloogilise mitmekesisuse alaks ning 
vältimaks monokultuure, ei tohiks põl-
lumajandusettevõtted kasvatada ühte 
põllukultuuri suuremal alal kui 50% 
oma põldudest. Külvikorrad ja looma-
söödaks kasutatavate kultuuride kas-
vatamine vähendavad samuti Euroopa 
sõltuvust impordist. Becheva märkis, et 
komisjon on aeglaselt jõudmas selleni, 
et muuta bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse eeltingimuseks põllumajandus-
tootjatele otsetoetuste maksmisel. 

Ka põllumajandusnõukogu ja 
Euroopa Parlament toetavad seda 
meedet ning kõigi silmad on nüüd 
suunatud komisjoni poole, kes esitab 
ühist põllumajanduspoliitikat puudu-
tavad ettepanekud käesoleva aasta lõpu 
poole. Loodetavasti hõlmavad need ka 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning 
täiendavaid keskkonnakaitsemeetmeid.
 ●

Ohustatud elukutse

lumajandustootjate vähesus toob kaasa 
elanikkonna rände maapiirkondadest 
linnapiirkondadesse, jättes maha suured 
kasutamata põllumaad. Ilma piisava arvu 
põllumajandustootjateta on Euroopa 
sunnitud kas süvendama suuremahulist 
tööstuslikku põllumajandust või suuren-
dama sõltuvust impordist.

Mures on ka poliitilised otsusta-
jad Brüsselis. Põllumajandusvolinik 
Dacian Cioloș peab noori põllumajan-
dustootjaid esmatähtsaks küsimuseks. 
Cioloș soovib nad lisada ühise põllu-
majanduspoliitika esimesse sambasse, 
et tagada otserahastamine. See mõte 
on leidnud laialdast poolehoidu. Ent 
eelnevad algatused, nagu näiteks pro-
jektid, mida rahastati 2008. aastal ühise 
põllumajanduspoliitika raames Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist, 
et suurendada investeerimisabi noortele 
põllumajandustootjatele, andsid väga 
erinevaid tulemusi. Noored põlluma-
jandustootjad pidid saama 70 000 eurot, 
kuid paljud jäid sellest ilma.

„Meie tunded Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi suhtes 
on segased,” tunnistab Euroopa noorte 
põllumajandustootjate nõukogu esi-
mees Joris Baecke. „Ühest küljest on 
alati julgustav näha, et suurendatakse 
toetust noortele põllumajandustoot-
jatele, kuid selle rahastamismeetodi 
kohaselt peab pool rahast pärinema 
liikmesriikidest. Paljudel liikmesriiki-
del praeguse fi nantskriisi tõttu sellist 
raha lihtsalt ei ole.” 

Joris Baeckele kuulub osa perekonna 
põllumajandusettevõttest, mis viljeleb 
põllukultuure. Madalmaade edelaosas 
asuvas ettevõttes on ta osalise tööajaga 
töötanud alates 1994. aastast. Baecke 
on 33-aastane. Ta loodab, et noorte 
põllumajandusettevõtjate otserahasta-
misest vähemalt 80% hakkab kuuluma 
ühise põllumajanduspoliitika esimese 
samba alla. Tema organisatsioon soo-
vib ka, et noortele põllumajandustoot-
jatele oleks esimese viie aasta jooksul 
tagatud sissetulek. 

Nii Narro kui ka Baecke leiavad, 
et lisaks rahalisele toetusele ja insti-
tutsioonilisele toele võiks seda elu-
kutset valima ahvatleda ka Erasmuse 
programm. Hariduskeskkonnas, mis 
võimaldab omandada ka praktilisi 
kogemusi, tutvuksid õppurid uute 
tehnikate ja uusimate tehnoloogia-
tega. „Just noor põllumajandustootja 
suudab kõige paremini kasutada uusi 
tehnoloogiaid ja innovatsiooni toime-
tulekuks uute toiduga seotud problee-
midega,” väidab Pedro Narro.

Noortele põllumajandustootjatele 
valmistavad tavaliselt muret juurde-
pääs rahastamisele, kapitali kaasamise 
võime ning üldine haridus- ja insti-
tutsiooniline tugi. Takistused nendes 
valdkondades tuleb ületada, et tagada 
kõnealuse elukutse tulevik olukorras, 
kus iga kolmas põllumajandustootja on 
üle 65-aastane. ●

Taluturism: sõõm värsket õhku

Euroopa põllumajandustootjate jaoks 
on üha keerulisem kohaneda järjest 
karmima konkurentsiga ning ellu 
jääda. Kui lisada sellele odavam kon-
kurents välismaalt ning vähenevad ELi 
ja riiklikud toetused, on olukord veelgi 
nukram. Seepärast kaasavad paljud põl-
lumajandustootjad muid tegevusi, mil-
lest taluturism on populaarne paljudes 
ELi riikides.

Ähvardav põllumajandustootjate vähesus 
ELis mõjuks Euroopa põllumajandusele 
negatiivselt. Vaid 6% ELi põllumajandus-
tootjatest on alla 35-aastased, pea pooled 
on 55-aastased või vanemad. Ligi 5 mil-
jonit põllumajandustootjat läheb järgmise 
kümne aasta jooksul pensionile. Innus-
tamaks noori põllumajandustootmisega 
tegelema, on tarvis rohkem rahalisi stii-
muleid ja suuremat institutsioonilist tuge.

„Keegi ei asenda meie põllumajandus-
tootjaid. Kui keegi arvab, et teised riigid, 
nt Brasiilia, Argentina või Hiina võiksid 
seda teha, siis ta eksib rängalt. Hoolikalt 
tuleks mõelda sellele, millist mõju avaldab 
põllumajandustootjate arvu tohutu vähe-
nemine,” hoiatab Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liige ja omaalgatusliku 
arvamuse „Noorte põllumajandustootjate 
tulevik” raportöör Pedro Narro. 

Pedro Narro perekond on juba mitmu 
põlvkonda harinud viinamarjaistandust 
Castilla–La Manchas, mis on tuntud His-
paania veinipiirkond. Ta kardab, et põl-

Pedro Narro perekond oma viinamarjaistanduses Castilla–La Manchas

Ühendkuningriigis kodumajutusteenust pakkuv Common Barn Farm

Vastavalt komisjoni andmetele 
peab tänapäeval enam kui kolmandik 
ELi põllumajandustootjatest (36,4%) 
oma sissetuleku täiendamiseks tege-
lema mõne kõrvaltegevusega. Turism 
on siinkohal äärmiselt oluline, eriti 
looduslikult kaunites piirkondades, 
nagu näiteks mägised alad, kus loomi 
karjatatakse. Põllumajandustootjad on 
end tugevamini häälestanud turistide 

vajadustele ning lisaks majutusele ja 
toitlustamisele on nad oma pakku-
mist laiendanud ka vaba aja veetmise 
võimalustele. Selline puhkus on väga 
peresõbralik, sest vanematel ja lastel on 
võimalus nautida värskes õhus loomi 
ja loodust.

Komisjon märgib oma teatises 
„Ühise põllumajanduspoliitika eesmär-
gid 2020. aastaks”, et põllumajandusel 
on oluline roll täiendava majanduste-
gevuse loomisel ja ligimeelitamisel ning 
et turism moodustab mõnes Euroopa 
piirkonnas kindla osa maapiirkondade 
majandusest. 

Lisaks pakub taluturism põllumajan-
dustootjatele nišiturgu. Mis puudutab 
kohalikku toodangut, siis ei ole tava-
liselt võimalik põllumajandustootjate 
piirkondlikke eritooteid leida kohalike 
selvehallide riiulitelt. See annab lisa-
väärtuse talupuhkusele, mis muutub 
eurooplaste seas üha populaarsemaks.

Hiljutise statistika andmetel tegeleb 
Inglismaal 50% põllumajandustootja-
test lisaks põllumajandusele ka „eri-
nevate tegevusaladega”. Kõnealused 
tegevusalad, mille hulka kuulub ka 
taluturism, moodustavad keskmiselt 
15% põllumajandusettevõtte kogusis-
setulekust. 

Põllumajandustootjad tegelevad 
mitmekesistamisega erinevatel põh-
justel, mh seoses raskete tingimustega, 
mille all kõnealune majandusharu vii-
mastel aastatel on kannatanud. „Kuue 
aasta eest, kui põllumajanduse olukord 
oli väga vilets, alustasime mitmekesista-
mist, ilma milleta praegu meie ettevõtet 
enam ei eksisteeriks,” selgitas põllu-
majandustootja Rona Cooper, kellele 
kuulub Common Barn Farm Cheshire’i 
krahvkonnas Peak Districtis. 

Ta lisas, et täiendav sissetulekuallikas 
„annab lisaplusspunkti meie ettevõttele 
ja edendab seda”. Taluturism jõudis 
Ühendkuningriiki siiski üsna hilja ning 
on viimaste aastate jooksul suhteliselt 
stabiilseks jäänud. Nende põllumajan-
dusettevõtete osakaal, kes on oma tege-

vust mitmekesistanud lisaks hoonete 
väljarentimisele, on viimase viie aasta 
vältel peaaegu muutumatuna püsinud.

Üks probleem, millega Rona Coo-
per võitleb, on õigusaktid: bürokraatia 
lubab põllumajandustootjatele mitme-
kesistamist vaid teatud ulatuses. „Meie 
ainus probleem on liiga palju õiguslikke 
ettekirjutusi. Me asume Peak Districti 
rahvuspargis ning see tähendab palju 
bürokraatiat, millest meeleldi vaba-
neks,” selgitas ta. 

Kuigi turism annab väärtusliku 
panuse tema sissetulekusse, on ta endi-
selt pühendunud põllumajandustoot-
misele. „Põllumajandustootjad peavad 
ka edaspidi tegelema põllumajandu-
sega,” ütles ta lõpetuseks. ●
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Finantskriis põllumajandussektoris ELi põllumajandustootjad 
kannatavad impordi tõttu

Euroopa Liidu põllumajandustootjad 
pingutavad selle nimel, et säilitada oma 
konkurentsivõime maailmaturul, kus 
ostuotsused sõltuvad sageli hindadest 
ja kolmandad riigid ei ole kohustatud 
järgima sama kõrgeid standardeid. Põl-
lumajandustooted sellistest väga konku-
rentsivõimelistest eksportriikidest nagu 
Argentina, Brasiilia, USA või Hiina on 
tekitanud poliitilisi pingeid ja põhjusta-
nud isegi rahutusi põllumajandustoot-
jate hulgas kogu Euroopas. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee arvamuses ühise põllumajanduspo-
liitika reformi kohta 2013. aastal jõuti 
järeldusele, et Euroopasse imporditavad 
tooted peavad vastama samadele nõue-
tele nagu Euroopa tooted. Kinni tuleb 
pidada hügieeni- ja loomakaitsenõuetest 
ning keskkonnanormidest, mida aga kol-
mandate riikide põllumajandustootjatelt 
tingimata ei nõuta. Selle tulemusena on 
imporditud tooted Euroopa toodangust 
odavamad. Näiteks Ladina-Ameerika 
riikides on teravilja tootmiskulud alla 
80 euro tonni kohta, samas kui ELis on 
need 120 eurot tonni kohta.

Suur osa imporditud põllumajan-
dustoodetest saabub ELi Brasiiliast ja 
Argentinast, kes mõlemad koos USAga 
asuvad alates 2007. aastast eksportrii-
kide esikolmikus. EL importis 2010. aas-
tal põllumajandustooteid 78 miljardi 
euro väärtuses, ning sellest ainult köögi- 
ja puuvilju enam kui 20 miljardi euro 
väärtuses.

Komisjon on võtnud endale kohus-
tuse kahepoolset kaubandust liberalisee-
rida vastavalt WTO nägemusele. Kuid 
ELi põllumajandustootjad ei poolda 
selliseid kahepoolseid läbirääkimisi 
nagu ELi ja Ladina-Ameerika Merco-
suri kokkulepe. EL on Mercosuri suu-
rim põllumajandustoodete eksportimise 
turg. 2009. aastal pärines kõnealusest 
piirkonnast peaaegu 20% ELi impor-
ditud põllumajandustoodetest. ELi 
põllumajanduse katusorganisatsiooni 
Copa-Cogeca andmetel tuleb ligi 86% 
imporditud loomalihast ja 70% impor-
ditud linnulihast Ladina-Ameerikast. Tšehhi Vabariigi põllumajandustootja lammast pügamas

Euroopa põllumajandussektor ägab 
ikka veel fi nantskriisi ränga surve all. 
Kannatab kogu toidutarneahel ala-
tes põllumajandusettevõtetest kuni 
töötlemise, turustamise ja transpordi 
valdkonnani. Kahjumile vaatamata 
on põllumajandussektor üllatavalt 
kohanemisvõimeline. 

„Arutelud Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitees on näidanud, 
et Euroopa finantskriis on põllu-
majandussektorit rängalt tabanud, 
ehkki mitte küll nii suures ulatuses 
kui teisi majandussektoreid. Meie 
põllumajandustootjad on pidanud 
paljude oluliste põllumajandustoo-
dete tootjahindu järsult langetama. 
Vahepeal on olukord paranenud,” 

seotud teenuseid 157 elanikule – st 
sama paljudele kui Itaalias ning suu-
remale arvule kui teistes liikmesrii-
kides. 

Üha enam eurooplasi külastab 
restorane, ehkki see suundumus 
katkes äkitselt 2008.–2009.  aastal, 
mil leibkonna kulutused toitlustus-
teenustele vähenesid 5,4% võrra, 
samas kui kogukulud toidule ja joo-
kidele vähenesid 2,4% võrra. Ostu-
jõu vähenedes otsustavad inimesed 
pigem koju jääda kui välja sööma 
minna. See fi nantskriisi otsene mõju 
on avaldanud vastavat mõju ka töö-
kohtadele. Selle tulemusel on töökoh-
tade kindlus toidutarneahelas mõnes 
liikmesriigis väiksem kui teistes. 

Muidugi on tegemist vaid ühe näi-
tega. Põllumajandusettevõtetes töö-
tavaid inimesi mõjutavad otseselt ka 
makromajanduslikud suundumused, 
mille üle neil ei ole kontrolli. Näiteks 
kütuse- ja toiduhindade tõusu korral 
suurenevad ka tootmiskulud. Põllu-
majandusettevõtete tulu vähenes 
2009. aastal 40% võrra. Komisjoni 
andmetel vähenesid maapiirkonda-
des töötavate inimeste sissetulekud 
põllumajandussektoris poole võrra. 

„Ühise põllumajanduspoliitika 
areng ajavahemikul 2014–2020 
sõltub suuresti sellest, millised ELi 
vahendid on tulevikus olemas,” too-
nitas Kienle. Ta lisas, et igasuguse 
toetuste vähendamisega võib põllu-
majandustootjate jaoks kaasneda töö 
ja elatise kaotus. „Toetuste vähenda-
mine ja täiendavate, bürokraatiat 
suurendavate nõuete lisamine aval-
dab põllumajandussektori töökohta-
dele selgelt negatiivset mõju.” ●

selgitas EMSK liige Adalbert Kienle, 
kes on ka Saksamaa põllumajandus-
tootjate liidu asepeasekretär. 

Eurostat i  andmetel  töötas 
2008. aastal kogu toidutarneahelas 
pisut üle 48 miljoni inimese. Praegu 
sõltub põllumajandustoodangust iga 
kuues töökoht ELis. Seda liiki tööko-
had on koondunud ja hajutatud eri 
sektoritesse üle kogu Euroopa. Näi-
teks oli 2008. aastal toiduainete ja 
jookide jaemüügi ning toitlustamise 
valdkonnas kõige rohkem töötajaid 
Ühendkuningriigis. Võrdluseks oli 
toiduainete ja jookide hulgimüügi 
valdkonnas kõige rohkem töötajaid 
Hispaanias. Keskmiselt pakub üks 
restoran, baar või kohvik jookidega 

ELi põllumajandustootjad on kokku-
leppe vastu, leides, et selline riik nagu 
Brasiilia ei pea kaugeltki kinni olemas-
olevatest tariifikvootidest. Mercosur 
soovib nüüd turu edasist liberalisee-
rimist, nõudes täiendavaid tollimak-
suvabasid kvoote. Lisaks nimetatud 
probleemile on teada tõsiasi, et Merco-
suri riigid ei lähtu samadest jälgitavuse 
eeskirjadest nagu EL. 

Copa-Cogeca peasekretär Pekka 
Pesonen ütles EMSK Infole, et kui 
Euroopa põllumajandustootjad töö-
taksid ELis samade nõuete alusel nagu 
Brasiilia loomakasvatajad, antaks nad 
kohtusse, samuti lisas ta, et ELi põllu-
majandustootjad ei saa selliste topelts-
tandarditega nõustuda. 

Sellised kokkulepped on põhjus-
tanud tugevaid proteste. 2009. aastal 
sattusid uudistesse Hispaania põllu-
majandustootjad, kui nad lükkasid 
ümber veokid Maroko tomatitega. Nad 
süüdistasid Marokot, et see ujutab ELi 
turu üle omahinnast odavamate toma-
titega. Tomatid moodustavad umbes 
23% Hispaania aiandussaaduste kogu-
toodangust. 

Alates eelmisel aastal jõustunud ELi 
ja Maroko vahelisest kaubanduse libe-
raliseerimise kokkuleppest kehtivad 
oluliselt kõrgemad impordikvoodid 
tomatitele, suvekõrvitsatele, kurkidele, 
küüslaugule, klementiinidele ja maasi-
katele. Liberaliseerimislepingud võivad 
juba isegi raskustes olevat ELi põllu-
majandust veelgi nõrgestada. Euroopa 
Liidu käive kõnealuses sektoris langes 
2009. aastal 7,7% võrra. 

Kõrgete toidustandardite säilitamist 
on sageli keeruline ühitada konkurent-
sivõime hoidmisega maailmaturul. Kau-
banduse liberaliseerimise kokkulepped 
avaldavad ELi põllumajandustootjatele 
otsest mõju, ning samuti ka tarbijatele 
– mis on sama oluline –, kes ostavad ja 
söövad küll odavamaid, kuid võib-olla 
madalama kvaliteediga tooteid. ●

Uued liikmesriigid nõuavad 
võrdset kohtlemist

Aastatel 2004 ja 2007 Euroopa Lii-
duga ühinenud liikmesriigid said 
märgatavalt vähem otsetoetusi põl-
lumajandusmaa hektari kohta kui 
nn vanad liikmesriigid. Sellele kiiresti 
järgnenud kriitika ajendas komisjoni 
üle vaatama, kuidas vastavalt ühi-
sele põllumajanduspoliitikale (ÜPP) 
hakatakse otsetoetusi maksma pärast 
2013. aastat.

ÜPP 2003. aasta reform „sidus” 
otsetoetused „lahti”: toetused ei olnud 
enam seotud toodangu mahuga. Selle 

asemel teostati makseid selle alusel, 
kui palju põllumajandusettevõte aja-
looliselt ÜPP-st toetust sai (ajaloo-
line mudel), või liikmesriigid võisid 
jagada maksed võrdselt piirkonna 
kõigi põllumajandustootjate vahel 
(piirkondlik mudel).

Nn uutele liikmesriikidele jäi raske 
valik. Nad said valida kahe mudeli 
vahel. Kuid need mudelid tuli üle 
vaadata, sest toetuste määra kohta 
ei olnud olemas ajaloolisi andmeid 
– nn uutes liikmesriikides ei olnud 

varem toetusi kasutatud. Ajalooline 
variant tekitas muidki probleeme, 
kuna eri liikmesriikides kasutati 
erinevaid algusperioode, mis andis 
tulemuseks erinevused otsetoetuste 
summades. „Põllumajandustoetused 
EU-12 riikides on kindlaks määratud 
võrdlusperioodide järgi, mis on neile 
ebasoodsad,” ütleb EMSK Tšehhi liige 
Ludvík Jírovec, piirkondliku põlluma-
janduskoja järelvalvenõukogu esimees 
(Tšehhi Vabariik). Nad ei saa 100% 
otsetoetusi enne 2013. aastat, kui need 
ühtlustatakse EU-15-ga.

Lisaks on erinevuste skaala selgesti 
märgatav. Kuigi nn uutes liikmesrii-
kides paikneb 29% ELi põllumajan-
dusmaast, saavad nad Jíroveci sõnul 
ainult 10% toetustest. Lisaks sellele 
saavad EU-12 riigid üldiselt hektari 
kohta väiksemaid summasid kui 
EU-15 riigid. See on viinud olukor-
rani, kus põllumajandustootjad on 
nn uutes liikmesriikides nn teise 
klassi inimesed.

Ühe võimaliku lahendusena on 
kaalutud kindlasummaliste toetuste 
võimalust – üks määr kõigile liik-
mesriikidele. Seda on paljud siiski 
kritiseerinud, kuna Euroopa Liidu 
põllumajandustootjad seisavad sil-
mitsi väga erinevate majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonna väljakut-
setega.

Eesistujariik Poola on selles küsi-
muses esitanud oma seisukoha. Üks 
Poola prioriteete on „määratleda 
lähtealus kokkuleppeks uue otse-
toetuste süsteemi üle, mis põhineks 
objektiivsetel, mitte ajaloolistel kri-
teeriumitel”. Poola eesmärk on seega 
väga selge: lõpp status quo’le. 

Jírovec väidab, et tulevikuvõi-
malus ÜPP-le, vähemalt Tšehhi 
Vabariigis, ei ole mitte ülempiiri 

kehtestamine suurtele põlluma-
jandusettevõtetele ja ka mitte ÜPP 
keskkonnasõbralikumaks muutmine, 
kuna see on vastuolus ÜPP eesmär-
giga, mis on „elanikkonna toiduga 
kindlustamine”.

Seega jääb lahtiseks, millist teed 
ÜPP reformiga minnakse, sellekoha-
sed arutelud algavad käesoleva aasta 
lõpus. ●

EMSK Info — September 2011/7 — Eriväljaanne



6

Kliimamuutuse kasvupind Raha läheb valesse taskusse

et otsetoetuste aluseks on põllumajan-
dustootjatele aastatel 2000–2002 teh-
tud maksete keskmine väärtus. Seda 
perioodi tuntakse ka võrdlusperioodi 
nime all. „Samas piirkonnas tegutseva-
tele põllumajandustootjatele antav toe-
tus on väga erinevas suurusjärgus, kuna 
nad langetasid aastatel 2000–2002 erisu-
guseid otsuseid. See paneb ühest küljest 
kahtlema olukorra õigluses, teisest kül-
jest aga vähendab ka ühise põllumajan-
duspoliitika tõhusust,” leiab Chiriaco.

Chiriaco arvamust jagab põlluma-
jandusvolinik Dacian Cioloș, kes kavat-
seb loobuda algsest võrdlusperioodist 
maksete jaotamise kriteeriumina. Selle 
asemel pakub Euroopa Komisjon välja 
otsemaksete süsteemi, millega antakse 
tegutsevatele põllumajandustootjatele 
stiimulid kasutada loodusressursse sääst-
vaid tootmismeetodeid. Selline süsteem 
tuleks kohandada ka Euroopa põlluma-
jandustootjate äärmiselt mitmekesiste 
majanduslike ja looduslike tingimustega. 

Cioloș rõhutab ka vajadust seada 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
tehtavatele maksetele ülemmäär. Enam 
kui 1000 põllumajandusettevõtet saa-
vad igal aastal toetust üle miljoni euro. 
„Ühisest põllumajanduspoliitikast kasu 
saavatel suurtel ettevõtetel on mastaabi-
säästu tõttu selge konkurentsieelis,” sel-
gitab Chiriaco. Erinevused rahastamises 
panevad täiendava koormuse väiksema-
tele põllumajandusettevõtetele, kellel on 
nagunii raskusi ülemaailmsel turul kon-
kurentsivõimeliseks jäämisega. 

Euroopa Komisjon ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee loodavad, 
et toetusi paremini suunava otsemaksete 
süsteemi loomine muudab ühise põllu-
majanduspoliitika jätkusuutlikumaks ja 
palju õiglasemaks. ●

Euroopa mitmekülgne põllumajandus-
maastik annab kuni 10% Euroopa Liidu 
kasvuhoonegaaside heitest. Kaks kol-
mandikku sellest annab veisekasvatus- 
ja piimandussektor. Ent põllumajanduse 
kliimamuutusemõju leevendamiseks on 
vaja enamat kui ühise põllumajandus-
poliitika keskkonnahoidlikumaks muut-
mist – vaja on ka radikaalseid muutusi 
toiduainete tarbimisharjumustes. 

„Kui me ei käsitle tarbimise teemat, 
ei jõua me iialgi tõhusalt kliimamuu-
tuse põhjusteni,” kinnitab Greenpeace 
Europe’i poliitikanõunik geenitehno-
loogia ja säästva põllumajanduse küsi-
mustes Marco Contiero. „Euroopa 
Liit tarbib kaks korda rohkem loomset 
valku kui ülejäänud maailm, sh Amee-
rika Ühendriigid,” ütleb ta, lisades, et 
Euroopa Liidu liikmesriigid, näiteks 
Madalmaad, töötavad jätkuvalt looma-
kasvatuse hoogustamise nimel. Loomse 
valgu põhiallikas on liha. Madalmaade 

kes keskenduvad traditsiooniliselt vaid 
üht liiki põllukultuurile.

Lämmastikoksiid (N2O) on kasvu-
hoonegaas, mis on 310 korda tugevama 
soojendava efektiga kui süsinikdioksiid 
CO2. Euroopa Komisjoni alalise põllu-
majandusuuringute komitee aruandes 
leiti, et põllumajandusliku lämmastikok-
siidi heide võib aastaks 2030 ülemaailm-
selt kasvada 35–60% võrra. Külvikorra 
tehnoloogiad vähendavad lämmastikok-
siidi heitkoguseid. Aruandes lisatakse, 
et sellest hoolimata on põllumajandus 
kõige kliimatundlikum majandussektor, 
mistõttu kliimamuutus mõjutab märki-
misväärselt seda, kuidas me toiduaineid 
toodame. Teatud piirkondades tuleb vil-
jeldavaid põllukultuure valida vastavalt 
kõikuvatele temperatuuridele.

Euroopa Liidu põllumajandusette-
võtte keskmine suurus on 10–12 hekta-
rit, mis on ligikaudu sada korda väiksem 
kui USA vastav ettevõte. Euroopa 
Komisjoni teatises ühise põllumajan-
duspoliitika reformi kohta loovad kesk-
konnasõbralikumat poliitikat sellised 
keskkonnameetmed nagu külvikorrad, 
maa ökoloogilistel põhjustel sööti jät-
mine ning haljasväetistaimed (näiteks 
liblikõielised taimed).

Haljasväetistaimede kasvatamine 
talvel aitab ära hoida pinnase erosiooni 
ning süsinikdioksiidi täiendavat eral-
dumist. Kõnealuseid meetmeid toe-
tab Greenpeace, kes peab komisjoni 
ühise põllumajanduspoliitika reformi 
positiivse põllumajandusrevolutsiooni 
potentsiaalseks liikumapanevaks jõuks. 
Arutelu keskpunktis on nüüd poliitika 
keskkonnahoidlikumaks muutmisele 
suunatud komisjoni ettepaneku üksik-
asjad.

„On saabunud aeg tõsiselt kaaluda 
kliimamuutuse mõju põllumajandusele 
ning põllumajanduslike tavade panust 
kliimamuutusse,” leidis Contiero, kelle 
arvates tuleb nende probleemide lahen-
damiseks rohkem ära teha. ●

keskkonnahinnangute agentuuri PBL 
2011.  aasta aruande kohaselt tarbib 
eurooplane keskmiselt ligikaudu 52 kg 
liha aastas. 

Greenpeace väidab, et loomakasva-
tuse hoogustamine vabastab ohtlikus 
koguses ammoniaaki ja hävitab toit-
aineringluse, kuna vajalikuks osutub 
loomasööda ulatuslik import väljast-
poolt Euroopa Liitu. Rohkem kui kaks 
kolmandikku Euroopas kasutatavast 
põllumajandusmaast on seotud loo-
makasvatusega. Euroopa Liidu polii-
tikameetmed peaksid selle asemel 
julgustama segapõllumajandust, kus 
lehmad söövad põllul ja väetavad seda 
ning seejärel kasutatakse seda maisi- 
või teraviljakasvatuseks. „Külvikorrad 
edendavad mitmekesisust, säilitavad 
terve pinnase ja suurendavad viljasaaki,” 
räägib Contiero. Ent selliseid tavasid ei 
saa hõlpsasti kohandada tööstuslikult 
tegutsevatele põllumajandustootjatele, 

Põllumajandusmiljonärid 
ei nõustu toetustele ülempiiri seadmisega

Hiljutisel põllumajandusnõukogu koh-
tumisel selle aasta märtsis tõusid taas 
esile lahkhelid, kui mõned liikmesriigid 
ei nõustunud seadma ülempiiri jõukatele 
põllumajandustootjatele antavatele toe-
tustele. Lahkhelid said alguse komisjoni 
2007. aasta ettepanekust seada konk-
reetsele põllumajandustootjale tehtavate 
maksete ülempiiriks 300 000 eurot. See 
ei leidnud kuigi palju toetust liikmesrii-
kides, kus on ülekaalus suurmaaomani-
kud, ning ettepanekut edasi ei arutatud.

Ent komisjon jäi endale kindlaks, 
käies oma 2010. aasta novembris aval-
datud teatises ühise põllumajanduspolii-
tika kohta välja idee maksetele ülempiiri 
seadmise kohta. Enne seda oli ajakirjan-
duses kirjutatud nn põllumajandusmil-
jonäridest, kes lõikavad kasu Euroopa 
Liidu ulatuslikest toetustest tänu oma 
suurtele maavaldustele, saades seega 
enam kui miljon eurot Euroopa Liidu 
ühise põllumajanduspoliitika eelarvest. 
Suurt tähelepanu kogusid kõmulised 

lood Rootsi akordioniklubidest ja Bul-
gaaria endise ministri tütrest, kes oli 
saanud ulatuslikke toetusi ühise põllu-
majanduspoliitika eelarvest. 

Portaali farmsubsidy.org kaasasutaja 
Jack Th urston usub, et ühise põlluma-
janduspoliitika ähmased vahendid tõid 
kaasa selle eesmärkide ähmastumise. 
„Kui põllumajandustoetuste eesmärk 
on täiendada väikese sissetulekuga põl-
lumajandustootjate tulusid, peaksid toe-
tused olema suunatud vaestele ja neid ei 
peaks maksma jõukatele. Kõige lihtsam 
on seda välja selgitada lihtsa sissetule-
kutestiga, võttes aluseks selle, et rikkad 
inimesed ei vaja sissetulekutoetust.”

Kui põllumajandusministrid seda 
küsimust märtsis toimunud nõuko-
gul arutasid, ilmnesid lahkarvamused. 
Ühendkuningriik oli selle meetme vastu, 
väites, et paljud suured põllumajandus-
ettevõtted on tegelikult ühistud, mille on 
moodustanud väikesed põllumajandus-
ettevõtted, et saada kasu mastaabisääs-
tuefektist. 

Teine liikmesriik, kes seda meedet 
ei toetanud, oli Tšehhi Vabariik. See 
võib tunduda imelik, kuna traditsioo-
niliselt olid ülempiiri vastu nn vanad 

liikmesriigid Saksamaa, Ühendkuning-
riik ja Itaalia. Ent suured põllumajan-
dusettevõtted on osa Tšehhi Vabariigi 
kommunistlikust pärandist, mil pal-
jud talud sunniviisiliselt kollektivisee-
riti. Kui ülempiir vastavalt komisjoni 
kavatsustele sisse viiakse, võib Tšehhi 
Vabariik ülempiiri suurusest sõltuvalt 
kaotada 26–59% oma otsetoetustest. 

„Ülempiiri kehtestamine võib kaasa 
tuua konkurentsivõime soovimatu 
nõrgendamise ning võimalik, et isegi 
põllumajandusettevõtete kunstliku 
lagunemise ja sellega kaasneva hal-
duskoormuse tõusu. Seetõttu on rida 
Euroopa Liidu liikmesriike, nende 

hulgas Tšehhi Vabariik, kindlalt vastu 
Euroopa Komisjoni ettepanekule ning 
ei näe mõjuvat põhjust seesuguse 
meetme elluviimiseks,” sõnas Tšehhi 
Vabariigi asepõllumajandusminister 
Juraj Chmiel.

„Praegu on ühise põllumajandus-
poliitika eesmärgid ebaselged,” lisas 
Jack Th urston. „Poliitikavahendid on 
puudulikult väljatöötatud ning hüvesid 
jagatakse nii nagu alati: mida suurem 
põllumajandusettevõte, mida parem 
maa, mida intensiivsem põllumajan-
dustegevus, seda kõrgemad toetused.”
 ●

ELi põllumajandustootjad said 
2009. aastal toetusi ligikaudu 30 mil-
jardi euro ulatuses, kuid suurte ja väi-
keste põllumajandusettevõtete erinev 
rahastamine ja riiklike vahendite eral-
damine inimestele, kes ei ole põlluma-
jandusega seotud, õõnestavad ühise 
põllumajanduspoliitika usaldusväärsust. 
See õõnestab avalikkuse usaldust ühise 
põllumajanduspoliitika vastu ja nõrges-
tab Euroopa põllumajandusettevõtete 
tootlikkust.

Põllumajandustootjaid rahastatakse 
2003. aastal sisse viidud ühtsest otsemak-
sete kavast. Tootmiskohustusega sidu-
mata ühtsete otsemaksete kava raames 
ei ole toetus enam põllumajandustootja 
toodanguga seotud. Selle asemel on toe-
tuse saamiseks vaja, et põllumajandus-
tootjale kuuluv maa vastaks rangetele 
keskkonna- ja põllumajandusstandar-
ditele. Ligi 75% ELi põllumajandustoe-
tustest antakse otsemaksete vormis. 

Juunis Euroopa Kontrollikoja aval-
datud uuringus leitakse siiski, et ühtne 
otsemaksete kava on kutsunud ka põl-
lumajandusest vähe huvituvaid inimesi 
tulu tagavat süsteemi ära kasutama. Ini-
mesed võisid osta suurte aladena põllu-
maad, ent nad ei olnud kohustatud seda 
harima. Näiteks Saksamaal sai keegi 
900 hektari põllumaa eest väidetavalt üle 
300 000 euro aastas. Maad ei kasutatud 
aga ei põllukultuuride kasvatamiseks ega 
ka loomade pidamiseks. Kontrollikoda 
leidis ka, et ühtne otsemaksete kava on 
kasulik pigem väiksele osale suurettevõ-
tetele. Tegelikkuses saavad 20% kõigist 
toetusesaajatest 80% otsesest sissetule-
kutoetustest. 

EMSK liige Franco Chiriaco, kes on 
ühise põllumajanduspoliitika tulevikku 
käsitleva arvamuse raportöör, selgitab, 
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LÜHIDALTEMSK kohtub AKV riikide 
partneritega: säästva ja kaasava 
arengu edendamine 

5.–7. juulil 2011 Brüsselis toimu-
nud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani (AKV) riikide ning Euroopa 
Liidu majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
huvirühmade 26. koosolekule kogu-
nes enam kui 220 inimest, et arutada 
säästva ja kaasava arenguga seotud 
küsimusi. Lisaks kodanikuühis-
konnale olid koosolekul esindatud 
vabaühendused, AKV riikide diplo-
maatilised esindused, ELi institutsioo-
nid ja muud huvitatud osapooled.

Komitee roll ja tegevus AKV rii-
kide ja Euroopa Liidu suhete vald-
konnas on mitmetahuline. Komitee 
korraldab AKV riikide üldkonve-
rentse, piirkondlikke seminare ja 
ajutisi arutelusid. Samuti on komi-
tee aktiivselt tegev AKV riikide ja 
Euroopa Liidu ühise parlamentaarse 

assamblee töös ning teeb koostööd 
Aafrika riikide majandus- ja sotsiaa-
lnõukogudega.

Avakoosolekul rõhutas Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee presi-
dent Staff an Nilsson, et „nüüd ei ole 
kaalul mis tahes areng, vaid areng, 
millega hoitakse ära keskkonnasei-
sundi halvenemine”. Samal ajal peab 
areng olema kaasav, hõlmates iga riiki, 
ühiskonnarühma ja üksikisikut. See 
viib meid otseselt küsimuseni, millise 
Euroopa Liidu uuendatud arengupo-
liitika poole me peaksime püüdlema. 
Koosolekust osavõtjad rõhutasid, et 
kõnealune uuendatud poliitika peaks 
keskenduma vaesuse kaotamisele, 
põllumajandusinvesteeringutele, sot-
siaaldialoogile ja kodanikuühiskonna 
osalusele.

Toiduga kindlustatus on praegu 
vaieldamatult üks tulisemaid arutelu-
sid pakkuv valdkond ning meetmeid 
on vaja kõigil tasanditel, eelkõige 
arengumaade põllumajanduse eden-
damise seisukohalt. Õigusaktid ja 
institutsioonilised mehhanismid, 
mille eesmärk on reguleerida maale 
juurdepääsu õigust ning taskukoha-
seid laenuvõimalusi, on seega eluliselt 
tähtsad väikepõllumajandustootjate, 
naiste ja noorte põllumajandustoot-
jate jaoks. 

Osavõtjad väljendasid toetust 
majanduspartnerluslepingute üle 
peetavate läbirääkimiste jätkamisele 
tempos, mis vastab AKV riikide suut-
likkusele, et teha jätkuvaid edusamme 
piirkondliku integratsiooni suunas. 
Lõpetuseks jõudsid kõik osavõtjad 
üksmeelele selles, et kodanikuühis-
konnal peaks olema rohkem mängu-
ruumi Cotonou lepingu kujundamisel 
ja elluviimisel ning et kodanikuühis-
kond peaks etendama juhtivat rolli 
AKV riikide demokraatliku juhtimise 
parandamisel.

Nagu AKV riikide ja Euroopa Liidu 
järelevalvekomitee esimees Brenda 
King oma lõppsõnas ütles, tuleb meil 
„tõhustada oma jõupingutusi, et toe-
tada naisi ja noori Aafrikas, edendada 
juhirolli nende sageli tähelepanu alt 
kõrvale jäetud inimeste seas ning 
luua tingimused, mis tagavad neile 
majandusliku iseseisvuse ja stabiilse 
töökeskkonna”. (lk) ●

Parem ühendus Ida ja Lääne vahel
ELi vahendid üleeuroopaliste 
transpordivõrkude (TEN-T) rahas-
tamiseks ei ole piisavad transpor-
ditaristu arendamise rahastamiseks 
nn uutes liikmesriikides, teatas 
EMSK asepresident Jacek Krawczyk 
ELi tulevase transpordipoliitika tee-
malisel konverentsil, mis toimus 
juulis Varssavis. 

Konverents toimus sobival ajal just 
enne Euroopa transpordivõrkude 
tulevast arengut käsitleva Euroopa 
Komisjoni ettepaneku avaldamist. 
Poola taristuministeeriumi aserii-
gisekretär Maciej Jankowski märkis 
oma sõnavõtus, et ettepanekus tuleks 
piisavalt arvestada ELi liikmesriikide 
majanduslikke erinevusi. Ta rõhutas, 
et Poola kogemustest transpordita-
ristu väljaehitamisel nähtub, et ühte-
kuuluvuspoliitika on parim vahend 
riikide- ja piirkondadevaheliste eri-
nevuste vähendamiseks.

Asepresident Krawczyk lisas omalt 
poolt, et suure osa TEN-T arenda-
miseks ettenähtud ELi vahenditest 
kasutavad ära nn vanad liikmesriigid, 
ning ta kutsus Euroopa Komisjoni 
üles pakkuma oma uutes õigusak-
tiettepanekutes võimalusi sellise 
tasakaalustamatuse vähendamiseks. 
Viidates EMSK hiljutisele arvamu-
sele TEN-T tuleviku kohta, selgitas 
Jacek Krawczyk, et transporditaristu 
arendamisel tuleb arvestada naab-
ruspoliitikaga. Ta teatas, et koosta-
litlusvõime ELi naaberriikidega on 
äärmiselt oluline.

TEN-T eest vastutava direktsiooni 
direktor Euroopa Komisjonis Jean-
Eric Paquet tõi välja komisjoni prio-
riteedid kõnealuses valdkonnas. Siia 
kuuluvad ühendveod ja liikluse hal-
dussüsteemid. Paquet sõnas, et piiri-
ülest transporditaristut tuleks edasi 
arendada ning et Euroopa Komisjon 
tagab taristusse tehtavate riiklike 
investeeringute vajaliku kooskõlas-
tamise. Ta lisas, et ettepanekud uue 
transpordipoliitikat kohta on suuna-
tud sellele, et kindlustada ELi ida- ja 
läänepoolsete piirkondade parem 
integreerimine.

Seoses küsimusega TEN-T rahas-
tamise kohta rõhutas Jacek Krawczyk 
komitee arvamuse peamisi argu-
mente: erasektori sidusrühmade 

kaasamine, avaliku ja erasektori part-
nerluste ning ELi fondide hoolikas 
ja valikuline kasutamine, hõlmates 
lisaks struktuuri- ja ühtekuuluvus-
fondidele ka Euroopa Investeeri-
mispanga aktiivse rahastamise. Jacek 
Krawczyk lisas, et „praeguses olukor-
ras ei saa oodata Euroopa ja riiklike 
eelarvete märkimisväärset suurene-
mist. Seetõttu tuleb meil otsida uusi 
rahastamisallikaid ning kasutada 
paremini ja tõhusamalt olemasole-
vaid vahendeid”.

Kõnealuse konverentsi, mis toi-
mus Varssavi kultuuri- ja teadustepa-
lees, korraldas EMSK koostöös Poola 
taristuministeeriumiga. (mb) ●

Horvaatia lõpetas ühinemisläbirääkimised… Ent ELi ja 
Horvaatia ühise nõuandekomitee töö jätkub

21. juunil EMSK peahoones toimunud ELi ja Horvaatia ühise nõuandekomitee 
üheksandal koosolekul oli põhjust rõõmustamiseks. Horvaatia oli lõpetamas 
Euroopa Komisjoniga peetud ühinemisläbirääkimisi ja tähistas iseseisvuse 20. aas-
tapäeva. Ent nagu ühinemisläbirääkimistega kursis olijad teavad, algab just sel 
hetkel tihti tulevase liikmesriigi tõeline töö. Sellest teadmisest lähtuvalt käsitles ELi 
ja Horvaatia ühine nõuandekomitee kahte Horvaatia jaoks olulist teemat: sotsiaal-
dialoogi, mis seisab Horvaatias endiselt silmitsi mõningate raskustega, ning pensio-
nireforme. Samas tuleb mainida, et viimane küsimus valmistab peavalu enamikule 
ELi liikmesriikidele. Arutelude ja ka ühise nõuandekomitee tulevaste koosolekute 
eesmärk on toetada Horvaatiat teel ELi liikmeks saamisele, hõlmates tegelemist 
teemadega, mida ei ole võimalik täies ulatuses katta isegi läbirääkimistega, ent 
millele organiseeritud kodanikuühiskond saab mõjusalt kaasa aidata. (gh) ●

CESlink edendab kommunikatsiooni valdkonna parimaid tavasid

CESlinki võrgustik loodi 2000. aastal, kui käimas oli töö uue aluslepingu 
kallal, mille eesmärk oli edendada struktureeritud dialoogi kogu kodaniku-
ühiskonnaga ja kasutada rohkem kõiki demokraatlikke protsesse, et tagada 
demokraatia ELis.

Üksteist aastat hiljem, 21. juunil k.a. toimunud iga-aastasel koosolekul arut-
lesid CESlinki korrespondendid võrgustiku tulevase arengu üle ja selle üle, 
kuidas võrgustik saaks vastata eesseisvatele väljakutsetele. Koosoleku eesmärk 
oli läheneda küsimustele realistlikult, kasutada piiratud ressursse optimaal-
selt ning soodustada uusimate tehnoloogiliste vahendite abil koostööd. Seda 
arutati hommikusel istungil, kui EMSK asepresident Anna Maria Darmanin 
jagas komitee ja ka iseenda kogemusi sotsiaalmeedias, millest CESlinki kor-
respondentidel võiks võrgustikus ja riiklikes nõukogudes töötades kasu olla. 
Ta kõneles viisidest – „Räägi, tegutse, tviterda!” –, kuidas parandada dialoogi 
kodanikuühiskonnaga ja mõjutada ELi institutsioone, samuti jagas ta oma 
kogemusi aktiivse blogija, tviterdaja ning Fabebooki ja LinkedIn’i kasutajana, 
et reklaamida nii enda kui ka komitee tööd. 

Ettekande lõpetuseks tutvustas Anna Maria Darmanin uusimaid komitee 
jaoks välja töötatud online-vahendeid, nagu videoblogimine. Ta kutsus üles 
kasutama sotsiaalmeediat, sh kasutama teemasid ja pilte, mis võiksid suurt huvi 
pakkuda, andis soovitusi selle kohta, kuidas valmistada ette sotsiaalmeedia-
kampaaniaid ja teha neist kokkuvõtteid ning kuidas institutsiooni töötajana 
väljendada isiklikke arvamusi. (jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/  ●

EMSK kontaktrühm – viljakas kodanikuühiskonna foorum

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on pööranud erilist tähelepanu hilju-
tistele sotsiaalsetele ja poliitilistele muutustele Vahemere piirkonna naaber-
riikides. Maghrebi kodanikuühiskond on võtnud endale eestvedaja ülesande, 
mistõttu on tal järgnevatel kuudel otsustav roll. 

Kontaktrühma 27.  juuni 2011.a koosolekul vahetas komitee arvamusi 
Tuneesia Inimõiguste Kaitsmise Liidu asepresidendi Ahmed Galai ning 
Maroko 20. veebruari noorteliikumise liikme Abdelaziz Idaminega, kes jagasid 
oma kogemusi nn Araabia kevade ajal toimunud sündmuste otseste tunnista-
jatena.  (ail) ●

EMSK asepresident Jacek Krawczyk Varssavis kõnelemas

k/
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TRÜKITUD 100% ÜMBERTÖÖDELDUD PABERILE

EMSK arutleb sotsiaalse 
ettevõtluse üle

2011.  aasta novembris võtab 
Euroopa Komisjon vastu teatise sot-
siaalse ettevõtluse algatuse teemal. 
Sotsiaalsete ettevõtete tegevus on 
oluline, kuid veel väljaarendamata. 
Nende laiema leviku taganttõukami-
seks on vaja ulatuslikku integreeri-
tud poliitilist raamistikku.

Seepärast tehti Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomiteele hiljuti 
üleskutse esitada soovitusi ja pak-
kuda välja meetmeid sotsiaalse 
ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete 
arengu edendamiseks. 28.  juulil 
peetud avalikul arutelul kesken-
duti sellistele teemadele nagu vaja-
dus sotsiaalsete ettevõtete parema 
määratluse, rahastamisele parema 
juurdepääsu ning sektori parema 
nähtavuse järele. Arutelu tulemus-
test lähtuti töörühma liikmete aru-
telul ning seda võetakse arvesse ka 
komitee ettevalmistavas arvamuses, 
mis on kavas vastu võtta oktoobris.

Euroopa ees seisab terve hulk 
probleeme, mille nõutavad lahendu-

sed peavad tooma kaasa nii üksik-
isiku kui ka ühiskonna majandusliku 
ja sotsiaalse heaolu. Kõnealused 
väljakutsed nõuavad tervet rida 
erinevaid ärimudeleid. Sotsiaalsete 
ettevõtete edendamisega saame kasu 
nii selle kasvupotentsiaalist kui ka 
selle sotsiaalsest lisaväärtusest.

Tänu oma ainulaadsetele ärita-
vadele, kus majanduslikud näitajad 
ühendatakse demokraatlike töövii-
side ja töötajatevahelise solidaarsu-
sega, aitavad sotsiaalsed ettevõtted 
saavutada olulisi ELi eesmärke, nt 
tööhõive, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
regionaalarengu, maaelu arengu, 
keskkonnakaitse ja tarbijakaitse 
valdkonnas.

Euroopa Komisjoni hinnangul 
on sotsiaalseid ettevõtteid 2 miljo-
nit (ehk 10% kõigist ELi ettevõtetest) 
ning neil on rohkem kui 11 miljonit 
tasustatud töötajat (ehk 6% ELi töö-
tavast elanikkonnast). (pk) ●

EMSK külastas münchenis 
innovatsiooni- ja teadusasutusi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee delegatsioon, kuhu kuulusid 
ühtse turu, tootmise ja tarbimise 
sektsiooni (INT) ning tööstuse 
muutuste  nõuandekomisjoni 
(CCMI) liikmed, külastas 9.  ja 
10.  juunil Münchenit, et pidada 
mitu ühiskoosolekut Euroopa 
Patendiametiga.

INTi sektsioon esitles oma seisu-
kohti innovaatilise liidu (INT/545) 
küsimuses ja käsitles tulevasi muu-
tusi Euroopa Patendiameti töös, mis 
on tingitud hiljuti 25  liikmesriigi 
vastu võetud otsusest töötada edasi 
Euroopa Liidu patendi nimel.

Euroopa Patendiamet usub, et uus 
ELi patent saab tuntuks kui „ühtne 
patent”, samas jätkab Euroopa 
Patendiamet ka tulevikus praeguse 
Euroopa patendi väljaandmist.

Külaskäigu üks meeldejäävaid 
hetki oli Saksamaa teadus- ja teh-
noloogiamuuseumi külastamine, 
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kus liikmed said ülevaate Saksamaa 
tööstustusliku ja tehnilise innovat-
siooni ajaloost.

Sellele järgnes programmi kõrg-
hetk – Max Plancki kvantoptika ins-
tituudi külastamine. Instituut teeb 
tihedat koostööd Müncheni tehnika-
ülikooliga ja võib uhkust tunda kuue 
Nobeli preemia laureaadi üle, samuti 
seoste üle selliste saksa leiutajatega 
nagu Rudolf Diesel, Heinz Maier 
Leibnitz, Claude Dornier ja Willy 
Messerschmitt. Külastuse lõppedes 
esitleti instituudile Gerd Wolfi ja 
Erik Svenssoni koostatud arvamust 
teemal „Teadusuuringute ja innovat-
siooni rahastamine”.

Need külastused on ülimalt kasu-
likud komiteele ja eelkõige INTi 
sektsioonile. Kahjuks varjutas üritust 
meie kolleegi ja delegatsiooni liikme 
Zenonas Rokus Rudzikase ootamatu 
surm. Teda mälestati minutilise lei-
naseisakuga. (bc) ●

EMSK uued 
väljaanded

AICESISe arutelu 
Roomas majandus- ja 
sotsiaalnõukogude rolli üle 
ülemaailmses juhtimises

Majandus- ja Sotsiaalnõukogude 
ning Samalaadsete Institutsioo-
nide Assotsiatsiooni (AICESIS) XII 
rahvusvaheline kohtumine toimus 

1.  The European Economic and 
Social Committee during the 
Polish presidency

2.  Renewable energy for Europe

3.  Your guide to the European 
citizens’ initiative (Euroopa 
kodanikualgatuse juhend)

4.  Food for everyone – the EESC 
president’s conclusions from the 
conference ●

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

LÜHIDALT
21.–23. juulil Roomas Itaalia Riikliku 
Majandus- ja Töönõukogu (CNEL) 
peakorteris. Komiteed esindasid seal 
president Staffan Nilsson ja REXi 
sektsiooni esimees Sandy Boyle.

Kohtumist austasid oma kohal-
olekuga Itaalia Vabariigi president 
Giorgio Napolitano ning mitmed 
teised Itaalia (peaministri büroo 

riigisekretär Gianni Letta ja välis-
asjade riigisekretär Enzo Scotti) ja 
rahvusvahelised (ÜRO majandus- ja 
sotsiaalnõukogu ning Aafrika Liidu 
majandus- ja sotsiaalnõukogu esin-
davad) tegelased. Kohtumise avas 
CNELi president ja AICESISe lahkuv 
president Antonio Marzano. Kol-
mele tööpäevale eelnes Itaalia ühen-
damise 150. aastapäeva tseremoonia, 
kus Benini, Gaboni, Brasiilia ja India 
vabaühenduste esindajatele anti üle 
AICESISe 2010. aasta aastatuhande 
auhinnad. 

AICESISe Itaalia eesistumise 
lõpul kinnitati 2011.–2013. aastaks 
uueks eesistujaks Alžeeria Majan-
dus- ja Sotsiaalnõukogu, kes korral-
dab assotsiatsiooni edaspidist tööd 
ja annab peagi teada oma eesistu-
misaja kahe järgmise aasta peamise 
teema. (vo) ●

EMSK kodanikuühiskonna 
auhind 2011: kodanikuühiskonna 
algatuste suurepäraste 
tulemuste tunnustamine

Selleaastane kodanikuühiskonna 
auhind on pühendatud teemale 
„Dialoog ja osalemine ELi väärtuste 
hüvanguks: integratsioon, mitmekesi-
sus, solidaarsus, sallivus”. Auhinnaga 
tunnustatakse kodanikuühiskonna 
projekte ja algatusi, mis toetavad 
Euroopa integratsiooniprotsessi ning 
annavad uuendusliku ja väärtusliku 
panuse nende kogukondade hea-

olusse. Dialoog ja osalemine peavad 
olema nende algatuste ja projektide 
elluviimise põhivahendid.

Auhinna koguväärtus on 30 000 
eurot ja see antakse üle 7. detsembril 
2011. Auhinnakonkurss on avatud 
kodanikuühiskonna organisatsiooni-
dele, mis on loodud Euroopa Liidus ja 
mis tegutsevad Euroopa, riiklikul või 
kohalikul tasandil. Taotluste esitamise 
tähtaeg on 7. oktoober 2011. (pf) ●

Täiendav teave on saadaval vee-
bilehel www.eesc.europa.eu/civil-
societyprize.
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CESE info en 22 lenguas: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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