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JUHTKIRI

Partnerluspõhimõte peab olema 
ühtekuuluvuspoliitika keskmes

Head lugejad! 

Jaanuaris palus Euroopa Komisjoni eelarvevo-
linik Janusz Lewandowski olla ELi institutsioo-
nidel oma 2013. aasta eelarvete koostamisel 
tagasihoidlikud. Euroopa Parlament soovitas 
eelarved külmutada, kutsudes samas institut-
sioone üles täitma oma õiguslikke kohustusi ja 

vastama uutele rahalistele väljakutsetele, nagu Horvaatia ühinemine. Komi-
tee juhatuse poolt hiljuti vastu võetud 2013. aasta eelarve projektiga võttis 
komitee selle väljakutse vastu.

Praegune, 2012. aasta eelarve, mida hakati ette valmistama 2010. aasta 
oktoobris, kui mind asepresidendiks valiti, suurenes 2011. aastaga võrreldes 
vaid 0,19 %, mis infl atsiooniga arvestades tähendab tegelikult rahastamise 
3,5 % vähenemist. Ning 2013. aasta eelarve on külmutatud praegusele tase-
mele. Teisisõnu, välja arvatud lisakulud, mis kaasnevad Horvaatia liikmete 
vastuvõtmisega, kui nad liituvad komiteega pärast Horvaatia ühinemist 
ELiga 1. juulil 2013, komitee eelarve võrreldes eelmise aastaga ei kasva. Ajal, 
mil ELi liikmesriikide võetud püksirihma pingutamise meetmed hakkavad 
mõju avaldama, tegutseb komitee kui organiseeritud kodanikuühiskonda 
esindav organ kooskõlas riikide tasandil tehtava poliitikaga.

Meie vastutustundlik ja usaldusväärne eelarveprojekt on sellise ette-
valmistusprotsessi tulemus, milles iga suuremat kuluvaldkonda analüüsib 
(hästi koostatud ja realistliku ajakava raames) hoolikalt raportöör, kelle 
ülesanne on suurendada tõhusust, vaadates läbi olemasolevad ressursid ja 
tehes ettepanekuid koostoimeks, ümberpaigutamiseks ja paremaks eelarve 
prioriseerimiseks. Nende aruannete alusel ning arvestades komitee mitme-
suguste sisemiste tööorganite poliitilisi seisukohti ja komitee üldisi poliitilisi 
prioriteete, koostataksegi lõplik eelarveprojekt. Kogu see protsess toimub 
läbipaistvalt ning koostöös komitee administratsiooniga.

Üks uudse, raha kokku hoidva lahenduse näide on kirjaliku tõlke ja teiste 
tugiteenuste, nt IT ja logistika ühendamine Regioonide Komitee omadega. 
Ükski teine ELi institutsioon seda ei tee.

Komitee tõestab, et suudab teha rohkemat ka vähemate ressurssidega 
kui 2010. aastal. Komitee jätkab oma tavapärast tegevust, avaldades aastas 
150–200 arvamust teemadel, mis laiuvad tööhõivest ja energeetikast maksu-
poliitika ja transpordini. Seda teeb komitee teiste ELi institutsioonide taot-
lusel või omaalgatuslikult. Kuid komitee tõuseb ka talle Lissaboni lepinguga 
usaldatud uute ülesannete kõrgusele, eelkõige osalusdemokraatia kontekstis.

Komitee kõnnib edasi juba käidud rajal. Ta jätkab kvaliteetse poliitilise 
panuse andmist lihtsustatud menetluste ja hoolikalt läbimõeldud vahendite 
abil. Euroopa maksumaksjatel on õigus seda oodata kõigilt ELi institut-
sioonidelt.

Jacek Krawczyk
asepresident
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Rio de Janeiro, Brasiilia: Euroopa 
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ÜRITUSTE KALENDER

Ühtekuuluvuspoliitika on alates 
1986. aastast olnud üks olulisemaid 
investeeringuvaldkondi Euroopa 
Liidus. See on rahandusliku soli-
daarsuse suurepärane näide ja või-
mas integratsioonimootor. 26aastase 
eksisteerimisaja vältel on ühtekuulu-
vuspoliitika andnud alust pidevatele 
aruteludele ja sellesse on toimivuse 

ja tõhususe eesmärgil tehtud mit-
meid ümberkorraldusi. Ühtekuu-
luvuspoliitika avaldab suurt mõju 
eurooplaste igapäevaelule, vähen-
dades lõhet vähem soodsate ja jõu-
kate piirkondade vahel. Selle heaks 
näiteks on neli ühtekuuluvusfondi, 
mille abil on loodud hinnanguliselt 
1,4 miljonit uut töökohta, rahastatud 
kiirteede ehitamist 47 000 km ula-
tuses ning tagatud reoveepuhastus 
23 miljonile inimesele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee (EMSK) on alates selle 
loomisest vaieldamatult olnud ühte-
kuuluvust käsitlevate arutelude ees-
liinil, toetades kodanikuühiskonna 
otsustavat rolli ühtekuuluvuspo-
liitika kavandamisel ja elluviimi-
sel. Eelmise aasta oktoobris võttis 
Euroopa Komisjon vastu õigusakti 
ettepaneku, milles käsitletakse 
ühtekuuluvuspoliitikat ajavahemi-
kul 2014–2020, viies selle kooskõlla 

strateegiaga „Euroopa 2020”, et 
suurendada investeeringuid majan-
duskasvu, tööhõivesse ja konkurent-
sivõimesse.

EMSK president Staff an Nilsson 
avas ühtekuuluvuspoliitika teemalise 
arutelu täiskogu istungil, millest võt-
tis osa ka Euroopa Komisjoni regio-

naalpoliitika volinik Johannes Hahn. 
President juhtis tähelepanu sellele, et 
kodanikud peavad olema ühenduse 
kõigi poliitikavaldkondade kesk-
mes ja et ELi ühtekuuluvuspoliiti-
kas sisalduval partnerluspõhimõttel 
on selle saavutamiseks pikaajaliste 
eesmärkide raames suur osatähtsus. 
Majandus-ja rahaliidu ning majan-
dusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
sektsiooni esimees Michael Smyth 
kinnitas seda mõtet, sedastades, et 
„komitee arvates tuleb erilist tähe-
lepanu pöörata kõigi partnerite ja 
sidusrühmade tõelisele kaasamisele 
selle poliitika raames käivitatud 
projektide ettevalmistamisse, ellu-
viimisse ja järelhindamisse”.

Samal täiskogu istungjärgul võeti 
vastu viis ühtekuuluvuspoliitikat 
käsitlevat arvamust, milles väljen-
dati ulatuslikku toetust komisjoni 
oktoobrikuisele algatusele. Komis-
jonile esitati rida ettepanekuid, sh 

haldusmenetluste märkimisväärse 
lihtsustamise ja ühiste näitajate 
parema rakendamise kohta. Euroopa 
Regionaalarengu Fondi suhtes soo-
vitas komitee suuremat paindlikkust, 
et lihtsustada territoriaalse lähene-
misviisi kohaldamist. Seoses ühte-
kuuluvuspoliitikaga toetas komitee 
otsust keskenduda temaatilistele 

võtmevaldkondadele, mis aitavad 
piirata loodusvarade raiskamist ja 
edendada võimendavat mõju, mis 
võib aidata luua majanduskasvu ja 
töökohti.

Ühtekuuluvuspoliitika paketi 
raportöör Ioannis Vardakastanis 
sõnas, et arutelu toimus väga õigel 
ajal. Ta märkis, et „Euroopa Liidu 
Nõukogus on toimumas põhjapa-
nev rünnak sotsiaalsete põhimõtete 
vastu. Üldasjade nõukogu otsustas 
eile jätta üldsätete ettepaneku eel-
tingimuste hulgast välja kõik sätted, 
mis käsitlesid meeste ja naiste võrdset 
kohtlemist, mittediskrimineerimist ja 
puudeid. See näitab, et neid küsimusi 
tuleb tõhusamalt käsitleda määruse 
ülejäänud osas, näiteks lisades üldsä-
tetesse põhimõtte puuetega inimeste 
juurdepääsu kohta.” (asp) ●
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Aastaks 2050 on maailmas 9 miljar-
dit inimest, kes toodavad 9 miljardit 
tonni CO

2
. Juba praegu kasutame 

ressursse 1,3-1,4 kordselt üle Maa 
võimaluse. Mõne nädala pärast 
pööratakse kõigi pilgud lahen-
dusteks ÜRO Rio +20 konverentsi 
suunas, kuid mida teevad meie 
kodanikud ja kodanikuühiskond 
ressursside tõhususe ja pikaajalise 
jätkusuutliku arengu propageerimi-
seks? Seda ja muid küsimusi käsit-
leti konverentsil „Mõtle roheliselt! 
Säästva arengu ja rohelise majan-
duse võimalused”, mis toimus 
2. mail Brüsselis ja mille korraldas 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee eri elualade rühm.

Konverentsil osales ligikaudu 
140 osavõtjat, sealhulgas komitee 
president Staffan Nilsson, komitee 
eri elualade rühma esimees Luca 
Jahier, Euroopa Komisjoni kesk-
konna peadirektoraadi asedirektor 
Alan Seatter ning ÜRO Keskkonna-
programmi (UNEP) Euroopa Liidu 
kontaktasutuse vanemprogrammi-
juht Chris van den Bilcke.

Vaatamata keskkonna ja tarbija 
probleemide süvalaiendamisele 
2012. aastal, arvatakse endiselt, et 
meie praegune tarbimise tase ning 
vahendite kättesaadavus jätkub 
igavesti. „On siiski selge, et me ei 
saa jätkata oma elustiili ja tootmis-
mustritega. Kahjuks on Euroopa 
oma tööstusliku majandusmudeli 
maailma eksportinud. Praegu on 
vaid koordineeritud tegevuse ja 
kõigi tasandite poliitilise panusega 
võimalik püüelda jätkusuutliku 
majanduskasvu poole ja kesk-
konnakahjusid vähendada,” lisas 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee eri elualade rühma esimees 
Luca Jahier.

Vastavalt konverentsil tehtud 
kokkuvõtetele eeldab omavahel 
selgelt seotud sotsiaalseid, kesk-
konnaalaseid ja majanduslikke 
sambaid hõlmava uue jätkusuut-
liku arengustrateegia rakenda-

mine uuendatud kiireloomulisuse, 
ambitsioonikuse, poliitilise sidu-
suse ja aruandluse põhimõtet. 
Üleminek rohelisele energiale on 
selle protsessi osa, kuid see on 
vaid esimene samm. Jätkusuutlik 
ja keskkonnahoidlik märgistus, 
teabevahetus heade tavade kohta, 
veelgi jätkusuutlikumad tarbimis-
mustrid ja haridusprogrammid on 
vaid mõni põhielement väga oluli-
ses rohelise energia tegevuskavas. 
Rio +20  eesmärgid saavutatakse 
vaid kõikehõlmava poliitilise raa-
mistikuga.

Lisaks nõustus enamik osaleja-
test vajadusega majanduskasvu res-
sursside kasutamist eraldi käsitleda, 
energiasektoreid kaasajastada ning 
jätkusuutlikku inimeste ja kauba 
transpordipoliitikat tutvustada. 
Kohalik linnatransport Bielefeldis 
Saksamaal, heitvesi maapiirkonda-
des (Sokolys Poolas) ning roheline 
Euroopa sotsiaalelamu olid vaid 
mõned heade tavade rakendamise 
näited, mida konverentsil tutvus-
tati. (ail) ●

EMSK analüüsib aktiivsena vanaemise 
kõiki aspekte

Mõtle roheliselt! Säästva arengu 
ja rohelise majanduse võimalused

Aktiivsena vananemise ja põlvkon-
dadevahelise solidaarsuse Euroopa 
aasta 2012 eel lõi komitee spetsiaalse 
koordineerimisrühma, millele tehti 
ülesandeks uurida vaateid eakamate 
kodanike väärtuse ja rolli kohta 
ühiskonnas ning valmistada ette sel-
leteemaline arvamus. Koordineeri-
misrühma etteotsa pandi kaks tuntud 
aktiivsena vananemise teemaga tege-
lejat: Saksamaa liige Renate Heinisch, 
kes esindab Saksamaa eakate koda-
nike organisatsioonide föderaalset 
liitu (eri elualade rühm) ning Belgia 
liige Xavier Verboven, kes esindab 
Belgia töötajate liitu FGTB (tööta-
jate rühm).

Arenenud riikide vananemist 
peetakse sageli majanduslikuks 
koormaks ja lahendamist vajavaks 
probleemiks, mis Renate Heinischi 
sõnutsi on vildakas arusaam. Ta 
on seisukohal, et „vana olemise” 
tähendust ja vastavat kuvandit tuleb 
muuta. Küllaldaselt on eakamaid ini-
mesi, kes panustavad ühiskonda või 
on tegevad vabatahtlikena. Kui tõsta 
teadlikkust nende tegevusest ja rol-
list, siis muutuks pilt tõepärasemaks, 
õiglasemaks ja positiivsemaks, mär-
gib Renate Heinisch.

Eurostati andmetel on eakamate 
töötajate (vanuses 55–64 aastat) töö-
hõivemäär enamikus riikides mada-
lam kui teistes vanuserühmades. 
„Ettevõtete ümberstruktureerimisel 
on eakamad töötajad sageli esimesed, 
kellele löök langeb”, sõnab Xavier 

Verboven, kes tunneb muret ühis-
konna suutmatuse pärast kasutada 
ära eakamate inimeste potentsiaali. 
On väga oluline säilitada eakamate 
inimeste töökohad ning teha jõupin-
gutusi, et töö kaotanud saaksid taas 
tööturule siseneda, kasutades selleks 
koolitusi ja parandades nende töö-
tingimusi.

„Oodatava keskmise eluea tõustes 
näib aktiivne tööhõivepoliitika ainsa 
võimalusena tagada pensionisüstee-
mide stabiilsus ja nende rahastamine. 
Pensioniea tõstmine üksi ei lahenda 
puudujäägi probleemi,” ütleb Xavier 
Verboven.

Aktiivsena vananemine ei hõlma 
siiski ainult tööhõivet. „Aktiivsena 
vananemine tähendab produktiivse, 
rahuldust pakkuva ja väärika elu 
elamist niikaua kui võimalik”, lisab 
Renate Heinisch. Seepärast on koor-
dinatsioonirühmal kavas korraldada 
aasta teises pooles mitmeid konve-
rentse, kus käsitletakse vananemise 
eri aspekte. Rühma tegevuse võtab 
kokku aastalõpukonverents, kus 
sõnastatakse poliitilised soovitused.

See arutelu on oluline meie kõigi 
jaoks, sest „ühel päeval oleme me 
kõik eakamad kodanikud,” lisab 
Renate Heinisch. (asp/mb) ●

Koordineerimisrühma veebileht: 
www.eesc.europa.eu/ey2012

Ühistute tegevus õiglase 
ja konkurentsivõimelise 
toiduainete tarneahela 
nimel

Ühistutel on tööhõive ja majandus-
kasvu strateegias „Euroopa 2020” 
võtmeroll. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, mille liikmete hulka 
kuuluvad ka ühistute esindajad, soo-
vib ühistutele toiduainete tarneahelas 
piisavat kaitset ja konkurentsivõimet. 
Sellest tulenevalt korraldas komitee 
koos Euroopa põllumajandusühis-
tute keskliidu (COPA-COGECA) ja 
Euroopa Tarbijaühistute Ühendu-
sega (Euro Coop) 24. aprillil kon-
verentsi teemal „Ühistute tegevus 
õiglase ja konkurentsivõimelise toi-
duainete tarneahela nimel”. Kon-
verentsil keskenduti esmajoones 
sellele, kuidas põllumajandus- ja 
tarbijaühistud saaksid tasakaalusta-
tult koostööd teha mitte üksnes oma 
liikmete hüvanguks, vaid ka võitlu-
ses ebaausate ja kuritegelike tavadega 
toiduainete tarneahelas. Kõnelejate 
hulgas olid kõrgetasemelised esin-
dajad Euroopa Komisjoni siseturu ja 
teenuste peadirektoraadist, Euroopa 
Parlamendist, eesistujariigist Taanist, 
EMSKst ning põllumajandus- ja tar-
bijaühistutest. EMSK liige, Hispaa-
nia tarbijaühistute riikliku liidu 
(UNCCUE) direktor Carlos Trías 
osales konverentsil ja nõustus vas-
tama EMSK Info küsimustele.

Kas oskate meie lugejatele 
selgitada, mis on 
tarbijaühistu ja milline 
on tema roll toiduainete 
tarneahelas?

Tarbijaühistu on selline ühistu, 
mille omanikeks on tarbijad, kes 
saavad seega tarneid mõjutada, et 
need vastaksid paremini nõudlusele. 
Lisaks on neil võimalus sekkuda, kui 
tingimused ei vasta nende ootustele. 
Seega saab rühm tarbijaid ühistu 
kaudu etendada olulist osa põllu-
majandus- ja toiduainesektori väär-
tusahelas, olles otseselt ühenduses 
töö korraldusliku poolega ja pidades 
läbirääkimisi selles valdkonnas.

Miks on uued toiduainete 
tarnemudelid ELi turul 
niivõrd tähtsad? Milline on 
hetkeolukord ja kuidas saab 
seda parandada?

Põllumajandus- ja toiduainesektori 
väärtusahela praegune toimimine ei 
rahulda paljusid selle liikmeid, ohus-
tades ühelt poolt põllumajanduse 
ellujäämist ja pärssides teiselt poolt 
vastutustundlikku tarbimist. Olukorra 
parandamiseks on vaja sisse viia läbi-
paistvad otsesuhted asjaomaste poolte 
vahel, jättes kõrvale vahendajad, kes 
ei paku lisaväärtust, ning paranda-
des osade ettevõtjate halbu kombeid. 
Meie ettepanek seisneb sellise turu 
edendamises, mis on omaks võtnud 
ühistu põhimõtete ja väärtuste alusel 
tegutsemise filosoofia ning millega 
edendatakse tarbija ja säästva tootmise 
vahelist täielikku koosmõju.

Ehkki võime siiani rääkida are-
nevast turust, on kohapeal juba 
käivitatud mitmeid algatusi, millest 
sooviksin esile tuua järgmised.

 ■ „Ühistute tegevus toiduainete 
tarneahela toimimise tasakaa-
lustamiseks”, Sodiaal Union, 
Prantsusmaa.

 ■ „Kohaliku ja mahetoidu osa toi-
duainekaubanduse väärtusahela 
optimeerimisel S-grupis”, SOK 
korporatsioon, Soome.

 ■ „Kuidas teevad Madalmaade 
puu- ja köögiviljakasvatajate 
ühistud koostööd jaemüüjatega: 
„The Greenery” näide”, DPA, 
Madalmaad.

 ■ „Territory.coop: eetiline seos 
kohalike kogukondadega”, Coop, 
Itaalia.

 ■ „ Ü h i s t e g e v u s e  m a i t s e ” , 
UNCCUE, Hispaania. (ail) ●u

Jätkusuutliku majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja kõigi tasandite 
poliitilist panust

Ühel päeval oleme me kõik eakamad 
kodanikud

EMSK liige, Hispaania tarbijaühistute riikliku liidu (UNCCUE) direktor Carlos Trías

Ühiskond ei oska eakamate inimeste 
potentsiaali ära kasutada
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2013. aasta järgne ühine põllumajanduspoliitika

Komitee võttis täiskogu 
aprilli istungjärgul vastu 
arvamuse 2013.  aasta 
järgse ühise põllumajan-
duspoliitika reformimise 
kohta (raportöör: Dilyana 
Slavova, eri elualade 
rühm, Bulgaaria; kaasra-
portöör: Franco Chiriaco, 

töötajate rühm, Itaalia). Arvamuses toetab komitee püüdlusi 
vähendada erinevusi eri liikmesriikide põllumajandustootja-
tele antava toetuse suuruses. Finantsvahendite ümberjagamine 
liikmesriikide vahel peaks siiski olema rohkem tasakaalus ja 
õiglasem.

Arvamuses leitakse veel, et Euroopa põllumajandusmudel 
ei saa toimida maailmaturu hindade ja tingimuste juures ilma 
piisavate fi nantsvahenditeta. Viimastel aastatel kogetud hin-
dade äärmuslik volatiilsus viitab sellele, et vaja on tõhusamaid 
turujuhtimisinstrumente. Komitee sõnul on vaja nõudmise ja 
pakkumise paremat kooskõlastamist ning turujõudude tasa-
kaalustamist toiduainete tarneahelas.

Lõpetuseks soovib komitee suurendada vahendite ülekand-
mise paindlikkust otsetoetuste eelarve (I samba) ja maaelu 
arengu eelarve (II samba) vahel. (ail) ●

Riigihanked kriisi ajal: suurepärane võimalus 
ühtse turu edendamiseks

Euroopa riigiasutused kulutavad igal aastal ligikaudu 18 % 
SKPst asjadele, ehitustöödele ja teenustele. Sellise ostude mahu 

tõttu saab riigihankeid kasutada 
võimsa tõukejõuna ühtse turu saa-
vutamisel. Arvestades praeguseid 
eelarvepiiranguid ja majanduskriisi, 
peavad riigiasutused tagama selliste 
vahendite optimaalse kasutamise, 
et innustada majanduskasvu ja 
töökohtade loomist. Seepärast on 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee otsustanud toetada riigihan-
get käsitlevate õigusaktide reformi 
ja hankesüsteemi uuendamist. 
Täiskogu aprilli istungjärgul esita-

tud arvamuses riigihangete ja kontsessioonilepingute kohta 
(raportöör Miguel Ángel Cabra de Luna, eri elualade rühm) 
soovib komitee võtta riigihankelepingute sõlmimisel arvesse 
ka sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kriteeriume, pöörata erilist 
tähelepanu sotsiaalsetele ettevõtetele ning edendada VKEde 
osalemist. (ail) ●

Ühistud: ühiste majanduslike ja sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks

ÜRO rahvusvahelise ühistute aasta 2012 puhul soovib komitee 
edendada ja kaitsta ühistuid kui Euroopa majanduse olulist osa. 
Ühistud on kriisi ajal vastupidavamad ja stabiilsemad kui muud 
ettevõtlusvormid ning nad on arendanud ka uusi ettevõtlusalga-
tusi. Vastavalt komitee arvamusele ühistute ja ümberkorralduste 
kohta (raportöör: Marie Zvolská, tööandjate rühm, Tšehhi Vaba-
riik), mis võeti vastu 25. aprillil, tuleb ühistutega arvestada igas 
ELi poliitikameetmes, millega panustatakse arukasse, jätkusuut-
likkusse ja kaasavasse majanduskasvu, ning neil peaks olema 
lihtsam juurdepääs Euroopa Investeerimispanga või Euroopa 
Investeerimisfondi fi nantsmehhanismidele. (ail) ●

Otsitakse uut majandusmudelit

„Kui Euroopa tahab üle minna säästval tootmisel ja tarbimisel 
põhinevale keskkonnahoidlikule majandusele, siis on vabataht-
like meetmete täienduseks vaja siduvamaid õiguslikke meet-
meid,” märkis EMSK eesistujariigi Taani taotlusel koostatud 
arvamuses. Komitee lisas, et nimetatud ülemineku toetuseks 
on vaja keskkonnahoidlikumaid maksupoliitika meetmeid ja 
turupõhiseid stiimuleid.

„Seni tootmise ja tarbimise säästlikumaks muutmiseks 
kasutatud vabatahtlikud vahendid on jõudnud oma piirini. 
Ettevõtted ja tarbijad tunnustavad neid vahendeid piiratud 
määral ja ebaühtlaselt,” märkis arvamuse raportöör An Le 
Nouail Marlière (Prantsusmaa, töötajate rühm). Tema sõnul 
peab EL suurendama oma õigusalaseid jõupingutusi, et kaotada 
järk-järgult mittesäästev tootmine, jätta kõrvale toetused, mille 
puhul ei võeta täiel määral arvesse nende negatiivset keskkon-
namõju, ning viia sisse keskkonnahoidliku riigihanke meetmed.

Komitee arvamuses nõuti majandusmudeli uuendamist. 
Praegune mudel, mis põhi-
neb kinnistunud SKP näita-
jatel ning mille eesmärk on 
luua järjest suuremat majan-
duskasvu ja nõudlust, ei aita 
kaasa tõeliselt säästva majan-
duse sisseviimisele. Üleminek 
nõuab täiendavaid näitajaid, 
millega ei mõõdeta mitte 
ainult tulemust, vaid ka öko-
loogilist jalajälge, inimeste 
heaolu, sotsiaalset võrdsust 
ja jõukust. (mb) ●

KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST

Kõikuv majandus paneb Euroopa 
moetööstuse proovile

25st suurimast moeettevõttest maail-
mas on 17 pärit Euroopast. Ligikaudu 
70 % tootmisest toimub Euroopas ja 
tööstus kasvab kriisist hoolimata, 
ehkki senisest aeglasemalt. Kas 
Euroopa suudab üha karmimas üle-
ilmses konkurentsis esirinnas püsida? 
„Sellele olulisele sektorile ei ole vii-
mastel aastatel piisavalt tähelepanu 
pööratud,” ütles komitee tööand-
jate rühma esimees Henri Malosse 
tööstuse esindajatega peetud semi-
naril, mis korraldati tema rühma 
ja Euroopa Komisjoni koostöös, et 
uurida viise moetööstuse olukorra 
parandamiseks.

Digitaalsektori ja moesektori 
vahele tuleb ehitada sildu ning paran-
dada tuleb moetööstuse eri osalejate 
vahelist teabevahetust. Lisaks oleks 
vaja parandada juurdepääsu rahalis-
tele vahenditele ja rahvusvahelistu-
mist. Moetööstuse tulevikku arutades 

on tähtis käsitleda ka noorte, eelkõige 
töötute noorte küsimust. Noortel on 
moetööstuse tulevases edus keskne 
roll ja seetõttu tuleks panustada roh-
kem haridus- ja koolitusasutustesse, 
sh oskuste ja suutlikkuse valdkonnas.

Innovatsioon ja loovus on selle 
tööstuse edasiviiv jõud ning seepä-
rast tuleks neid edendada ja kaitsta. 
Intellektuaalsete ja erioskuste kaits-
miseks peab Euroopa keskenduma 
noortele, et hoida ära ajude äravoolu. 
Vähesed loomesektorid abistavad 
moetööstuse valdkonna algajaid, ent 
Londoni ettevõtte „Centre for Fas-
hion Enterprise” direktor Wendy 
Malem rääkis, kuidas tema organisat-
sioon aitab noortel disaineritel oma 
oskusi parandada, aitab toetada noori 
ettevõtteid ning algatada tööstusharu 
disainerite, tootjate ja tarnijate koos-
tööd. Lisaks tuleks tunnustada selle 
tööstusharu pidevat uuendustege-

vust, näiteks kiudude valdkonnas nn 
aruka tekstiiliga.

Sõnavõtjad märkisid, et EL vajab 
visiooni selle kohta, kuhu kõnealune 
tööstusharu on teel, et edendada ja 
säilitada selle konkurentsivõimet. 
Selleks on aga tarvis investeerida 
uutesse tehnoloogiatesse. Siinkohal 
on ELi roll aidata luua sektoris võr-
gustikke ning viia moeloojad kokku 
ettevõtjatega. Lisaks sellele peaksid 
digitaal- ja moesektori vahelised 
sidemed olema tugevamad, kuna 
see suhe on tööstuse tuleviku jaoks 
keskse tähtsusega.

Euroopa luksusettevõtete ärimu-
delit tutvustatakse mudelina, mis 
põhineb innovatsioonil, kvaliteedil, 
kvalifi tseeritud tööjõul ja rahvusva-
helisel ekspordil. Lisaks on erasektori 
investeeringutest säästvasse aren-
gusse võrsunud uudsed ärimudelid. 
Uusi ärimudeleid tuleks jätkuvalt 
edendada.

Arvestades, et VKEd on Euroopa 
moetööstuse tuiksoon, tuleks nende 
püüdlusi toetada. Enamik VKEsid ei 
vaja eraldi disaini, vaid pigem turus-
tamist, et oma tooteid hõlpsamini 
müüa. Mis puudutab fi nantsressurs-
side ja rahvusvahelistumise küsimust, 
tuleb moetööstuse toetamiseks siiski 
kindlasti ergutada investoreid ning 
lihtsustada juurdepääsu krediidile 
ja rahastamisele nii VKEde jaoks 
kui ka üldiselt (sh moeloojatele, kes 
vajavad rahalisi vahendeid kauba-
märkide arendamiseks, toodete val-
mistamiseks Euroopas, kvaliteetsete 
toormaterjalide ostmiseks ja ostjate 
ligimeelitamiseks). (mp) ●

LÜHIDALT

Alates 2008. aastast on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teinud tõsiselt 
tööd sellise keskkonnajuhtimissüsteemi loomiseks, mis järgib keskkonnajuh-
timis- ja -auditeerimissüsteemi EMAS nõudeid, et tagada süsteemi võimalikult 
keskkonnahoidlik toimimine. Näiteks on komitee suutnud selle aja jooksul 
vähendada elektritarbimist 16 % ja gaasitarbimist 28 %. Neid jõupingutusi 
tunnustati esmakordselt 2009. aastal, mil komiteele omistati Brüsseli ökodü-
naamilise ettevõtte märgis maksimaalse võimaliku kolme tärniga.

Komitee personal on projekti aktiivselt kaasatud. Osakondadevahelised 
töörühmad püüdlevad ratsionaalsema paberikasutuse poole ning pakkumis-
kutsed sisaldavad üha sagedamini keskkonnakriteeriume.

Selle tulemusel anti komiteele hiljuti EMASi ja ISO14001  sertifikaa-
did. (nk) ●

EMSK pälvis auhinna suurepäraste keskkonnatulemuste eest

EMSK uued väljaanded

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Euroopa kodanikualgatuse juhend

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and international trade

Täiendavat teavet leiate aadressil http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●
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Euroopa nooremaks

EMSK asepresident Anna Maria 
Darmanin ja Euroopa Parlamendi 
esimene asepresident Gianni Pit-
tella koondasid eelmisel sügisel 
oma jõud, et käivitada algatus, mis 
sai nimeks „Viis ideed nooremaks 
Euroopaks”. Kuna projekt on suu-
natud ELi riikide noorte ootuste ja 
vajadustega arvestamisele, nähakse 
selles ette nende kahe poliitiku koh-
tumisi noortega kõikjal Euroopa 
ülikoolides. Algatus käib juba täie 
hooga ning EMSK Info kohtus 
mõlema asepresidendiga, et kuulda, 
mida nad on teada saanud.

EMSK Info: Miks 
te otsustasite sellise 
algatuse käivitada?

Anna Maria Darmanin: Noorte ees 
seisavad tänapäeval seninähtama-
tud probleemid. Noorte tööpuudus 
on pidevalt kasvanud ning ulatub 
nüüd kõikjal Euroopa Liidus üle 
20 %, tõustes mõnes riigis üle 40 või 
isegi 50 %. See on inimeste annete 
lubamatu ja arusaamatu raiska-
mine. Kahtlemata on see probleem 
väga pakiline. Noored vajavad toe-
tust ning selle pakkumiseks on hulk 
programme. Oma algatusega „Viis 
ideed nooremaks Euroopaks” ei 
tahtnud me teha järjekordset pro-
jekti noortele, vaid tahtsime teha 
selle projekti koos noortega.

Gianni Pittella: Paljud noored 
saavad EList kasu iga päev. Paljud 
neist on kasu saanud mitmesugus-
test ELi algatustest, mis on loodud 
hoogustama liikuvust, haridust või 
ametialast ja isiklikku arengut. Kõi-
gest sellest hoolimata ei märka nad 
tihti, millist mõju avaldab EL nende 
elule, ega tunne end selle Euroopa 
osana. Arvan, et otsesuhtluskanali 

avamisega aitab see algatus ehitada 
silla üle meie ja nende vahelise 
kuristiku.

Külastasite paljusid ülikoole 
kõikjal Euroopas. Mis teid 
kõige rohkem hämmastas?

AMD: See, mida nägin, on risti vas-
tupidine üldlevinud arvamusele, et 
noored pole poliitiliselt aktiivsed. 
On küll – ning nende poliitiline 
aktiivsus üha kasvab, kuigi mitte 
väljakujunenud struktuurides. Nad 
kirjutavad, arutlevad ja vaidlevad 
mitmete ülimalt oluliste poliitiliste 
probleemide üle, nagu näiteks töö-
hõive, kliimamuutused või tead-
mistepõhine majandus, ent nad ei 
pöördu oma kohalike poliitikute 
ega Euroopa Parlamendi liikmete 
poole. Nad tegelevad poliitikaga 
sotsiaalmeedias ja omaloodud võr-
gustikes.

GP: Mina tundsin, et nad soovi-
vad vägagi tähelepanu keskpunk-
tis olla. Üks tudengitest väljendas 
seda nõnda: „Mul on isu täis kuu-
lamisest, et minu päralt on tulevik. 
Mina elan olevikus.” Teine nähtus 
on tugev euroentusiasm. Noored 
tahavad saada rohkem Euroopat, 
rohkem demokraatiat ja rohkem 
kaasatust – ja nad tahavad seda 
KOHE. Meil pole õigust neid alt 
vedada.

AMD: Praegu on meie ülesanne 
suunata nende vaateid ning vor-
mida nende mustmiljon panust 
hästikujundatud poliitikaks.

Kas Euroopa noored 
moodustavad ühtlase pildi?

GP: Need, keda kohtasime, erine-
sid vaadetelt ja unistustelt, ent kõik 
nad, ühegi erandita, arvestavad ELi 
toetusega töökoha leidmisel. Eba-

kindlus ja hirm tuleviku ees on pea-
aegu üldised.

AMD: Hirm töötuks jääda kum-
mitab neid kõiki, kuid põhjused 
ja neist tulenevad lahendused on 
erinevad. Näiteks Poola ja Itaalia 
üliõpilased rõhutasid tööturule sise-
nemise peamise takistusena ebakõla 
hariduse ja vajaminevate oskuste 
vahel. Hispaania noored väljenda-
sid selgelt nõudmist, et EL järgiks 
aktiivsemat tööhõivepoliitikat.

Kas nad hoolivad Euroopa 
integratsioonist?

GP: Kõigis riikides kuulutasid noo-
red oma seotust rahvusliku kultuuri 
ja identiteediga. Nad väljendasid 
sõnaselgelt tõsiasja, et Euroopa 
rikkus seisneb tema mitmekesi-
suses. Sellest tulenevalt rõhutasid 
nad vajadust võõrkeelte õpetamise 
paremate meetodite ja mitmekul-
tuuriliste õppimiskogemuste tugev-
damise järele Selles näevad nad 
eeldust enda täielikuks kaasamiseks 
ELi integratsiooniprojekti.

AMD: Nad hoolivad ELi integ-
ratsioonist ja tunnevad selle pärast 
muret. Ühendkuningriigis kurtsid 
tudengid, et näevad kasvavat lõhet 
Euroopa Liidu ja liikmesriikide rah-
vastiku vahel. Austria üliõpilased 
tunnetasid väga tugevalt vajadust 
Euroopa Komisjoni presidendi ja 
Euroopa Ülemkogu eesistuja otse-
valimisteks. Nad arvasid, et see 
oleks pikk samm edasi ELi demo-
kratiseerimises ja aitaks kaasata 
rohkem inimesi.

Mida kavatsete teha 
järgmiseks?

AMD: Toetudes noortelt saadud 
panusele, esitan varsti ettepaneku 
komitee omaalgatuslikuks arva-
museks. Loodetavasti aitab see ELi 
institutsioonidel oma poliitikaid 
kohandada, et noorte peamiste 
muredega tõhusalt tegeleda.

GP: Mina esitan Euroopa Par-
lamendile ülimalt huvitavaid ideid 
ning muudan need koostöös kollee-
gidega õigusaktideks. Lisaks moo-
dustab see suurepärane kogemus 
keskse osa raamatust, mida hak-
kame koos Anna Mariaga ühiselt 
kirjutama. Kavatseme selle aval-
dada aasta lõpuks. Ja ma loodan, 
et võtame koos ette veel palju sama 
häid projekte. (mb/rdr) ●

Praegu on meie ülesanne vormida noorte 
vaated hästikujundatud poliitikaks

Ebakindlus ja hirm tuleviku ees 
on peaaegu üldised

European Economic and Social Committee

Peatselt Euroopa 
Majandus- 
ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee tööstuse muutuste nõuande-
komisjon (CCMI) tähistab oma 10. 
sünnipäeva 12. juunil 2012 komitee 
ruumes Brüsselis.

Pärast tänase Euroopa Liidu eel-
käija Euroopa Söe- ja Teraseühen-
duse (ESTÜ) tegevuse lõpetamist 

23.  juulil 2002  loodud tööstuse 
muutuste nõuandekomisjon on 
hoidnud ESTÜ tegutsemisaja väl-
tel saadud kogemusi ja neid edasi 
arendanud. Komisjon jätkas struk-
tureeritud dialoogi söe ja terase 
valdkonnas ja laiendas oma tege-
vusala järk-järgult kõigile tööstuse 
muutustega seotud küsimustele 
laienenud Euroopa Liidus.

Konverentsil soovitakse kajastada 
praegusi arenguid ja tulevikusuun-
dumusi komiteele huvi pakkuvates 
valdkondades. Tegutsedes tööstuse 
pidevate ja jätkusuutlike muutuste 
nimel, on konverentsi eesmärk 
parandada ka komitee töömeetodeid 
Euroopa tööstusmaastikul tekkivate 
muutuste ennetamisel ning reagee-
rida sotsiaalsetele, majanduslikele 
ja keskkonnaalastele väljakutsetele.

Teie aktiivne osalemine on äärmi-
selt teretulnud. Täiendav teave vee-
bilehel www.eesc.europa.eu. (mp)
 ●

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni 
10. sünnipäev

Energiaalased tulevikuperspektiivid 
ja kodanikuühiskond ELis – vähese 
CO

2
 heitega ühenduse loomine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee on korduvalt tõdenud, et vähese 
CO

2
 heitega ja ressursitõhusa majan-

duse loomine hõlmab suuri muutusi 

meie töö- ja igapäevaelus. Seda silmas 
pidades korraldab komitee 20. juunil 
2012 konverentsi, et uurida, kuidas 
energia tegevuskavaga 2050 käivita-
tud juhtimisprotsessis energiaallikate 
tulevase jaotuse suunas oleks võimalik 
keskenduda kodanike tõelisele osalemi-
sele arutelus vähese CO

2
 heitega energia 

tuleviku üle.

Kodanikega või kodanikevahelise 
dialoogi pidamise head tavad energia 
tulevikuperspektiivide küsimuses on 
arutelude lähtepunkt kogu konverentsi 
vältel. Temaatilised arutelud hõlmavad 
energia tulevikuperspektiive, muutuste 
juhtimist Euroopa ühiskonnas, meedia 
rolli ning ELi kodanike koolitamist ja 
nende teadlikkuse tõstmist.

Täiendav teave ja registreerimine: 
energyfuture2012@eesc.europa.eu 
(mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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