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JUHTKIRI

Riigivõlakriis ja fi skaalliit: 
sama mündi kaks külge?

Hea lugeja!
ÜRO säästva arengu konverents „Rio+20”, 
mis toimus 20.–22. juunil 2012 Rio de Janeiros 
1992. aasta Rio keskkonna- ja arengukonverentsi 
jätkuna, oli oluline võimalus arutada üleminekut 
tõeliselt säästvale tulevikule kõigi jaoks. Tulemu-

sed olid aga kindlasti tagasihoidlikumad, kui komitee delegatsioon lootis.

Möödunud aasta jooksul tegi komitee tööd kaasava ja ulatusliku kava 
nimel, milles oleks pandud kolm säästva arengu sammast – sotsiaalne, majan-
duslik ja keskkonnaalane – võrdsele alusele. Eeskätt oleme nõudnud säästva 
arengu tegevuskava konkreetsete eesmärkide, sihtide, meetmete ja mehhanis-
midega. Seega võime vaid kahetsust avaldada, et paljusid Euroopa ja maailma 
kodanikuühiskonna ootusi eirati. Nüüd tuleb meil loota, et rakendusetapis 
jääb ruumi parandusteks ja et on võimalik minna kaugemale Rio de Janeiros 
vastuvõetud lõppdeklaratsiooni tingimustest.

Rio de Janeiros kogunenud riigipead ja valitsusjuhid jätsid kasutamata 
ainulaadse võimaluse astuda otsustav samm suurema sotsiaalse ja keskkon-
naalase õigluse suunas. Kõige enam taunin ma konkreetse tegevuskava puu-
dumist tulevasteks aastateks, samuti siduvate kokkulepete puudumist säästva 
arengu tavade kohta. Kahjuks pöörati liiga vähe tähelepanu säästva arengu 
sotsiaalsele mõõtmele ning loodetud tähtsust ei omistatud sellistele eesmär-
kidele nagu vaesuse kaotamine ja kindlustatud juurdepääs toidule, puhtale 
veele ja säästvale energiale. Samuti ei õnnestunud ÜRO Keskkonnaprogrammi 
muuta eraldi ametiks.

Üks pettumus oli ka see, et tulevaste põlvkondade ombudsmani ametikoht 
jäi loomata. Sel oleks olnud sümboolne tähtsus, tunnistamaks vajadust rah-
vusvahelise autoriteedi järele, kes saaks jõustada tulevaste põlvkondade õigusi 
lühiajaliste majandushuvide üle.

Siiski võib konverentsi mõnda tulemust pidada edukaks. Hea meel on näha, 
et keskkonnahoidliku majanduse kontseptsioonil on säästva arengu mootorina 
lõppdeklaratsioonis keskne koht. Samuti hindame säästva arengu eesmärkide 
kontseptsiooni kehtestamist, mille poole tuleb meil nüüd püüelda ning mis 
tuleb võimalikult kiiresti tõhusalt ellu viia, et sellest tippkohtumisest saaks 
lähtepunkt maailma muutvale protsessile, mis teeb meie ühiskonnad sääst-
vamaks ja kaasavamaks. Lisaks tunnustati kodanikuühiskonna rolli säästva 
arengu võimalikuks tegemisel ja rakendamisel.

Nagu ma olen juba varem öelnud, on Riost algav tee sama oluline kui 
Riosse viiv tee. Rio+20 konverentsi järelmeetmed peavad nüüdsest olema 
kodanikuühiskonna üks prioriteete ning need jäävad üheks peamiseks teemaks 
minu ametiaja lõpuni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendina.

Staff an Nilsson
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Euroopa mesilased!

Mesilased on looduskeskkonna kor-
ralduses olnud olulisel kohal juba 
iidsetest aegadest alates ning tol-
meldamise tõttu on neil tähtis osa 
meie põllumajanduslikus tegevuses. 
Viimastel aastatel on murettekitavalt 
hoogustunud meemesilaste kadu-
mine. Selle nähtuse tekitaja on siiani 
teadmata, kuigi saastatus, ühe kul-

tuuri kasvatamine ja pestitsiidide liigne kasutamine on kõik võimalikud 
põhjused.

Meie komitee on teadlik sellest probleemist ja selle mõjust bioloogilisele 
mitmekesisusele, toidu kvaliteedile ja toiduga kindlustatusele. Sellepärast pai-
galdasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 
7. mail 2012 kaks mesitaru Brüsselis Jacques Delors´i hoone katusele. See 
tähistab aasta tagasi komiteede käivitatud projekti lõpuleviimist. Projekt toi-
mus koostöös ühendusega Apis Bruoc Sella, mille eesmärk on propageerida 
mesitarude levikut linnamajade katustel. Selle projekti eesmärk on näidata, 
et linnad mängivad bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel samuti rolli ning 
et igaüks meist saab omal väiksel moel kaasa aidata ohustatud ökosüsteemide 
kaitsmisel.

31. mail oli mõnel õnnelikul komiteede linnamesilaste projekti ametlikul 
avaüritusel viibijal võimalus maitsta komiteede esimest mett (vaid 20 päeva 
„töö” vilja). Kahe mesitaru aastatoodanguks prognoositakse umbes 40 kilo 
mett. (rdr) ●

Open Day 2012
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avas rahvale oma uksed

Üle 3000 inimese külastas komiteed 
12.  mail 2012, ELi institutsioonide 
20.  lahtiste uste päeval. Sel aastal 
oli ürituse teema jätkusuutlikkus ja 
roheline majandus, seega sooviti tõsta 
teadlikkust ÜRO säästva arengu kon-
verentsi Rio+20 põhiteemadest. Loo-
val ja interaktiivsel viisil tutvustati 

äärmiselt olulisi teemasid, näiteks rohelisi töökohti, taastuvenergiat, säästvaid 
linnu ja veetarbimist.

Külastajatel oli võimalus vestelda komitee liikmete ja personaliga, tutvuda 
komitee tööga ja nautida lõbusaid tegevusi kogu perega. President Staff an 
Nilsson, asepresident Anna Maria Darmanin ja peasekretär Martin Westlake 
viibisid üritusel kogu päeva, osaledes aktiivselt külaliste tervitamisel ning tead-
likkuse tõstmisel keskkonnateemadest.

Ka sel aastal aitas paljude komitee liikmete ja personali suurepärane (ja 
vabatahtlik) töö taas tagada algatuse edu ning esitas meie institutsioonist üld-
susele dünaamilise ja energilise pildi. (rdr) ●
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Alates 2008. aastast on USAs alguse 
saanud majanduskriis muutunud 
meedia keskseks teemaks ja tõus-
nud maailmaliidrite poliitilise 
tegevuskava etteotsa. Nüüd, mil 
kriis on Euroopasse jõudnud, on 
levima hakanud võrdlused USA 
Föderaalreservi ja Euroopa Kesk-
panga vahel. Th e Economist võrd-
leb 16. juuni väljaandes California 
osariigi rahandust Kreeka riigi 
rahandusega. Sellest Los Angelesi 
korrespondendi kirjutatud artiklist 

võib mõista, et väljastpoolt nähakse 
ELi rohkem integreerituna kui 
Euroopas: milleks muidu võrrelda 
USA osariiki ELi liikmesriigiga? 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee on veendunud, et rohkem 
Euroopat tähendab rohkem ja 
paremaid vahendeid ülemaailmse 

kriisi vastu võitlemisel ja selle ära-
hoidmisel.

Arutelu selle üle, kuidas tuleks 
kujundada ELi majanduslikku 
integratsiooni, on komitee jaoks 
oluline küsimus, sest siin ei ole 
kaalul midagi vähemat kui Euroopa 
sotsiaalmudel ise. Seetõttu on 
mõistlik, et komitee ECO sekt-
sioon, kes tegeleb majandus- ja 
rahandusküsimustega, käsitleks 
selliseid teemasid nagu eurovõla-

kirjade kasutuselevõtt, Euroopa 
reitinguagentuuri loomine, koda-
nike fi nantsharidus ja fi nantstur-
gude reguleerimine.

Sellega seoses peeti 7.  juunil 
2012 Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitees kõrgetasemeline 

Küpros parema Euroopa nimel*

Tunnistades, et Euroopa peab praegu-
sest majanduskriisist väljuma tugeva-
mana, soovib eesistujariik Küpros teha 
tööd parema Euroopa nimel, aidates 
kaasa jätkusuutlikule majanduskas-
vule, sotsiaalsele ühtekuuluvusele 
ja töökohtade loomisele. Praegused 
sotsiaal-majanduslikud arengud on 
viinud selleni, et oleme ELile seadnud 
eesmärgiks muutuda olulisemaks nii 
oma kodanike jaoks kui ka maailma 
mastaabis, tuginedes solidaarsuse 
põhimõttele.

Tingimata tuleb edendada tõhu-
samat ja säästvamat Euroopat. Sel-
lega seoses on kõige olulisem punkt 
tegevuskavas läbirääkimiste pida-
mine 2014.–2020.  aasta mitmeaas-
tase fi nantsraamistiku üle, mis pakub 
võimaluse leppida kokku eelarves ja 
poliitilistes suunistes, mis edendaksid 
majanduskasvu ja suurendaksid kon-
kurentsivõimet. Eesistujariik Küp-
ros teeb jõupingutusi mitmeaastase 
fi nantsraamistiku üle peetavate läbi-
rääkimiste lõpule viimiseks, samuti 
võimalikult suurte edusammude 
saavutamiseks läbirääkimistes ühiste 
tegevuspoliitikate, sealhulgas põllu-
majandus- ja kalanduspoliitika ning 
ühtekuuluvuspoliitika üle. Kuna eesis-
tujariik rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
olulisust, oleme taotlenud komiteelt 
arvamuse koostamist teemal „Vahe-
mere makropiirkonna strateegia väl-
jatöötamine – kasu saarliikmesriikide 
jaoks”. Keskkonnahoidlikumaks muu-
tumine, energiatõhusus, keskkon-
naalasäästlikkus ja kliimamuutuste 
tagajärgedega tegelemine on samuti 
eesistujariigi põhiteemade hulgas.

Paremini toimiva ja kasvupõhise 
majandusega Euroopa on samuti 
esmatähtis praeguse majanduskriisi 
ületamiseks ja ELi konkurentsivõime 
suurendamiseks. Seega asetatakse 
rõhk fi skaal- ja makromajanduspo-
liitika järelevalve tugevdamisele ja 
fiskaalstabiilsuse tagamisele. Samal 
ajal on majanduskasvu soodustamine 
vältimatu ja eesistujariik Küpros kes-
kendub siseturu tugevdamisele ning 
töökohtade loomise ja teadus- ja 
uuendustegevuse toetamisele, rõhu-
asetusega VKEdel, et anda panus kon-
kurentsivõimelisema Euroopa heaks.

Soovides muuta Euroopa oma 
kodanikele olulisemaks, tagades soli-
daarsuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
rõhutatakse noorte tööhõivet, võt-
tes arvesse ELi üha kasvavat töötuse 
määra. Euroopa ühise varjupaigasüs-
teemi loomine enne 2012. aasta lõppu 
on samuti prioriteet. Sellega seoses 
oleme taotlenud komiteelt etteval-
mistava arvamuse koostamist teemal 
„Eurodac-süsteemi kehtestamine var-
jupaigataotlejate ja teatud kategooria 
ebaseaduslike sisserännanute sõrme-
jälgede võrdlemiseks”. Eesistujariik on 
komiteelt taotlenud arvamuse koosta-
mist ka teemal „Osalusprotsesside ja 
kohalike omavalitsuste, valitsusväliste 
organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite 
kaasatuse suurendamine strateegia 
„Euroopa 2020” rakendamisel”.

Eesistujariik Küpros soovib samuti 
tuua Euroopa oma naabritele lähe-
male, edendades laienemiskava ja 
tuues esile Euroopa naabruspoliitika 
lõunamõõtme, tehes samas tööd ELi 
positsiooni jätkuvaks tugevdamiseks 
maailmas, asetades rõhu ELi arengu-
eesmärkide saavutamisele ja väliskau-
banduspoliitika tugevdamisele.

EL peab olema oma kodanikele 
lähemal. Meie visioon on edendada 
Euroopat soodsa kohana ettevõtetele, 
ideedele, teenustele, innovatsioonile 
ja kultuurile – fi loxenos topos. See on 
osa meie nägemusest parema Euroopa 
heaks – liit, mis pakub oma kodani-
kele, eelkõige noorematele põlvkon-
dadele lootust. ●

*Andreas Mavroyiannis, Presidendi abiminister Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Küpros

Komitee Küproselt pärit liikmete ootused 
seoses Küprose saamisega Euroopa Liidu 
eesistujariigiks*

Vahemere piirkond vajab uut visiooni

Michalis Antoniou
Tööandjate rühm
Küprose tööandjate ja tööstusettevõtjate liidu (OEB) asedirektor
Küprose eesistumine kattub siiani kõige heitlikuma perioodiga Euroopa sõjajärgses ajaloos. Siiski on ebakindel aeg 
ka võimaluste ja muutuste aeg. Selle perioodi vältel peaks komitee koostöös muude ELi institutsioonidega julgus-
tama ja edendama selliste tegevuspoliitikate loomist, mis on hädavajalikud, et taastada majanduskasv, vähendada 
tööpuudust ning anda kõigile Euroopa kodanikele tagasi heaolu väljavaated.

Dimitris Kittenis
Töötajate rühm
Küprose töötajate konföderatsiooni (SEK) endine peasekretär
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika teelahkmel asetsev Küpros saab Euroopa Liidu eesistujariigiks ajal, mil see liit ka 
ise teelahkmel seisab. Eesistujariigina on Küprose ülesanne aidata lahendada ebavõrdsuse ja solidaarsusega seotud 
probleeme ning langetada kriisiolukorras pakilisi otsuseid tööpuuduse vähendamiseks, elukvaliteedi parandamiseks 
ja Euroopa integreerumise jätkamiseks.

Kostakis Konstantinidis
Eri elualade rühm
Küprose Taluliidu (EKA) president
Eesistumise ajal nõuavad meie eesmärgid ja püüdlused jõupingutusi liikmesriikide vahelise koostöö ja solidaarsuse 
tugevdamiseks; peale selle tuleb teha täiendavaid jõupingutusi rahu edendamiseks – ning seda mitte üksnes Vahe-
meremaades ja Lähis-Idas, vaid ka Euroopas ja kogu maailmas. Tahaksime näha ka tavainimeste elustandardi 
paranemist ja majanduskasvu mitte ainult Euroopas, vaid ka riikides, mis Euroopa Liitu ei kuulu.

Michalis Lytras
Eri elualade rühm
Eesistujariik Küpros annab oma panuse, et saavutada sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärk Euroopa 
Liidus, ning hakkab tegutsema, et majanduskasvu edendada ja kriisist välja tulla, et lõpuni koostada ja vastu võtta 
ühine põllumajanduspoliitika aastateks 2014–2020, et võidelda tööpuudusega ning kehtestada rahu Euroopas ja 
kogu maailmas. Ma usun, et see eesistumise aeg tuleb edukas ja tulemusrikas.

Andreas Pavlikkas
Töötajate rühm
Üleküproselise Töötajate Föderatsiooni uuringute ja teadustöö osakonna juhataja
Tahaksin loota, et Küprose Vabariigi eesistujaks olemist saadab edu kõigil tasanditel – nii poliitilistel kui ka organisat-
sioonilistel. Meie riik peab, nii palju kui võimalik, andma oma panuse suurte ja väikeste riikide vahelise solidaarsuse 
küsimustega seotud otsuste tegemisse, ELi tegevuskava tugevdamisse ja laiendamisse ning ELi sidemete tihendamisse 
Vahemeremaade ja Lähis-Ida riikidega. Lisaks saab Küpros võimaluse tutvustada end riigina ning näidata oma 
tugevaid külgi ja eeliseid nii Euroopale kui ka kogu maailmale, et meelitada ligi investeeringuid ja turiste. ●

* Pärast ühe Küprose liikme tagasiastumist komiteest on alanud uue liikme ametisse nimetamise menetlus. Uudiskirja trükki mineku ajal see protsess alles käis. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liikmete täieliku nimekirjaga saab tutvuda meie veebilehel eesc.europa.eu.

Kõnealuse arvamuse raportööriks 
määrati komitee Kreeka liige ja 
Euromedi järelevalvekomitee esi-
mees Dimitris Dimitriadis.

EMSK Info: Miks on ELil 
vaja uut makropiirkonna 
strateegiat Vahemere 
piirkonna jaoks?

Dimitris Dimitriadis: Kõik ELi seni-
sed jõupingutused, mis olid suunatud 
Vahemere piirkonnale tervikuna, on 
ebaõnnestunud. Barcelona protsess, 
mis käivitati 1995. aastal ning mille 
eesmärk oli luua raamistik ELi ja tema 
Vahemere piirkonna partnerriikide 
suhete, on surnud.

Samal ajal on kõnealuse piirkonna 
geopoliitiline kontekst täielikult muu-
tunud Põhja-Aafrika riikides toimu-
nud revolutsioonide tulemusel.

Komitee liige Dimitris Dimitriadis

KOLLEEGIDEVAHELINE INTERVJUU

Uues intervjuusarjas vestleb komi-
tee töötajate rühma Poola liige ja 
EMSK  Info uudiskirja toimetuses 
liikmeid esindav Tomasz Jasiński oma 
kolleegidega neid huvitavate teemade 
üle. Tema esimene intervjueeritav on 
komitee töötajate rühma Hollandi 
liige Martin Siecker, kes esindab Hol-
landi Ametiühingute Liitu.

Tomasz Jasiński: Milline on teie 
ametialane taust?

Martin Siecker: Ma olen ametilt ajakir-
janik. Alustasin oma karjääri 1970. aas-
tatel, kui ma töötasin ühe vasakpoolse 
päevalehe reporterina. Kümme aastat 
hiljem liitusin ma ametiühinguliiku-
misega, kus ma sain liikmete uudiskirja 
toimetajaks.

Tomasz Jasiński: Mis 
motiveeris Teid töötama 
ametiühinguliikumises?

Martin Siecker: Mida rohkem ma töö-
suhetest kirjutasin, seda rohkem olin ma 
nendesse küsimustesse kaasatud. Ühel 

päeval sain teada, et uudiskirja noortele 
reporteritele maksti vähem palka, kui 
neil selleks õigus oli. Asutasin koos kol-
leegidega nende kaitsmiseks komitee. 
Pidasime toimetajaga läbirääkimisi ja 
lõpuks me võitsime. Siis ma otsustasingi 
asuda tööle organisatsiooni, mis kaitseb 
töötajate õigusi.

Tomasz Jasiński: Kui kaua te 
ametiühinguliige olete olnud?

Martin Siecker: Ühinesin ametiühin-
guga siis, kui ma 1967. aastal esimest 
korda tööle asusin. Enne ajakirjanikuks 
saamist tegin ma igasuguseid ajutisi 
töid. See oli mu oma valik. Sel ajal ei 
tahtnud ma püsivat töökohta ega kind-
laid tööaegu. Mulle meeldis vabadus. 
Kui väljas paistis päike, siis võisin ma 
töötamise asemel minna hoopis ujuma.

Tomasz Jasiński: Mis on teie 
hobid?

Martin Siecker: Muusika. Kuulan palju 
muusikat. Mängin natuke trummi, kuid 
ma ei ole piisavalt hea, et mõne bändiga 
ühineda. Isegi kui ma paremini mängik-
sin, ei oleks mul piisavalt aega bändis 
trummi mängimiseks. Ja mulle meeldib 
väga lugeda. Ei ole praktiliselt midagi 
paremat kui üks hea kriminaalromaan.

Tomasz Jasiński: Ma arvasin, 
et kõik hollandlased on 
jalgpallifännid.

Martin Siecker: Ma olengi jalgpalli-
fänn. Olen jalgpallimeeskonna Ajax 
Amsterdam poolehoidja. Varem, kui 
Ajax oli oma tipus, elasin Amster-
dami olümpiastaadioni kõrval. Seits-
mekümnendate alguses vaatasin ma 
kõiki nende kodupubliku ees mängi-
tud Euroopa turniiri mänge, kui nad 
võitsid kolm korda järjest Euroopa 
meistrivõistlused.

Tomasz Jasiński: Millal te 
komitee liikmeks saite?

Martin Siecker: Kümme aastat tagasi. 
2010. aastal nimetati mind kolmandat 
korda komitee liikmeks.

Tomasz Jasiński: Mis on Teie 
arvates kõige pakilisem 
probleem, millega Euroopa Liit 
tegelema peab?

Martin Siecker: Järjest suurem euro-
skeptitsism. See on tõeline oht. Kui 
me ei suuda sellele vastu seista, siis 
on oht, et Euroopa ühendamisest jääb 
alles vaid ruutkilomeetri jagu betooni, 
klaasi ja terast Brüsseli kesklinna lähe-
dal, mis on kui mälestusmärk ideaalile, 
mis kunagi tundus suure ja veenvana, 
kuid kahjuks lõpetas kõige suurema ja 
kulukama poliitilise läbikukkumisena 
ajaloo prügikastis. ●

Peatselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
Tugevdagem Euroopat!

K o d a n i k u ü h i s k o n d  t ä i e õ i -
gusliku partnerina strateegias 
„Euroopa 2020”

25. septembril 2012 toimuv konve-
rents on mõeldud majanduskasvu 
edendamise ja Euroopa majandus-
kasvu pakti arendamise vahendite 
tutvustamiseks. Neljal seminaril 
toimuvad samaaegselt arutelud ELi 
majanduskasvu strateegia jaoks ühtse 
raamistiku loomise, ühtse turu taas-
käivitamise, majanduse elavdamise ja 

töökohtade loomise ning aruka ja jät-
kusuutliku majanduskasvu kontekstis 
vaadeldava innovatsiooni teemadel.

Komitee rühmade esimehed esi-
tavad oma konkreetseid seisukohti, 
kuidas saaks Euroopa jätkusuutliku 
majanduskasvu rajale tagasi pöörata. 
Seejärel toimub kõrgetasemeline 
paneelarutelu selle üle, kuidas mak-
simeerida strateegia „Euroopa 2020” 
pakutavaid kasvuvõimalusi.

Konverentsil osalevad liikmesrii-
kide ja ELi sidusrühmad, ELi taseme 
otsuste tegijad, Euroopa Parlamendi 
ja riikide parlamentide liikmed, 
liikmesriikide valitsused ja admi-

nistratsioonid, riikide ja ELi taseme 
kodanikuühiskondade esindajad, 
kohalikud ja piirkondlikud omavalit-
sused, mõttekojad ja arvamusliidrid.

Konverentsil esitavad Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
liikmesriikide majandus- ja sotsiaal-
nõukogud oma ideid ning jagavad 
kogemusi ja parimaid tavasid, ees-
märgiga kasutada eespool nimetatud 
vahendeid liikumiseks jätkusuutliku 
ja konkurentsivõimelise Euroopa 
poole. (kf) ●

Kas soovite rohkem teavet? Tut-
vuge ürituse programmiga aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home.

Täiendava teabe saamiseks palume 
pöörduda: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

KÜPROSE EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

Seetõttu peame me alustama algu-
sest. Me peame looma uue visiooni 
ja täiesti uue strateegia. Peagi seisab 
mul ees esimene kohtumine Küprose 
ministriga, et arutada seda, kuidas saab 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
kõige paremini täita Küprose nõusta-
mistaotlust.

EMSK Info: Paljusid 
väljakutseid, millega ELi 
liikmesriigid Vahemere 
piirkonnas silmitsi 
seisavad, võiks käsitleda 
ELi ühtekuuluvusepoliitika 
raames…

Dimitris Dimitriadis: Ühtekuulu-
vuspoliitikast ei piisa. Meil on vaja 
laiemat visiooni ja pikaajalist pers-
pektiivi järgmise 15–20 aasta jaoks, 
mis hõlmavad kogu piirkonda ning 
mitte üksnes ELi liikmesriike selles 

piirkonnas. Esmalt peame piirkonna 
jaoks selgelt määratlema pikaajalised 
strateegilised eesmärgid ning seejärel 
peame tagama ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse neile.

EMSK Info: Te saabusite 
just Läänemere piirkonna 
strateegia teemaliselt 
konverentsilt. Kas Te arvate, 
et saite inspiratsiooni 
mõnedest kõnealuses 
raamistikus arendatud 
lahendustest?

Dimitris Dimitriadis: Läänemere 
piirkonna strateegia on kindlasti üks 
mudel selliste strateegiate jaoks. See 
on näidanud, kui edukas võib olla 
integreeritud lähenemisviis ühistele 
probleemidele, mis hõlmavad mit-
meid riike ja ametiasutusi. On selge, 
et ei ole võimalik korrata Läänemere 

strateegia lahendusi tervikuna, kuid 
paljud neist on kasulikud inspirat-
siooniallikad. Geopoliitika küsimuses 
pakub Läänemere piirkonna strateegia 
kasulikku kogemust: isegi kui stratee-
gia hõlmab üksnes ELi liikmesriike, 
on selle edu jaoks otsustava tähtsusega 
ELi ja Venemaa vahelised suhted.

Kui me soovime, et ELi Vahemere 
piirkonna strateegia oleks edukas, 
peaks see ühendama kõiki osale-
jaid Vahemere piirkonnas: ELi liik-
mesriike, saari, Põhja-Aafrika riike, 
Türgit, Iisraeli ja Palestiina territoo-
riume. (mb) ●

Küprose eesistumisaja veebileht 
on nüüd valmis ja töötab.

Lugege Küprose eesistumisaja 
kõige värskemaid uudiseid aadressil 
www.cy2012.eu.

Eesistujariik Küpros palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel koos-
tada arvamus teemal „Vahemere 
makropiirkonna strateegia väljatööta-
mine – kasu saarliikmesriikide jaoks”.

Andreas Mavroyiannis, presidendi abiminister 
Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariik Küpros

KOMITEE UUED VÄLJAANDED

 ■ Tarbijakaitse

 ■ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus 
Küprose Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 
ajal

Täiendavat teavet leiate aadressil

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a . e u / ? i = p o r t a l .
en.publications. ●
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konverents, et arutada praegust 
riigivõlakriisi. Osalesid Luxem-
bourgi peaminister ja eurorühma 
esimees Jean-Claude Juncker, Itaa-
lia Euroopa asjade minister Enzo 
Moavero Milanesi ning Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Keskpanga 
ja Euroopa Parlamendi kõrgetase-
melised esindajad. Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee president 
Staff an Nilsson avas konverentsi 
üleskutsega tagada fi skaalstabiil-
susliit ja võtta kasutusele euro-
võlakirjad. Ta rõhutas vajadust 
konkreetsete algatuste järele, mis 
aitaksid liikmesriikidel jagada fi s-
kaalkohustusi, nii et oma eelarvet 
konsolideerivate riikide võla int-
ressimäärad võiksid langeda.

Arutelu juhtis ECO sektsiooni 
esimees Michael Smyth, kes selgi-
tas, et tema arvates on meil tege-
mist nõudluskriisiga, mis sarnaneb 
1930. aastate omaga, ning et tra-
ditsiooniline kokkuhoiupoliitika 
viib ainult majanduslanguseni, 
mis soodustab populismi ja radi-
kaalsete parteide arengut. Carmelo 
Cedrone ja Gerard Dantin, kes on 
koostanud kaks komitee arvamust 
eurovõlakirjade ja sarnaste võla 
jagamise vahendite kohta, ning 
komitee majanduspoliitilise koor-
dineerimise alalise uurimisrühma 
esimees Pedro Augusto Almeida 
Freire leidsid, et integratsioon on 
ainuke võimalik lahendus praegu-
sele olukorrale. Carmelo Cedrone 
juba vastu võetud arvamuses on 
esitatud konkreetne ettepanek toe-
tada kahte liiki võlakirjade kasutu-
selevõttu: stabiilsusvõlakirjad, et 
tagada ühiselt võla kate, ja inves-
teerimisvõlakirjad, et meelitada ligi 
kapitali tärkava turumajandusega 
suurriikidest, nagu Brasiilia, Vene-
maa, India ja Hiina. Gérard Dan-
tin koostab praegu arvamust, mis 
pannakse hääletusele täiskogu juuli 
istungjärgul ja milles käsitletakse 
võla jaotamist liikmesriikide vahel.

Komisjoni esindaja rõhutas, et 
oluline on luua fi nantssektori kait-
semeetmed ELi tasandil ja liikuda 
parema fi skaalintegratsiooni suu-
nas. Euroopa Parlamendi liige Syl-
vie Goulard märkis omalt poolt, et 
Euroopa Ülemkogu ei peaks olema 
ainuke poliitiline areen praeguse 
kriisi lahendamiseks, ning leidis, 
et küsimusele tuleb läheneda laie-
malt. Jean-Claude Juncker lõpetas 
konverentsi optimistlikul toonil, 

Kriisist väljumiseks puudub poliitiline tahe

Hr Cedrone, oma hiljutises arvamuses 
märkisite, et Euroopa praegune kriis on 
pigem poliitiline kui majanduslik ...

Euroopa ei saa endale enam kauem lubada ühte raha-
poliitikat ja 17 erinevat majandus- ja fi nantspoliitikat. 
EL peaks liikuma fi skaalliidu suunas ning esimese sam-
muna tuleks kehtestada kaks teineteist täiendavat, kuid 
erinevat ELi võlakirja: mittekaubeldavad liidu võlakirjad 
võla stabiliseerimiseks ning eurovõlakirjad majanduse 
elavdamiseks ja majanduskasvu suurendamiseks.

Kas see on teostatav?

Nimetatud võlakirjad annaksid investoritele tagasi usu ning aitaksid kokkuhoiu 
asemel heaoluriiki taastada. Lisaks ei nõua meie plaan aluslepingute muutmist 
ega uute institutsioonide loomist. Kasutada saaks ELi olemasolevaid vahendeid, 
nagu Euroopa Investeerimisfond. Ainsana on puudu poliitiline tahe. (rdr) ●

Martin Siecker: muusika ja kriminaalromaanide austaja
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Komitee liige Michalis 
Antoniou tööandjate 
rühmast

Komitee liige Dimitris 
Kittenis tööandjate 
rühmast

Komitee liige Kostakis 
Konstantinidis eri 
elualade rühmast

Komitee liige Michalis 
Lytras eri elualade 
rühmast

Komitee liige Andreas 
Pavlikkas töötajate 
rühmast
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KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Digitaalturg majanduskasvu toeks

Nõuandena eesistujariik Taanile digitaalarengu suundade kohta võt-
tis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee maikuus vastu arvamuse 
digitaalse siseturu kasutamise kohta majanduskasvu toetamiseks. 
ELi jaoks on panused kõrged, kuna uurimustest nähtub, et digitaalne 
siseturg suurendaks Euroopa SKPd 2020. aastaks 4 % võrra.

Arvamuses kutsuti üles looma kiiresti infrastruktuuri kogu 
Euroopa territooriumil, sealhulgas äärealadel, et tagada kõigi juur-
depääs internetile.

Võttes arvesse asjaolu, et 
2015. aastal nõuab 95 % töökohta-
dest interneti kasutamisega seotud 
oskusi, toonitas arvamuse raportöör 
Laure Batut (Prantsusmaa, töötajate 
rühm), et „koolitus on põhjapaneva 
tähtsusega”. Ta lisas, et kõigi, seal-

hulgas eakate juurdepääs riist- ja tarkvarale ning koolitusele nende 
kasutamise kohta on sellele väljakutsele vastamise eeltingimused.

E-kaubanduse hoogustamiseks kutsus komitee üles ühtlustama 
kaubanduse ja kaudse maksustamise õigusakte. Komitee hoiatas 
aga siiski, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena maksumäärade 
tõstmiseks. (mb) ●

Euroopa on jäänud maha energiavaldkonna 
eesmärkide saavutamisel

Edusammud vähese CO
2
-heitega majanduse suunas on nii ELis 

kui ka teatud liikmesriikides ohtlikult kaugel praegustest eesmär-

kidest – nii hoiatab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee arvamuses „Energia 
tegevuskava aastani 2050”, 
mis võeti vastu mais toimu-
nud täiskogu istungjärgul.

Komitee arvates, ei tun-
nista EL, kuivõrd kaugele 

maha on ta jäänud iseenda eesmärkide saavutamisel. „Äärmiselt 
saastavate tootmisprotsesside vähenemine ELis, nende kasv maa-
ilma teistes paikades ning sellest tulenev import ELi varjavad maha-
jäämuse ulatust,” märgib arvamuse raportöör Pierre Jean Coulon 
(töötajate rühm, Prantsusmaa).

Arvamuses kritiseeritakse vähest edu energiatõhususe ja taas-
tuvenergia valdkonnas. Selles märgitakse, et taastuvenergia aren-
gut takistab valitsuste ebakindel toetus ja mõnel juhul kohapealne 
vastuseis.

Komitee kordab oma nõudmist luua Euroopa kodanikuühis-
konna foorum, et hoogustada teabevahetust ELis, tuues korra-
päraselt kokku kõik sidusrühmad, et arutada energiaüleminekut 
aastaks 2050.

Arvamuse kaasraportöör Richard Adams (eri elualad, Ühend-
kuningriik) on seisukohal, et üldsuse toetus energiavalikutele on 
hetkel Euroopa demokraatia proovikivi. Lisaks leiab ta, et tegevus-
kava aastani 2050 ei tuleks kasutada mitte ainult eurooplaste hulgas 
võimalikult ulatusliku arutelu käivitamiseks, vaid selles tuleks pro-
pageerida ka osalemist igal tasandil – üksikisiku, piirkonna, riigi ja 
Euroopa Liidu tasandil. (mb) ●

Euroopa sotsiaalettevõtlus ja 
sotsiaalettevõtlusfond

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kahes arvamuses 
– „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” (raportöör Ariane Rodert, 
eri elualad) ja „Sotsiaalettevõtluse algatus” (raportöör Giuseppe 
Guerini, eri elualad) – innustanud komisjoni ja liikmesriike 
parandama sotsiaalettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja 
rahastamisele, töötama välja riiklikud raamistikud sotsiaalet-
tevõtete kasvu edendamiseks ning rakendama Euroopa sot-
siaalettevõtlusfondi asjakohasel viisil.

ELi sotsiaalmajandussektoris 
töötab juba enam kui 11 miljonit 
inimest ehk 6  % tööjõust. Ligi-
kaudu iga neljas Euroopas asuta-
tud ettevõte on sotsiaalettevõte. 
Praeguses kriisiolukorras, kus 
töötute või sissetulekuta inimeste 
arv, pidevalt kasvab, tahab EMSK 
suurendada majanduskasvu, 
tööhõivet ja konkurentsivõimet, 

kujundades samal ajal kaasavamat ühiskonda kooskõlas stra-
teegiaga „Euroopa 2020”.

EMSK leiab, et tulevikus peaksid Euroopa sotsiaalettevõt-
lusfondiga kaasnema ka muud sotsiaalettevõtete arendamisele 
suunatud rahastamisvahendid. Euroopa sotsiaalettevõtlusfon-
dist üksi ei piisa selleks, et parandada juurdepääsu vajalikule 
kapitalile. (ail) ●

Viis aastat tagasi usaldas Euroopa 
Ülemkogu tosinkonnale silmapaist-
vale Euroopa inimesele ülesande 
koostada aruanne ELi väljakutsetest 
järgmisel 20 aastal. Felipe Gonza-
lezi juhitud nn tarkade rühm, kuhu 
kuulusid ka Mario Monti ja Lech 
Walesa, jõudis 2010.  aasta mais 
järeldusele, et Euroopa tuleb rajada 
uuele alusele. Aruandes loetleti järg-
mised prioriteedid: majanduskasv, 
konkurentsivõime, demokraatlik 
legitiimsus ja kliimamuutuste vas-
tase võitluse juhtimine. Just need 
teemad on Euroopa organiseeritud 
kodanikuühiskonna igapäevatöö 
keskmes Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees –  selle avalikel 
aruteludel, konverentsidel, uuri-
misrühmades ja arvamustes. Ei ole 
kokkusattumus, et nii nn tarkade 
rühma antud vastused kui ka ena-
mik komitee poliitilisi seisukohti 
lähtuvad ühest ühisest põhimõttest: 
„Vajame rohkem Euroopat, mitte 
vähem”.

Komitee arvates peab „roh-
k e m  E u r o o p a t ”  o l e m a  k a 
2014.–2020.  aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku juhtpõhimõte, 
sest sellega määratakse kindlaks ELi 
eelarve järgmiseks kuueks aastaks. 
Eelmise mitmeaastase fi nantsraa-
mistiku vastuvõtmise ajal enamiku 
Euroopa riikide majandus kasvas 
ja fi nantsstabiilsus näis iseenesest-
mõistetav. Praegust ebastabiilsust 
ja Euroopat vallutavaid kokkuhoiu-
meetmeid arvestades on oht, et võe-
takse vastu minimalistlik eelarve. 
Euroopa Komisjon soovitab seega 
jätta ELi kogueelarve praeguse 1 % 
tasemele ELi SKPst, samal ajal kui 
osa liikmesriike nõuab kärpeid. 
Komitee võttis maikuisel täiskogu 
istungjärgul vastu arvamuse, milles 
kutsus omalt poolt tõstma eelarvet 
1,11 %-ni. Meenutagem, et mää-
ratluse kohaselt on eelarve teatud 
ajavahemikuks koostatud kulude, 

tulude ja ressursside hinnang, mis 
kajastab tulevasi fi nantstingimusi 
ja -eesmärke. Kui kohaldada seda 
ELi praegusele olukorrale, tuleb 
nüüd, kus eesmärgid on suuremad, 
nii kulud kui ka tulud ümber hin-
nata. Kui EL soovib tõesti astuda 
märkimisväärse sammu integ-
reerimise suunas ning võtta suu-
rema vastutuse, peab ta Euroopa 
sotsiaalmudeli tagamiseks võtma 
samuti majanduskasvu ohjad enda 
kätte. See on võimalik vaid siis, kui 
eelarve – vahend ELi eesmärkide 
saavutamiseks – on piisavalt ambit-
sioonikas.

Eelöeldust hoolimata parandab ja 
lihtsustab komisjoni mitmeaastase 
fi nantsraamistiku ettepanek siiski 
eelarve struktuuri. Veel üks posi-
tiivne samm on Euroopa Komisjoni 
kriitika teatud liikmesriikide lähe-
nemisviisi suhtes läbirääkimistele, 
mida iseloomustavad õiglase vastu-
tasu ja horisontaalse võrdsuse põhi-
mõtted. Tulude poole pealt toetab 
komitee ettepanekut võtta kasu-
tusele uus omavahendite süsteem, 
mis hõlmab käibemaksu muudetud 
vahendit ja fi nantstehingute maksu. 
Kulude poole pealt peaksid insti-
tutsioonid ja liikmesriigid pidama 
meeles Euroopa lisaväärtuse põhi-
mõtet, mille kohaselt ELi tasandil 
kulutatud euro on mõjusam kui 
riigi tasandil kulutatud euro. Eel-
arve kahele peamisele kuluartiklile 
– ühine põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika –  antakse 
komisjoni ettepanekuga samuti 
parem struktuur, mis soodustab 
mõjukust ja tõhusat põllumajan-
dust ning püüab suurprojektide 
innustamisega vähendada vahen-
dite hajumist. Komitee hoiatab 
siiski, et praegune ühtekuuluvus-
poliitika võib tuua kahju ELi vähim 
arenenud piirkondadele, kui vahen-
dite jagamisel kohaldatakse makro-
majanduslikku tingimuslikkust.

Hüüdlauset „Vajame rohkem 
Euroopat, mitte vähem” täiendab 
üks mõiste, mida komitees pidevalt 
kuuleb ja mis järjest enam popu-
laarsust kogub: „Euroopa mõõtme 
puudumisest tulenevad kulud”. 
Kui ELi eelarve suurus, tõhusus ja 
läbipaistvus ei ole vastavuses kaalul 
olevate küsimuste tõsidusega, võib 
see tingida olukorra, kus 21. sajandi 
probleemidega peab tegelema nõr-
gem Euroopa Liit. Sellega kee-
raksime selja nn  tarkade rühma 
soovitustele. (asp) ●

ÜRO Arenguprogrammi nõukogu 
seadis maailma rahvastiku päeva 
sisse 1989. aastal ning seda tähis-
tatakse igal aastal 11. juulil selleks, 
et suurendada teadlikkust maailma 
rahvastiku ja säästvuse teemadest. 
Kuna rahvastiku ja säästvuse teemad 
on omavahel lahutamatult seotud, 
kohtus EMSK Info komitee säästva 
arengu vaatlusrühma esimehe Hans-

11. juuli: maailma rahvastiku päev

Joachim Wilmsiga, et vestelda rah-
vastiku päevast.

EMSK Info: Kas maailma 
rahvastiku päeva 
tähistamine on praegusel 
ajal jätkuvalt oluline?

Hans-Joachim Wilms: See on olu-
line, kuna meil tuleb kaaluda, kuidas 

me tahame tegeleda rahvastikuküsi-
muste ja eeskätt toiduga kindlusta-
tuse teemaga. Ka komitees on selge, 
et põllumajandustootjad jagunevad 
kahte leeri. Traditsioonilised põllu-
majandustootjad leiavad, et rohkem 
on võimalik toota põllumajandus-
maa suurendamise abil. Mina kuu-
lun teise rühma, kes leiab, et meie 
planeet suudab toita kõiki õiglase 
jaotumise teel.

EMSK Info: Mida see 
tähendab?

Hans-Joachim Wilms:  ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisat-
siooni avaldatud statistika näitab, 
et maailm suudab toota piisavalt 
toiduaineid kõigile, kuid neid toi-
duaineid ei toodeta seal, kus neid 
vajatakse, ning nende kvaliteet ega 
kvantiteet ei ole piisav. Küsimus on 
selles, kuidas seda olukorda muuta. 
Tagajärjed on katastroofi lised, see 
põhjustab näiteks metsade hävimist 
Brasiilias ja Argentiinas. Asjaolu, et 
eurooplased ei suuda toota piisavalt 
toiduaineid, näitab vajadust käitu-
mise muutmise järele nii meie kui ka 

arengumaade tootjate puhul. Ühe 
aspektina tuleb esile tõsta seda, kui 
palju on meie toitumisharjumused 
viimase sajandi jooksul muutunud, 
nt kasvanud on lihatarbimine.

EMSK Info: Mida tuleks 
muuta?

Hans-Joachim Wilms: Üldise raa-
mistiku loomiseks peab toimuma 
mitmeid asju. Põllumajandusmaa 
laiendamise toetamine on liiga 
lihtne. Meil tuleb tagada, et riigid 
oleksid võimalikult sõltumatud. 
Näiteks ei ole mõttekas vedada 
loomasööta üle kogu maailma. 
Samuti on vale muuta Saksamaa 
looduskaitsealad biomassi kasva-
tamise aladeks. Ja need on vaid 
kaks näidet.

EMSK Info: Komitee 
on korduvalt selgelt 
väljendanud, et meie 
tootmise ja tarbimise 
mustrid tuleb uuesti läbi 
vaadata. Kas Teie arvates 
võiks ainuüksi see tagada 
säästva tuleviku?

Rajamas sildu üle rahutu vee
Intervjuu Taani Euroopa asjade ministri Nicolai Wammeniga

EMSK Info: Mis olid 
Taani eesistumise aja 
eesmärgid?

Nicolai Wammen: Kohe algusest 
peale oli selge, et Taani võtab ELi 
Nõukogu eesistumise üle sügava 

majanduskriisi ajal. Taani eesistu-
mise aja selge eesmärk oli Euroopa 
uuesti õigele teele ja kriisist välja 
aidata ning seda mitte üleeuroopa-
liste kõmupealkirjade, vaid tõsise 
töö ja Euroopale vajalike tulemuste 
saavutamisega. Viimase kuue kuu 
jooksul oleme teinud selle nimel 
tõsist tööd, „rajades sildu üle rahutu 
vee” ning edendades läbirääkimisi.

Eesistujariik Taani on aidanud 
kujundada majanduspoliitikat, 
mis võitleb kriisiga kahe nurga alt. 
Selleks et tagada majanduse elavne-
mine, on vaja taastada usaldus riigi 
rahanduse konsolideerimise abil, 
samas on vaja edendada majandus-
kasvu ja luua uusi töökohti refor-
mide ja uute algatuste abil.

Nüüd eesistumise ajale tagasi 
vaadates arvan, et on õiglane 
öelda, et suutsime Euroopa olulise 
sammu võrra edasi viia.

EMSK Info: Mida peate oma 
suurimateks saavutusteks?

Nicolai Wammen: Taani kesken-
dus eesistumise aja algusest peale 
tõsisele tööle Euroopa edasi viimi-
seks. Viimased kuus kuud oleme 
püüelnud tegelike tulemuste saa-
vutamise poole kõigis valdkonda-
des. Kõige olulisem saavutus ei ole 
üks konkreetne kordaminek, vaid 
pigem see, et oleme näidanud, et 
EL suudab toimida ja tulemusi 
saavutada kriisist hoolimata. Olen 
uhke, et Taani on oma eesistumise 
ajal andnud koostöös teiste ELi 
institutsioonidega olulise panuse 
Euroopa kriisist väljatoomisse.

Kui peaksin majanduse tege-
vuskava kõrval tooma välja kolm 
saavutust, siis üks neist on kindlasti 
energiatõhususe direktiivi üle saa-
vutatud kokkulepe. See on kasulik 
nii kliimale kui ka meie energia-

sõltuvusele ning aitab Euroopas 
luua 400  000 töökohta. Teine 
väljapaistev saavutus on rändlus-
teenuse määrus. Sellega tagatakse 
madalamad mobiilside hinnad 
nutitelefonide kasutamisel välisrii-
gis. Ning kolmandaks on Serbiale 
kandidaatriigi staatuse andmine, 
mis on oluline samm demokraatia 
tagamisel Euroopas.

EMSK Info: Taani 
eesistumise aega 
iseloomustas kulutõhusus. 
Sellega, et koosolekutel 
pakuti vaid kraanivett, 
teenisite hüüdnime 
„kraanivee eesistuja”…

Nicolai Wammen: Ausalt öeldes 
olen selle hüüdnime üle väga uhke. 
Miks? Sest see on tõsi: esiteks tuleb 
meil Taanis kraanidest tõeliselt 
head joogivett ning teiseks peame 
keskkonnahoidlikku kulutõhusust 

eriti suureks väärtuseks. Me hoo-
lime oma loodusvaradest ja CO

2
 

heitkogustest. Just see on olnud 
peamine juhtpõhimõte kogu ees-
istumise aja kavandamisel.

Seepärast olid kõik koosolekute 
toimumiskohad ja hotellitoad 
ökomärgisega. Menüüd põhine-
sid hooajalistel toiduainetel, mil-
lest 50 % tuli kohalikelt tootjatelt. 
Lisaks viisime ellu programme 
toidujääkide piiramiseks ning 
kõik toidujäägid transporditi otse 
kohalikesse biogaasitehastesse ning 
muundati energiaks Taani majapi-
damiste tarbeks.

Tean, et mitmed mu kolleegid 
on saanud Taani keskkonnahoidli-
kust lähenemisviisist innustust, nii 
et loodan, et järgmised eesistujarii-
gid järgivad meie eeskuju. (pln/
mb) ●

Taani Euroopa asjade minister Nicolai Wammen

Komitee liige Benedicte Federspiel 
eri elualade rühmast

Komitee liige Marie-Louise Knuppert 
töötajate rühmast

Komitee liige Nils Juhl Andreasen 
tööandjate rühmast

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
gelsen

Taani eesistumisaeg nähtuna komitee Taani 
liikmete silmade läbi
Meil pole muud valikut, kui muuta oma tarbimisharjumusi
Intervjuu komitee liikme ja Taani tarbijakaitse nõukogu vanemnõustaja 

Benedicte Federspieliga

Tulekahjusid kustutanud eesistujariik
Intervjuu komitee tööandjate rühma liikme ja Taani 

Põllumajanduse ja Toidunõukogu direktori Nils Juhl 

Andreaseniga

EMSK Info: Tähistamaks 
15. märtsil 2012 Euroopa 
tarbijapäeva, korraldas 
komitee koos Taani 
tarbijakaitse nõukoguga 
konverentsi „Kriisiaegne 
säästev tarbimine”. 
Mis Te arvate, kas ELi 
eesistujariik Taani kuulis 

EMSK Info: Vahetult enne 
Taani eesistumisperioodi 
algust rõhutasite, et 
erilist tähelepanu tuleb 
pöörata Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime 
parandamisele, ja seda 
eelkõige toiduainete 
sektoris. Kuidas 
hindate oma saavutusi 
eesistujariigina selles 
valdkonnas?

Nils Juhl Andreasen: Seda on 
raske öelda, kuna nii palju jõudu 
tuli kulutada ELi fi nantskriisile ja 
lõpuks ka euro kaitsmisele. Kõne all 
oli pigem kahjutõrje kui positiivne 
püüdlemine Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime parandamise 
poole. Sellest hoolimata usun, et 
pikemas perspektiivis toob see 
Euroopa ettevõtetele, sealhulgas 
ka põllumajandus- ja toiduainete-
sektorile, konkurentsieelise.

EMSK Info: Eesistujariik 
Taani on juhtinud 
läbirääkimisi ühise 
põllumajanduspoliitika 
reformide üle, mille Küpros 
nüüd eesistujariigina üle 
võtab. Kas läbirääkimised 

meie üleskutset muuta 
tarbimisharjumusi?

Benedicte Federspiel: See teema 
oligi juba aktuaalne, sest „kesk-
konnahoidlikkus” ja „säästvus” olid 
üldiselt Taani valitsuse ja samuti 
ELi eesistumisaja märksõnad ja 
eesmärgid. Ministrid ja teised täht-
sad sõnavõtjad tegid konverentsil 
selgeks, et võimatu on mitte muuta 
meie praegusi tarbimisharjumusi.

EMSK Info: Kas praegune 
kriis ei raskenda säästva 
tarbimise edendamist?

Benedicte Federspiel: Me ei saa 
endale lubada säästvuse põhimõtte 
väljajätmist ükskõik millisest polii-
tikavaldkonnast. Kriisist väljumise 
viise otsides võime samuti leida 
uusi taskukohaseid ja säästvaid 
lahendusi. Üks selline näide on 
energiatõhususe direktiiv, milles 

liiguvad Teie arvates õiges 
suunas?

Nils Juhl Andreasen: Minu mee-
lest ei liigu läbirääkimised praegu 
üldse, seega on võimatu öelda, kas 
nende suund on õige. Euroopa 
Komisjoni esitatud ettepanekust ja 
selle tagajärgedest selguse saamisele 
on kulunud hulk aega. Liikmesrii-
gid ja valitsusvälised organisatsioo-
nid esitasid alles hiljuti oma selged 
arvamused ja seisukohad.

Vahepeal on olukord kiiresti 
muutumas, põhjuseks Euroopa 
Liidu süvenev fi nantskriis, toiduai-
nete pakkumise ja nõudluse muutu-
vad vahekorrad maailmaturul ning 
tähelepanu koondumine säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Kokku-
võttes võib see tugevasti mõjutada 
Euroopa Liidu põllumajandus- ja 
toiduainetesektori tähtsust puu-
dutavaid poliitilisi hoiakuid ning 
euroopalikku põllumajandustoot-
mise mudelit.

EMSK Info: Kas Taani 
eesistumisperiood oli Taanis 
üldiselt kõneaineks või jäi 
see enamasti tähelepanuta?

Nils Juhl Andreasen: Taanis ja 
Brüsselis on toimunud palju mit-
mesuguseid üritusi ning Taani 
valitsus on selles osas head tööd 
teinud. Kahjuks on pealkirjades 
domineerinud paljud Taani sise-
probleemid ja ELi fi nantskriis, mis 
on kiskunud tähelepanu eemale ELi 
teemadelt ja Taani kui eesistujariigi 
jõupingutustelt. (pln/mb) ●

just kokku lepiti. Taani tööstus 
kinnitas hiljuti, et teel 2020. aasta 
poole peaks olema võimalik saa-
vutada nii majanduslikud kui ka 
keskkonnaalased eesmärgid.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et muuta säästev tarbimine 
tarbijate jaoks lihtsaks 
valikuks?

Benedicte Federspiel: Me kõik 
peame endale vastutuse võtma 
ning säästva tarbimise toetamine 
peab muutuma tavapäraseks. Sel-
lega seoses palus eesistujariik komi-
teel koostada arvamuse säästva 
tootmise ja tarbimise edendamise 
kohta. Lihtsaid lahendusi siiski ei 
ole ning järgnevatel aastatel tuleb 
jätkata tööd taskukohaste ja kesk-
konnasäästlike toodete ja teenuste 
pakkumise nimel. (pln/mb) ●

Energiatõhusus: made in Denmark
Intervjuu komitee töötajate rühma liikme ja Taani Ametühingute Liidu sekretäri 

Marie-Louise Knuppertiga

EMSK Info: Eelmise aasta 
septembris ütlesite te, 
et eesistujariik peaks 
koondama tähelepanu 
roheliste töökohtade 
loomisele ja võitlusele 
noorte tööpuudusega. Kas 
eesistujariik on teinud selles 
valdkonnas piisavalt?

Marie-Louise Knuppert: Ta on tei-
nud kõik, mis tema võimuses, et seada 
majanduskasv ja töökohtade loomine 

tegevuskavas esikohale, mis majandus-
kriisi arvestades ei osutunud just liht-
saks ülesandeks. Mul on hea meel, et 
eesistujariigil õnnestus saavutada kok-
kulepe energiatõhususe direktiivi üle.

Kui me oleksime läbi kukkunud, 
oleksime lasknud käest kuldse võima-
luse aidata liikmesriikidel tegutseda 
tõhusalt energiatarbimise valdkonnas 
ning toetada tuhandete töökohtade 

loomisest ajal, mil neid nii väga vaja-
takse.

Eesistujariik Taani koondab jätku-
valt tähelepanu noorte töötusele. Nüüd 
on aeg tegutseda. EL peab kohandama 
oma poliitikat nii, et noortele tehtaks 
ühiskonnas ruumi. Seda oleks võima-
lik teha Euroopa Sotsiaalfondi enne-
tavama kasutamisega. Sellega seoses 
tegid Taani Ametühingute Liit ja 
Taani tööandjad ettepaneku kasutada 
sotsiaalfondi vahendeid töökogemuse 
omandamise kavade kasutuselevõtu 
toetamiseks liikmesriikides.

See rõhuasetus võiks kajastuda ka 
läbirääkimistes riigihanke direktiivi 
üle, mis võiks täiesti õigustatult hõl-
mata nõudeid selle kohta, et riigihan-
kelepingute sõlmimisest huvitatud 
asjaosalised peavad tagama ka teatud 
arvu praktikakohti. Need on lihtsalt 
kaks praktilist näidet.

EMSK Info: Te osalesite äsja 
Kopenhaagenis toimunud 
koosolekul, kus käsitleti seda, 
kuidas kaasata kodanikke 
ELi projektidesse. Kas on 
raske kaasata taanlasi ELi 
arutelusse?

Marie-Louise Knuppert: Usaldust ja 
üldsuse toetust ELi liikmelisusele saab 
saavutada ainult siis, kui nähakse, et 
ELi poliitikud lahendavad tavakoda-
nike probleeme. Inimestel peab olema 
võimalik ELi panust igapäevaelus 
näha. Leidub konkreetseid ettepane-
kuid selle kohta, kuidas seda on võima-
lik teha, sealhulgas ülalpool nimetatud 
näited.

EMSK Info: Kas Teile meenub 
mõni teabetegevus Taanis, 
millest EL peaks õppust 
võtma?

Marie-Louise Knuppert: EL peab 
olema oma teabetöös nii konk-
reetne kui võimalik, kuigi tegemist 
on eelkõige liikmesriikide poliitika-
kujundajate ülesandega. Kodanike 
platvorm (Folkemødet), mis loodi 
Bornholmi saarel Rootsi idee põhjal, 
kujutab endast lihtsalt ühte poliitikute 
ja avalikkuse otsedialoogi instantsi. 
ELi teabepoliitika peaks põhinema 
avatud koordineerimismehhanis-
midel ja kogemuste jagamisel, mida 
kasutatakse praegu nii paljudes teistes 
valdkondades. (pln/mb) ●

Globaliseerumine ja ümberpaigutamine: 
kas ELi tööstusel on tulevikku?
Pepe oli aastaid töötanud päi-
kesepaneelide tehases ühes ELi 
liikmesriigis. Tal oli suurepärane 
töökoht, tähtajatu leping ja head 
töötingimused. Ettevõte teenis 
kasumit ja laienes pidevalt. 
Ettevõtet aitasid omalt poolt ka 
kohalike omavalitsuste pakuta-
vad eritingimused ja riiklikud 
taastuvenergiasektori toetused. 
Kõik näis täiuslik...kuni kriisini. 
Ja siis sai pidu läbi.

Eelarvekärbetest tingituna oli 
riigi valitsus sunnitud toetusi 
vähendama, mis tõi kaasa päike-
sepaneelide nõudluse drastilise 
languse. Selle tagajärjel otsus-
tas ettevõte tehase sulgeda ja 
kolida tootmine üle Mehhikosse. 
Lõpuks kaotasid kõik tehase töö-
tajad oma töökohad ja ühinesid 
töötute leeriga, mis juba moo-
dustas 40 % riigi tööjõust.

Pepe oli jõudnud äkitselt krii-
tilisse olukorda. Lõpuks võttis ta 
vastu lühiajalise lepingu, et koo-
litada Mehhikos asuva uue päi-
kesepaneelide tehase kohalikke 
töötajaid – neid, kes teda nüüd 
asendasid. Pärast kattetuid luba-
dusi jäi ta lõpuks ikkagi töötuks.

Tööstuse muutused ja globa-
liseerumine puudutavad Euroo-
pas tuhandeid töötajaid nagu 
Pepe, mis esitab väljakutse üha 
enam integreeritud siseturule. 
Selle olukorra lahendamiseks 
moodustasid Euroopa Liit ja 
komitee 2002.  aastal tööstuse 
muutuste nõuandekomisjoni 
(CCMI). CCMI pädevused hõl-
mavad arengute prognoosimist, 
ennetamist ja analüüsimist, et 
tagada ühtne positiivne lähene-
misviis tööstuse muutuste juh-

timisele lähtuvalt majanduslikust, 
ühiskondlikust, territoriaalsest 
ja keskkondlikust vaatepunktist. 
Majanduse moderniseerimisest 
mõjutatud eri sektoritest pärit liik-
med annavad CCMI-le moraalse 
autoriteedi arutada neid küsimusi 
otse teiste ELi poliitikakujunda-
jatega. Nende eesmärk on selge 

–  säilitada ELi tööstuse konku-
rentsivõime, tagades samal ajal, 
et arengud oleksid sotsiaalselt 
kasulikud. CCMI esimees Jorge 
Pegado Liz määratleb komisjoni 
kolme põhifunktsioonina ELi 
asutajate põhimõtete edendamine 
arvamuste kaudu; selliste arengute 
nagu globaliseerumine, sotsiaalne 
võrgustumine ja uued töömeetodid 
väljakutsetele vastamine; tööstuste 
muutuste ja ümberstruktureerimise 
ennetamine ja nendeks valmistu-
mine. Eesmärk on õppida minevi-
kust, jälgida proaktiivselt olevikku 
ja ennetada tulevikku.

Alates majandus-, finants- ja 
teab-mis-veel kriisi algusest on 
CCMI tegutsenud kõigi asja-
omaste tööstuse sidusrühmade, nii 
töötajate kui ka tööandjate hääle-
kandjana. 2011. aasta mais võttis 
CCMI vastu kolm arvamust, milles 
käsitletakse seda, kuidas ELi töös-

tuspoliitikat mõjutab praegu glo-
baliseerumine. CCMI seisukoht on 
selge ja üheselt mõistetav. Globali-
seerumine on innustanud ettevõt-
teid välismaale kolima ja/või oma 
tegevust ümber struktureerima. 
Ent seistes silmitsi ohuga, et odav 
tööjõud ja kehvad töötingimused 
väljaspool Euroopat võivad kärpida 
ja kaotada tootmisvaldkonna töö-
kohti koduriigis, peavad juhtkond 
ja töötajad hakkama mõistma, et 
ümberpaigutamise väljakutsele 
vastamiseks on vaja teha koostööd. 
On ainult üks viis edasiliikumi-
seks – Euroopa säilitab oma koha 
esmajärgulise majandusjõuna tänu 
haridusele ja koolitusele, innovat-
sioonile ja säästvale arengule.

Kuna tehnoloogia ja teadus 
on muutunud üha tähtsamaks, 
on CCMI keskendunud IKT-le 
ja teenustele – sektoritele, milles 
Euroopa on teistest maha jäänud. 
„See on uus lahinguväli, millel me 
peame püsima Hiinast ja Indiast 
eespool”, lisas komitee liige ja arva-
muse „Globaliseerunud maailma 
tööstuspoliitika” raportöör Joost 
P. van Iersel.

12.  juunil tähistas CCMI oma 
kümnendat sünnipäeva, korralda-
des konverentsi teemal „Jätkuvad ja 
säästvad tööstuste muutused”. Üri-
tus tõi kokku Euroopa tööstuslii-
tude ja ametiühingute esindajad ja 
poliitikakujundajad, et analüüsida 
Euroopa tööstuse olukorda, selle 
mineviku väljakutseid ja tuleviku 
suundumusi.

Pepe lugu kordub kõikjal Euroo-
pas kogu aeg, ent CCMI on võtnud 
nõuks seda muuta. (ail) ●

Miks vajab EL teistsugust eelarvet 
ja milline see peaks olema

Hans-Joachim Wilms: Kümme aas-
tat tagasi ei võtnud keegi säästvust 
tõsiselt. Nüüdseks ollakse üldiselt 
teadlikud sellest, et me ei saa senist 
käitumist jätkata. Loomulikult on 
praegu kõigi tähelepanu suunatud 
kriisile, mis nõuab lahendusi lühi-
keses perspektiivis. Ent säästvus 
ja lühike perspektiiv ei käi kokku. 
Õnneks on säästvusest saamas meie 
elu tavaline osa ning see suundumus 
jätkub.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et säästvuse kavaga edasi 
liikuda?

Hans-Joachim Wilms: Meil on vaja 
selget pilti järgmistest sammudest 
koos vastava ajakavaga ning kok-
kulepet meetmete ja järelemeetmete 
valdkondade suhtes. Usun, et kõige 
olulisem on see, et meie poliitilised 
liidrid täidaksid oma kohustusi, et 
nad näitaksid valmidust pühenduda 
strateegia muutmisele ja et jõutaks 
kokkuleppele konkreetsetes suunis-
tes ja tegevuskavades. (kf) ●

paludes osalejatel ette kujutada, 
kui raske oleks enamikel liikmes-
riikidel olnud sellises ülemaailmses 
fi nantskriisis üksinda ellu jääda.

Üldiselt soovis komitee selle 
konverentsi – mis sai märkimis-
väärse meediakajastuse osaliseks 
– korraldamisega anda panuse aru-
tellu selle üle, milline peaks olema 
ELi majandusjuhtimine. On oht, 
et sedalaadi arutelus käsitletakse 
poliitikat ainult pikas perspektiivis, 
ent seekord olid kõnelejad teadli-
kud sellest, et tulevastel kuudel teh-
tavad otsused on ELi tuleviku jaoks 
äärmiselt olulised. Sellel otsusel on 
otsene mõju kodanike elule ja sellis-
tele valdkondadele nagu tööhõive, 

suurenev sotsiaalne ebavõrdsus ja 
krediidi kättesaadavus VKEdele. 
Seega on komitee jätkuvalt ainu-
laadne arutelufoorum, kus esita-
takse konkreetseid ettepanekuid 
arvamuste raames ja kus toimub 
dialoog teiste Euroopa osalejatega. 
7. juuni konverents oli osa sellest 
lähenemisviisist, mille eesmärk 
on ühtlasi näidata, et EL võib olla 
lähemal ühtsusele – mida nähakse 
ELi piiridest väljaspool – kui seis-
kumisele ja halvatusele. (asp) ●

TAANI EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

„Active citizenship: For a better European society”

Kodanikuaktiivsus etendab Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee rollis keskset osa. Kõnealuses 
raamatus räägivad 24 komitee liiget oma isikli-
kust panusest ettevõtjate, ametiühinguliikmete, 
kampaaniate korraldajate ja vabatahtlikena, 
tuues välja palju erinevaid huvisid ja prioriteete. 
Nende kõigi ühine joon on solidaarsus teiste 
ühiskonnaliikmetega ja muretsemine nende 
heaolu pärast. (cl) ●

LÜHIDALT

Komitee liige Pierre Jean Coulon 
töötajate rühmast

A l g u s  l k  4
Energiatõhusus: made in Denmark

>>>  l k  5

A l g u s  l k  1
Riigivõlakriis ja fi skaalliit: sama mündi kaks külge?

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Riigivõlakriis ja fi skaalliit: 
sama mündi kaks külge?

Hea lugeja!
ÜRO säästva arengu konverents „Rio+20”, 
mis toimus 20.–22. juunil 2012 Rio de Janeiros 
1992. aasta Rio keskkonna- ja arengukonverentsi 
jätkuna, oli oluline võimalus arutada üleminekut 
tõeliselt säästvale tulevikule kõigi jaoks. Tulemu-

sed olid aga kindlasti tagasihoidlikumad, kui komitee delegatsioon lootis.

Möödunud aasta jooksul tegi komitee tööd kaasava ja ulatusliku kava 
nimel, milles oleks pandud kolm säästva arengu sammast – sotsiaalne, majan-
duslik ja keskkonnaalane – võrdsele alusele. Eeskätt oleme nõudnud säästva 
arengu tegevuskava konkreetsete eesmärkide, sihtide, meetmete ja mehhanis-
midega. Seega võime vaid kahetsust avaldada, et paljusid Euroopa ja maailma 
kodanikuühiskonna ootusi eirati. Nüüd tuleb meil loota, et rakendusetapis 
jääb ruumi parandusteks ja et on võimalik minna kaugemale Rio de Janeiros 
vastuvõetud lõppdeklaratsiooni tingimustest.

Rio de Janeiros kogunenud riigipead ja valitsusjuhid jätsid kasutamata 
ainulaadse võimaluse astuda otsustav samm suurema sotsiaalse ja keskkon-
naalase õigluse suunas. Kõige enam taunin ma konkreetse tegevuskava puu-
dumist tulevasteks aastateks, samuti siduvate kokkulepete puudumist säästva 
arengu tavade kohta. Kahjuks pöörati liiga vähe tähelepanu säästva arengu 
sotsiaalsele mõõtmele ning loodetud tähtsust ei omistatud sellistele eesmär-
kidele nagu vaesuse kaotamine ja kindlustatud juurdepääs toidule, puhtale 
veele ja säästvale energiale. Samuti ei õnnestunud ÜRO Keskkonnaprogrammi 
muuta eraldi ametiks.

Üks pettumus oli ka see, et tulevaste põlvkondade ombudsmani ametikoht 
jäi loomata. Sel oleks olnud sümboolne tähtsus, tunnistamaks vajadust rah-
vusvahelise autoriteedi järele, kes saaks jõustada tulevaste põlvkondade õigusi 
lühiajaliste majandushuvide üle.

Siiski võib konverentsi mõnda tulemust pidada edukaks. Hea meel on näha, 
et keskkonnahoidliku majanduse kontseptsioonil on säästva arengu mootorina 
lõppdeklaratsioonis keskne koht. Samuti hindame säästva arengu eesmärkide 
kontseptsiooni kehtestamist, mille poole tuleb meil nüüd püüelda ning mis 
tuleb võimalikult kiiresti tõhusalt ellu viia, et sellest tippkohtumisest saaks 
lähtepunkt maailma muutvale protsessile, mis teeb meie ühiskonnad sääst-
vamaks ja kaasavamaks. Lisaks tunnustati kodanikuühiskonna rolli säästva 
arengu võimalikuks tegemisel ja rakendamisel.

Nagu ma olen juba varem öelnud, on Riost algav tee sama oluline kui 
Riosse viiv tee. Rio+20 konverentsi järelmeetmed peavad nüüdsest olema 
kodanikuühiskonna üks prioriteete ning need jäävad üheks peamiseks teemaks 
minu ametiaja lõpuni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendina.

Staff an Nilsson
President

13. juuli 2012
Island, Reykjavik 
– ELi ja Islandi ühise 
nõuandekomitee esimene 
koosolek

6. september 2012
Küpros – avalik arutelu 
„Üksikisikutele osutatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja 
haridusteenused”

25. september 2012
Brüssel, komitee hoone 
– „Tugevdagem Euroopat! 
Kodanikuühiskond 
täieõigusliku partnerina 
strateegias „Euroopa 2020””

28. september 2012
Portugal, Lissabon 
– konverents „Tööturu 
reformid vastusena kriisile”

KÄESOLEVAS VÄLJAANDES

2 Miks vajab EL teistsugust 
eelarvet ja milline see peaks 
olema

3 Küpros parema Euroopa 
nimel – intervjuu Andreas 
Mavroyiannisega, presidendi 
abiministriga Euroopa asjade 
valdkonnas

4 Rajamas sildu üle rahutu vee 
– intervjuu Taani Euroopa 
asjade ministri Nicolai 
Wammeniga

5 Globaliseerumine ja 
ümberpaigutamine: kas ELi 
tööstusel on tulevikku?

6 Kodanikuühiskond 
täieõigusliku partnerina 
strateegias „Euroopa 2020”

ÜRITUSTE KALENDER

LÜHIDALT

Euroopa mesilased!

Mesilased on looduskeskkonna kor-
ralduses olnud olulisel kohal juba 
iidsetest aegadest alates ning tol-
meldamise tõttu on neil tähtis osa 
meie põllumajanduslikus tegevuses. 
Viimastel aastatel on murettekitavalt 
hoogustunud meemesilaste kadu-
mine. Selle nähtuse tekitaja on siiani 
teadmata, kuigi saastatus, ühe kul-

tuuri kasvatamine ja pestitsiidide liigne kasutamine on kõik võimalikud 
põhjused.

Meie komitee on teadlik sellest probleemist ja selle mõjust bioloogilisele 
mitmekesisusele, toidu kvaliteedile ja toiduga kindlustatusele. Sellepärast pai-
galdasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 
7. mail 2012 kaks mesitaru Brüsselis Jacques Delors´i hoone katusele. See 
tähistab aasta tagasi komiteede käivitatud projekti lõpuleviimist. Projekt toi-
mus koostöös ühendusega Apis Bruoc Sella, mille eesmärk on propageerida 
mesitarude levikut linnamajade katustel. Selle projekti eesmärk on näidata, 
et linnad mängivad bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel samuti rolli ning 
et igaüks meist saab omal väiksel moel kaasa aidata ohustatud ökosüsteemide 
kaitsmisel.

31. mail oli mõnel õnnelikul komiteede linnamesilaste projekti ametlikul 
avaüritusel viibijal võimalus maitsta komiteede esimest mett (vaid 20 päeva 
„töö” vilja). Kahe mesitaru aastatoodanguks prognoositakse umbes 40 kilo 
mett. (rdr) ●

Open Day 2012
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avas rahvale oma uksed

Üle 3000 inimese külastas komiteed 
12.  mail 2012, ELi institutsioonide 
20.  lahtiste uste päeval. Sel aastal 
oli ürituse teema jätkusuutlikkus ja 
roheline majandus, seega sooviti tõsta 
teadlikkust ÜRO säästva arengu kon-
verentsi Rio+20 põhiteemadest. Loo-
val ja interaktiivsel viisil tutvustati 

äärmiselt olulisi teemasid, näiteks rohelisi töökohti, taastuvenergiat, säästvaid 
linnu ja veetarbimist.

Külastajatel oli võimalus vestelda komitee liikmete ja personaliga, tutvuda 
komitee tööga ja nautida lõbusaid tegevusi kogu perega. President Staff an 
Nilsson, asepresident Anna Maria Darmanin ja peasekretär Martin Westlake 
viibisid üritusel kogu päeva, osaledes aktiivselt külaliste tervitamisel ning tead-
likkuse tõstmisel keskkonnateemadest.

Ka sel aastal aitas paljude komitee liikmete ja personali suurepärane (ja 
vabatahtlik) töö taas tagada algatuse edu ning esitas meie institutsioonist üld-
susele dünaamilise ja energilise pildi. (rdr) ●

Peatoimetaja:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – komitee liikmete esindaja 
toimetuses (töötajate rühm, Poola) (tj)

Käesolevale väljaandele tegid 

kaastööd:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Vastutav koordinaator:
Nadja Kačičnik

Aadress:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Jacques Delorsi hoone, 
99 Rue Belliard, 
B-1040 Brüssel, Belgia
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Alates 2008. aastast on USAs alguse 
saanud majanduskriis muutunud 
meedia keskseks teemaks ja tõus-
nud maailmaliidrite poliitilise 
tegevuskava etteotsa. Nüüd, mil 
kriis on Euroopasse jõudnud, on 
levima hakanud võrdlused USA 
Föderaalreservi ja Euroopa Kesk-
panga vahel. Th e Economist võrd-
leb 16. juuni väljaandes California 
osariigi rahandust Kreeka riigi 
rahandusega. Sellest Los Angelesi 
korrespondendi kirjutatud artiklist 

võib mõista, et väljastpoolt nähakse 
ELi rohkem integreerituna kui 
Euroopas: milleks muidu võrrelda 
USA osariiki ELi liikmesriigiga? 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee on veendunud, et rohkem 
Euroopat tähendab rohkem ja 
paremaid vahendeid ülemaailmse 

kriisi vastu võitlemisel ja selle ära-
hoidmisel.

Arutelu selle üle, kuidas tuleks 
kujundada ELi majanduslikku 
integratsiooni, on komitee jaoks 
oluline küsimus, sest siin ei ole 
kaalul midagi vähemat kui Euroopa 
sotsiaalmudel ise. Seetõttu on 
mõistlik, et komitee ECO sekt-
sioon, kes tegeleb majandus- ja 
rahandusküsimustega, käsitleks 
selliseid teemasid nagu eurovõla-

kirjade kasutuselevõtt, Euroopa 
reitinguagentuuri loomine, koda-
nike fi nantsharidus ja fi nantstur-
gude reguleerimine.

Sellega seoses peeti 7.  juunil 
2012 Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitees kõrgetasemeline 

Küpros parema Euroopa nimel*

Tunnistades, et Euroopa peab praegu-
sest majanduskriisist väljuma tugeva-
mana, soovib eesistujariik Küpros teha 
tööd parema Euroopa nimel, aidates 
kaasa jätkusuutlikule majanduskas-
vule, sotsiaalsele ühtekuuluvusele 
ja töökohtade loomisele. Praegused 
sotsiaal-majanduslikud arengud on 
viinud selleni, et oleme ELile seadnud 
eesmärgiks muutuda olulisemaks nii 
oma kodanike jaoks kui ka maailma 
mastaabis, tuginedes solidaarsuse 
põhimõttele.

Tingimata tuleb edendada tõhu-
samat ja säästvamat Euroopat. Sel-
lega seoses on kõige olulisem punkt 
tegevuskavas läbirääkimiste pida-
mine 2014.–2020.  aasta mitmeaas-
tase fi nantsraamistiku üle, mis pakub 
võimaluse leppida kokku eelarves ja 
poliitilistes suunistes, mis edendaksid 
majanduskasvu ja suurendaksid kon-
kurentsivõimet. Eesistujariik Küp-
ros teeb jõupingutusi mitmeaastase 
fi nantsraamistiku üle peetavate läbi-
rääkimiste lõpule viimiseks, samuti 
võimalikult suurte edusammude 
saavutamiseks läbirääkimistes ühiste 
tegevuspoliitikate, sealhulgas põllu-
majandus- ja kalanduspoliitika ning 
ühtekuuluvuspoliitika üle. Kuna eesis-
tujariik rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
olulisust, oleme taotlenud komiteelt 
arvamuse koostamist teemal „Vahe-
mere makropiirkonna strateegia väl-
jatöötamine – kasu saarliikmesriikide 
jaoks”. Keskkonnahoidlikumaks muu-
tumine, energiatõhusus, keskkon-
naalasäästlikkus ja kliimamuutuste 
tagajärgedega tegelemine on samuti 
eesistujariigi põhiteemade hulgas.

Paremini toimiva ja kasvupõhise 
majandusega Euroopa on samuti 
esmatähtis praeguse majanduskriisi 
ületamiseks ja ELi konkurentsivõime 
suurendamiseks. Seega asetatakse 
rõhk fi skaal- ja makromajanduspo-
liitika järelevalve tugevdamisele ja 
fiskaalstabiilsuse tagamisele. Samal 
ajal on majanduskasvu soodustamine 
vältimatu ja eesistujariik Küpros kes-
kendub siseturu tugevdamisele ning 
töökohtade loomise ja teadus- ja 
uuendustegevuse toetamisele, rõhu-
asetusega VKEdel, et anda panus kon-
kurentsivõimelisema Euroopa heaks.

Soovides muuta Euroopa oma 
kodanikele olulisemaks, tagades soli-
daarsuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
rõhutatakse noorte tööhõivet, võt-
tes arvesse ELi üha kasvavat töötuse 
määra. Euroopa ühise varjupaigasüs-
teemi loomine enne 2012. aasta lõppu 
on samuti prioriteet. Sellega seoses 
oleme taotlenud komiteelt etteval-
mistava arvamuse koostamist teemal 
„Eurodac-süsteemi kehtestamine var-
jupaigataotlejate ja teatud kategooria 
ebaseaduslike sisserännanute sõrme-
jälgede võrdlemiseks”. Eesistujariik on 
komiteelt taotlenud arvamuse koosta-
mist ka teemal „Osalusprotsesside ja 
kohalike omavalitsuste, valitsusväliste 
organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite 
kaasatuse suurendamine strateegia 
„Euroopa 2020” rakendamisel”.

Eesistujariik Küpros soovib samuti 
tuua Euroopa oma naabritele lähe-
male, edendades laienemiskava ja 
tuues esile Euroopa naabruspoliitika 
lõunamõõtme, tehes samas tööd ELi 
positsiooni jätkuvaks tugevdamiseks 
maailmas, asetades rõhu ELi arengu-
eesmärkide saavutamisele ja väliskau-
banduspoliitika tugevdamisele.

EL peab olema oma kodanikele 
lähemal. Meie visioon on edendada 
Euroopat soodsa kohana ettevõtetele, 
ideedele, teenustele, innovatsioonile 
ja kultuurile – fi loxenos topos. See on 
osa meie nägemusest parema Euroopa 
heaks – liit, mis pakub oma kodani-
kele, eelkõige noorematele põlvkon-
dadele lootust. ●

*Andreas Mavroyiannis, Presidendi abiminister Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Küpros

Komitee Küproselt pärit liikmete ootused 
seoses Küprose saamisega Euroopa Liidu 
eesistujariigiks*

Vahemere piirkond vajab uut visiooni

Michalis Antoniou
Tööandjate rühm
Küprose tööandjate ja tööstusettevõtjate liidu (OEB) asedirektor
Küprose eesistumine kattub siiani kõige heitlikuma perioodiga Euroopa sõjajärgses ajaloos. Siiski on ebakindel aeg 
ka võimaluste ja muutuste aeg. Selle perioodi vältel peaks komitee koostöös muude ELi institutsioonidega julgus-
tama ja edendama selliste tegevuspoliitikate loomist, mis on hädavajalikud, et taastada majanduskasv, vähendada 
tööpuudust ning anda kõigile Euroopa kodanikele tagasi heaolu väljavaated.

Dimitris Kittenis
Töötajate rühm
Küprose töötajate konföderatsiooni (SEK) endine peasekretär
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika teelahkmel asetsev Küpros saab Euroopa Liidu eesistujariigiks ajal, mil see liit ka 
ise teelahkmel seisab. Eesistujariigina on Küprose ülesanne aidata lahendada ebavõrdsuse ja solidaarsusega seotud 
probleeme ning langetada kriisiolukorras pakilisi otsuseid tööpuuduse vähendamiseks, elukvaliteedi parandamiseks 
ja Euroopa integreerumise jätkamiseks.

Kostakis Konstantinidis
Eri elualade rühm
Küprose Taluliidu (EKA) president
Eesistumise ajal nõuavad meie eesmärgid ja püüdlused jõupingutusi liikmesriikide vahelise koostöö ja solidaarsuse 
tugevdamiseks; peale selle tuleb teha täiendavaid jõupingutusi rahu edendamiseks – ning seda mitte üksnes Vahe-
meremaades ja Lähis-Idas, vaid ka Euroopas ja kogu maailmas. Tahaksime näha ka tavainimeste elustandardi 
paranemist ja majanduskasvu mitte ainult Euroopas, vaid ka riikides, mis Euroopa Liitu ei kuulu.

Michalis Lytras
Eri elualade rühm
Eesistujariik Küpros annab oma panuse, et saavutada sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärk Euroopa 
Liidus, ning hakkab tegutsema, et majanduskasvu edendada ja kriisist välja tulla, et lõpuni koostada ja vastu võtta 
ühine põllumajanduspoliitika aastateks 2014–2020, et võidelda tööpuudusega ning kehtestada rahu Euroopas ja 
kogu maailmas. Ma usun, et see eesistumise aeg tuleb edukas ja tulemusrikas.

Andreas Pavlikkas
Töötajate rühm
Üleküproselise Töötajate Föderatsiooni uuringute ja teadustöö osakonna juhataja
Tahaksin loota, et Küprose Vabariigi eesistujaks olemist saadab edu kõigil tasanditel – nii poliitilistel kui ka organisat-
sioonilistel. Meie riik peab, nii palju kui võimalik, andma oma panuse suurte ja väikeste riikide vahelise solidaarsuse 
küsimustega seotud otsuste tegemisse, ELi tegevuskava tugevdamisse ja laiendamisse ning ELi sidemete tihendamisse 
Vahemeremaade ja Lähis-Ida riikidega. Lisaks saab Küpros võimaluse tutvustada end riigina ning näidata oma 
tugevaid külgi ja eeliseid nii Euroopale kui ka kogu maailmale, et meelitada ligi investeeringuid ja turiste. ●

* Pärast ühe Küprose liikme tagasiastumist komiteest on alanud uue liikme ametisse nimetamise menetlus. Uudiskirja trükki mineku ajal see protsess alles käis. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liikmete täieliku nimekirjaga saab tutvuda meie veebilehel eesc.europa.eu.

Kõnealuse arvamuse raportööriks 
määrati komitee Kreeka liige ja 
Euromedi järelevalvekomitee esi-
mees Dimitris Dimitriadis.

EMSK Info: Miks on ELil 
vaja uut makropiirkonna 
strateegiat Vahemere 
piirkonna jaoks?

Dimitris Dimitriadis: Kõik ELi seni-
sed jõupingutused, mis olid suunatud 
Vahemere piirkonnale tervikuna, on 
ebaõnnestunud. Barcelona protsess, 
mis käivitati 1995. aastal ning mille 
eesmärk oli luua raamistik ELi ja tema 
Vahemere piirkonna partnerriikide 
suhete, on surnud.

Samal ajal on kõnealuse piirkonna 
geopoliitiline kontekst täielikult muu-
tunud Põhja-Aafrika riikides toimu-
nud revolutsioonide tulemusel.

Komitee liige Dimitris Dimitriadis

KOLLEEGIDEVAHELINE INTERVJUU

Uues intervjuusarjas vestleb komi-
tee töötajate rühma Poola liige ja 
EMSK  Info uudiskirja toimetuses 
liikmeid esindav Tomasz Jasiński oma 
kolleegidega neid huvitavate teemade 
üle. Tema esimene intervjueeritav on 
komitee töötajate rühma Hollandi 
liige Martin Siecker, kes esindab Hol-
landi Ametiühingute Liitu.

Tomasz Jasiński: Milline on teie 
ametialane taust?

Martin Siecker: Ma olen ametilt ajakir-
janik. Alustasin oma karjääri 1970. aas-
tatel, kui ma töötasin ühe vasakpoolse 
päevalehe reporterina. Kümme aastat 
hiljem liitusin ma ametiühinguliiku-
misega, kus ma sain liikmete uudiskirja 
toimetajaks.

Tomasz Jasiński: Mis 
motiveeris Teid töötama 
ametiühinguliikumises?

Martin Siecker: Mida rohkem ma töö-
suhetest kirjutasin, seda rohkem olin ma 
nendesse küsimustesse kaasatud. Ühel 

päeval sain teada, et uudiskirja noortele 
reporteritele maksti vähem palka, kui 
neil selleks õigus oli. Asutasin koos kol-
leegidega nende kaitsmiseks komitee. 
Pidasime toimetajaga läbirääkimisi ja 
lõpuks me võitsime. Siis ma otsustasingi 
asuda tööle organisatsiooni, mis kaitseb 
töötajate õigusi.

Tomasz Jasiński: Kui kaua te 
ametiühinguliige olete olnud?

Martin Siecker: Ühinesin ametiühin-
guga siis, kui ma 1967. aastal esimest 
korda tööle asusin. Enne ajakirjanikuks 
saamist tegin ma igasuguseid ajutisi 
töid. See oli mu oma valik. Sel ajal ei 
tahtnud ma püsivat töökohta ega kind-
laid tööaegu. Mulle meeldis vabadus. 
Kui väljas paistis päike, siis võisin ma 
töötamise asemel minna hoopis ujuma.

Tomasz Jasiński: Mis on teie 
hobid?

Martin Siecker: Muusika. Kuulan palju 
muusikat. Mängin natuke trummi, kuid 
ma ei ole piisavalt hea, et mõne bändiga 
ühineda. Isegi kui ma paremini mängik-
sin, ei oleks mul piisavalt aega bändis 
trummi mängimiseks. Ja mulle meeldib 
väga lugeda. Ei ole praktiliselt midagi 
paremat kui üks hea kriminaalromaan.

Tomasz Jasiński: Ma arvasin, 
et kõik hollandlased on 
jalgpallifännid.

Martin Siecker: Ma olengi jalgpalli-
fänn. Olen jalgpallimeeskonna Ajax 
Amsterdam poolehoidja. Varem, kui 
Ajax oli oma tipus, elasin Amster-
dami olümpiastaadioni kõrval. Seits-
mekümnendate alguses vaatasin ma 
kõiki nende kodupubliku ees mängi-
tud Euroopa turniiri mänge, kui nad 
võitsid kolm korda järjest Euroopa 
meistrivõistlused.

Tomasz Jasiński: Millal te 
komitee liikmeks saite?

Martin Siecker: Kümme aastat tagasi. 
2010. aastal nimetati mind kolmandat 
korda komitee liikmeks.

Tomasz Jasiński: Mis on Teie 
arvates kõige pakilisem 
probleem, millega Euroopa Liit 
tegelema peab?

Martin Siecker: Järjest suurem euro-
skeptitsism. See on tõeline oht. Kui 
me ei suuda sellele vastu seista, siis 
on oht, et Euroopa ühendamisest jääb 
alles vaid ruutkilomeetri jagu betooni, 
klaasi ja terast Brüsseli kesklinna lähe-
dal, mis on kui mälestusmärk ideaalile, 
mis kunagi tundus suure ja veenvana, 
kuid kahjuks lõpetas kõige suurema ja 
kulukama poliitilise läbikukkumisena 
ajaloo prügikastis. ●

Peatselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
Tugevdagem Euroopat!

K o d a n i k u ü h i s k o n d  t ä i e õ i -
gusliku partnerina strateegias 
„Euroopa 2020”

25. septembril 2012 toimuv konve-
rents on mõeldud majanduskasvu 
edendamise ja Euroopa majandus-
kasvu pakti arendamise vahendite 
tutvustamiseks. Neljal seminaril 
toimuvad samaaegselt arutelud ELi 
majanduskasvu strateegia jaoks ühtse 
raamistiku loomise, ühtse turu taas-
käivitamise, majanduse elavdamise ja 

töökohtade loomise ning aruka ja jät-
kusuutliku majanduskasvu kontekstis 
vaadeldava innovatsiooni teemadel.

Komitee rühmade esimehed esi-
tavad oma konkreetseid seisukohti, 
kuidas saaks Euroopa jätkusuutliku 
majanduskasvu rajale tagasi pöörata. 
Seejärel toimub kõrgetasemeline 
paneelarutelu selle üle, kuidas mak-
simeerida strateegia „Euroopa 2020” 
pakutavaid kasvuvõimalusi.

Konverentsil osalevad liikmesrii-
kide ja ELi sidusrühmad, ELi taseme 
otsuste tegijad, Euroopa Parlamendi 
ja riikide parlamentide liikmed, 
liikmesriikide valitsused ja admi-

nistratsioonid, riikide ja ELi taseme 
kodanikuühiskondade esindajad, 
kohalikud ja piirkondlikud omavalit-
sused, mõttekojad ja arvamusliidrid.

Konverentsil esitavad Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
liikmesriikide majandus- ja sotsiaal-
nõukogud oma ideid ning jagavad 
kogemusi ja parimaid tavasid, ees-
märgiga kasutada eespool nimetatud 
vahendeid liikumiseks jätkusuutliku 
ja konkurentsivõimelise Euroopa 
poole. (kf) ●

Kas soovite rohkem teavet? Tut-
vuge ürituse programmiga aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home.

Täiendava teabe saamiseks palume 
pöörduda: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

KÜPROSE EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

Seetõttu peame me alustama algu-
sest. Me peame looma uue visiooni 
ja täiesti uue strateegia. Peagi seisab 
mul ees esimene kohtumine Küprose 
ministriga, et arutada seda, kuidas saab 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
kõige paremini täita Küprose nõusta-
mistaotlust.

EMSK Info: Paljusid 
väljakutseid, millega ELi 
liikmesriigid Vahemere 
piirkonnas silmitsi 
seisavad, võiks käsitleda 
ELi ühtekuuluvusepoliitika 
raames…

Dimitris Dimitriadis: Ühtekuulu-
vuspoliitikast ei piisa. Meil on vaja 
laiemat visiooni ja pikaajalist pers-
pektiivi järgmise 15–20 aasta jaoks, 
mis hõlmavad kogu piirkonda ning 
mitte üksnes ELi liikmesriike selles 

piirkonnas. Esmalt peame piirkonna 
jaoks selgelt määratlema pikaajalised 
strateegilised eesmärgid ning seejärel 
peame tagama ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse neile.

EMSK Info: Te saabusite 
just Läänemere piirkonna 
strateegia teemaliselt 
konverentsilt. Kas Te arvate, 
et saite inspiratsiooni 
mõnedest kõnealuses 
raamistikus arendatud 
lahendustest?

Dimitris Dimitriadis: Läänemere 
piirkonna strateegia on kindlasti üks 
mudel selliste strateegiate jaoks. See 
on näidanud, kui edukas võib olla 
integreeritud lähenemisviis ühistele 
probleemidele, mis hõlmavad mit-
meid riike ja ametiasutusi. On selge, 
et ei ole võimalik korrata Läänemere 

strateegia lahendusi tervikuna, kuid 
paljud neist on kasulikud inspirat-
siooniallikad. Geopoliitika küsimuses 
pakub Läänemere piirkonna strateegia 
kasulikku kogemust: isegi kui stratee-
gia hõlmab üksnes ELi liikmesriike, 
on selle edu jaoks otsustava tähtsusega 
ELi ja Venemaa vahelised suhted.

Kui me soovime, et ELi Vahemere 
piirkonna strateegia oleks edukas, 
peaks see ühendama kõiki osale-
jaid Vahemere piirkonnas: ELi liik-
mesriike, saari, Põhja-Aafrika riike, 
Türgit, Iisraeli ja Palestiina territoo-
riume. (mb) ●

Küprose eesistumisaja veebileht 
on nüüd valmis ja töötab.

Lugege Küprose eesistumisaja 
kõige värskemaid uudiseid aadressil 
www.cy2012.eu.

Eesistujariik Küpros palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel koos-
tada arvamus teemal „Vahemere 
makropiirkonna strateegia väljatööta-
mine – kasu saarliikmesriikide jaoks”.

Andreas Mavroyiannis, presidendi abiminister 
Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariik Küpros

KOMITEE UUED VÄLJAANDED

 ■ Tarbijakaitse

 ■ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus 
Küprose Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 
ajal

Täiendavat teavet leiate aadressil

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a . e u / ? i = p o r t a l .
en.publications. ●
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konverents, et arutada praegust 
riigivõlakriisi. Osalesid Luxem-
bourgi peaminister ja eurorühma 
esimees Jean-Claude Juncker, Itaa-
lia Euroopa asjade minister Enzo 
Moavero Milanesi ning Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Keskpanga 
ja Euroopa Parlamendi kõrgetase-
melised esindajad. Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee president 
Staff an Nilsson avas konverentsi 
üleskutsega tagada fi skaalstabiil-
susliit ja võtta kasutusele euro-
võlakirjad. Ta rõhutas vajadust 
konkreetsete algatuste järele, mis 
aitaksid liikmesriikidel jagada fi s-
kaalkohustusi, nii et oma eelarvet 
konsolideerivate riikide võla int-
ressimäärad võiksid langeda.

Arutelu juhtis ECO sektsiooni 
esimees Michael Smyth, kes selgi-
tas, et tema arvates on meil tege-
mist nõudluskriisiga, mis sarnaneb 
1930. aastate omaga, ning et tra-
ditsiooniline kokkuhoiupoliitika 
viib ainult majanduslanguseni, 
mis soodustab populismi ja radi-
kaalsete parteide arengut. Carmelo 
Cedrone ja Gerard Dantin, kes on 
koostanud kaks komitee arvamust 
eurovõlakirjade ja sarnaste võla 
jagamise vahendite kohta, ning 
komitee majanduspoliitilise koor-
dineerimise alalise uurimisrühma 
esimees Pedro Augusto Almeida 
Freire leidsid, et integratsioon on 
ainuke võimalik lahendus praegu-
sele olukorrale. Carmelo Cedrone 
juba vastu võetud arvamuses on 
esitatud konkreetne ettepanek toe-
tada kahte liiki võlakirjade kasutu-
selevõttu: stabiilsusvõlakirjad, et 
tagada ühiselt võla kate, ja inves-
teerimisvõlakirjad, et meelitada ligi 
kapitali tärkava turumajandusega 
suurriikidest, nagu Brasiilia, Vene-
maa, India ja Hiina. Gérard Dan-
tin koostab praegu arvamust, mis 
pannakse hääletusele täiskogu juuli 
istungjärgul ja milles käsitletakse 
võla jaotamist liikmesriikide vahel.

Komisjoni esindaja rõhutas, et 
oluline on luua fi nantssektori kait-
semeetmed ELi tasandil ja liikuda 
parema fi skaalintegratsiooni suu-
nas. Euroopa Parlamendi liige Syl-
vie Goulard märkis omalt poolt, et 
Euroopa Ülemkogu ei peaks olema 
ainuke poliitiline areen praeguse 
kriisi lahendamiseks, ning leidis, 
et küsimusele tuleb läheneda laie-
malt. Jean-Claude Juncker lõpetas 
konverentsi optimistlikul toonil, 

Kriisist väljumiseks puudub poliitiline tahe

Hr Cedrone, oma hiljutises arvamuses 
märkisite, et Euroopa praegune kriis on 
pigem poliitiline kui majanduslik ...

Euroopa ei saa endale enam kauem lubada ühte raha-
poliitikat ja 17 erinevat majandus- ja fi nantspoliitikat. 
EL peaks liikuma fi skaalliidu suunas ning esimese sam-
muna tuleks kehtestada kaks teineteist täiendavat, kuid 
erinevat ELi võlakirja: mittekaubeldavad liidu võlakirjad 
võla stabiliseerimiseks ning eurovõlakirjad majanduse 
elavdamiseks ja majanduskasvu suurendamiseks.

Kas see on teostatav?

Nimetatud võlakirjad annaksid investoritele tagasi usu ning aitaksid kokkuhoiu 
asemel heaoluriiki taastada. Lisaks ei nõua meie plaan aluslepingute muutmist 
ega uute institutsioonide loomist. Kasutada saaks ELi olemasolevaid vahendeid, 
nagu Euroopa Investeerimisfond. Ainsana on puudu poliitiline tahe. (rdr) ●

Martin Siecker: muusika ja kriminaalromaanide austaja
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Komitee liige Michalis 
Antoniou tööandjate 
rühmast

Komitee liige Dimitris 
Kittenis tööandjate 
rühmast

Komitee liige Kostakis 
Konstantinidis eri 
elualade rühmast

Komitee liige Michalis 
Lytras eri elualade 
rühmast

Komitee liige Andreas 
Pavlikkas töötajate 
rühmast
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KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Digitaalturg majanduskasvu toeks

Nõuandena eesistujariik Taanile digitaalarengu suundade kohta võt-
tis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee maikuus vastu arvamuse 
digitaalse siseturu kasutamise kohta majanduskasvu toetamiseks. 
ELi jaoks on panused kõrged, kuna uurimustest nähtub, et digitaalne 
siseturg suurendaks Euroopa SKPd 2020. aastaks 4 % võrra.

Arvamuses kutsuti üles looma kiiresti infrastruktuuri kogu 
Euroopa territooriumil, sealhulgas äärealadel, et tagada kõigi juur-
depääs internetile.

Võttes arvesse asjaolu, et 
2015. aastal nõuab 95 % töökohta-
dest interneti kasutamisega seotud 
oskusi, toonitas arvamuse raportöör 
Laure Batut (Prantsusmaa, töötajate 
rühm), et „koolitus on põhjapaneva 
tähtsusega”. Ta lisas, et kõigi, seal-

hulgas eakate juurdepääs riist- ja tarkvarale ning koolitusele nende 
kasutamise kohta on sellele väljakutsele vastamise eeltingimused.

E-kaubanduse hoogustamiseks kutsus komitee üles ühtlustama 
kaubanduse ja kaudse maksustamise õigusakte. Komitee hoiatas 
aga siiski, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena maksumäärade 
tõstmiseks. (mb) ●

Euroopa on jäänud maha energiavaldkonna 
eesmärkide saavutamisel

Edusammud vähese CO
2
-heitega majanduse suunas on nii ELis 

kui ka teatud liikmesriikides ohtlikult kaugel praegustest eesmär-

kidest – nii hoiatab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee arvamuses „Energia 
tegevuskava aastani 2050”, 
mis võeti vastu mais toimu-
nud täiskogu istungjärgul.

Komitee arvates, ei tun-
nista EL, kuivõrd kaugele 

maha on ta jäänud iseenda eesmärkide saavutamisel. „Äärmiselt 
saastavate tootmisprotsesside vähenemine ELis, nende kasv maa-
ilma teistes paikades ning sellest tulenev import ELi varjavad maha-
jäämuse ulatust,” märgib arvamuse raportöör Pierre Jean Coulon 
(töötajate rühm, Prantsusmaa).

Arvamuses kritiseeritakse vähest edu energiatõhususe ja taas-
tuvenergia valdkonnas. Selles märgitakse, et taastuvenergia aren-
gut takistab valitsuste ebakindel toetus ja mõnel juhul kohapealne 
vastuseis.

Komitee kordab oma nõudmist luua Euroopa kodanikuühis-
konna foorum, et hoogustada teabevahetust ELis, tuues korra-
päraselt kokku kõik sidusrühmad, et arutada energiaüleminekut 
aastaks 2050.

Arvamuse kaasraportöör Richard Adams (eri elualad, Ühend-
kuningriik) on seisukohal, et üldsuse toetus energiavalikutele on 
hetkel Euroopa demokraatia proovikivi. Lisaks leiab ta, et tegevus-
kava aastani 2050 ei tuleks kasutada mitte ainult eurooplaste hulgas 
võimalikult ulatusliku arutelu käivitamiseks, vaid selles tuleks pro-
pageerida ka osalemist igal tasandil – üksikisiku, piirkonna, riigi ja 
Euroopa Liidu tasandil. (mb) ●

Euroopa sotsiaalettevõtlus ja 
sotsiaalettevõtlusfond

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kahes arvamuses 
– „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” (raportöör Ariane Rodert, 
eri elualad) ja „Sotsiaalettevõtluse algatus” (raportöör Giuseppe 
Guerini, eri elualad) – innustanud komisjoni ja liikmesriike 
parandama sotsiaalettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja 
rahastamisele, töötama välja riiklikud raamistikud sotsiaalet-
tevõtete kasvu edendamiseks ning rakendama Euroopa sot-
siaalettevõtlusfondi asjakohasel viisil.

ELi sotsiaalmajandussektoris 
töötab juba enam kui 11 miljonit 
inimest ehk 6  % tööjõust. Ligi-
kaudu iga neljas Euroopas asuta-
tud ettevõte on sotsiaalettevõte. 
Praeguses kriisiolukorras, kus 
töötute või sissetulekuta inimeste 
arv, pidevalt kasvab, tahab EMSK 
suurendada majanduskasvu, 
tööhõivet ja konkurentsivõimet, 

kujundades samal ajal kaasavamat ühiskonda kooskõlas stra-
teegiaga „Euroopa 2020”.

EMSK leiab, et tulevikus peaksid Euroopa sotsiaalettevõt-
lusfondiga kaasnema ka muud sotsiaalettevõtete arendamisele 
suunatud rahastamisvahendid. Euroopa sotsiaalettevõtlusfon-
dist üksi ei piisa selleks, et parandada juurdepääsu vajalikule 
kapitalile. (ail) ●

Viis aastat tagasi usaldas Euroopa 
Ülemkogu tosinkonnale silmapaist-
vale Euroopa inimesele ülesande 
koostada aruanne ELi väljakutsetest 
järgmisel 20 aastal. Felipe Gonza-
lezi juhitud nn tarkade rühm, kuhu 
kuulusid ka Mario Monti ja Lech 
Walesa, jõudis 2010.  aasta mais 
järeldusele, et Euroopa tuleb rajada 
uuele alusele. Aruandes loetleti järg-
mised prioriteedid: majanduskasv, 
konkurentsivõime, demokraatlik 
legitiimsus ja kliimamuutuste vas-
tase võitluse juhtimine. Just need 
teemad on Euroopa organiseeritud 
kodanikuühiskonna igapäevatöö 
keskmes Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees –  selle avalikel 
aruteludel, konverentsidel, uuri-
misrühmades ja arvamustes. Ei ole 
kokkusattumus, et nii nn tarkade 
rühma antud vastused kui ka ena-
mik komitee poliitilisi seisukohti 
lähtuvad ühest ühisest põhimõttest: 
„Vajame rohkem Euroopat, mitte 
vähem”.

Komitee arvates peab „roh-
k e m  E u r o o p a t ”  o l e m a  k a 
2014.–2020.  aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku juhtpõhimõte, 
sest sellega määratakse kindlaks ELi 
eelarve järgmiseks kuueks aastaks. 
Eelmise mitmeaastase fi nantsraa-
mistiku vastuvõtmise ajal enamiku 
Euroopa riikide majandus kasvas 
ja fi nantsstabiilsus näis iseenesest-
mõistetav. Praegust ebastabiilsust 
ja Euroopat vallutavaid kokkuhoiu-
meetmeid arvestades on oht, et võe-
takse vastu minimalistlik eelarve. 
Euroopa Komisjon soovitab seega 
jätta ELi kogueelarve praeguse 1 % 
tasemele ELi SKPst, samal ajal kui 
osa liikmesriike nõuab kärpeid. 
Komitee võttis maikuisel täiskogu 
istungjärgul vastu arvamuse, milles 
kutsus omalt poolt tõstma eelarvet 
1,11 %-ni. Meenutagem, et mää-
ratluse kohaselt on eelarve teatud 
ajavahemikuks koostatud kulude, 

tulude ja ressursside hinnang, mis 
kajastab tulevasi fi nantstingimusi 
ja -eesmärke. Kui kohaldada seda 
ELi praegusele olukorrale, tuleb 
nüüd, kus eesmärgid on suuremad, 
nii kulud kui ka tulud ümber hin-
nata. Kui EL soovib tõesti astuda 
märkimisväärse sammu integ-
reerimise suunas ning võtta suu-
rema vastutuse, peab ta Euroopa 
sotsiaalmudeli tagamiseks võtma 
samuti majanduskasvu ohjad enda 
kätte. See on võimalik vaid siis, kui 
eelarve – vahend ELi eesmärkide 
saavutamiseks – on piisavalt ambit-
sioonikas.

Eelöeldust hoolimata parandab ja 
lihtsustab komisjoni mitmeaastase 
fi nantsraamistiku ettepanek siiski 
eelarve struktuuri. Veel üks posi-
tiivne samm on Euroopa Komisjoni 
kriitika teatud liikmesriikide lähe-
nemisviisi suhtes läbirääkimistele, 
mida iseloomustavad õiglase vastu-
tasu ja horisontaalse võrdsuse põhi-
mõtted. Tulude poole pealt toetab 
komitee ettepanekut võtta kasu-
tusele uus omavahendite süsteem, 
mis hõlmab käibemaksu muudetud 
vahendit ja fi nantstehingute maksu. 
Kulude poole pealt peaksid insti-
tutsioonid ja liikmesriigid pidama 
meeles Euroopa lisaväärtuse põhi-
mõtet, mille kohaselt ELi tasandil 
kulutatud euro on mõjusam kui 
riigi tasandil kulutatud euro. Eel-
arve kahele peamisele kuluartiklile 
– ühine põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika –  antakse 
komisjoni ettepanekuga samuti 
parem struktuur, mis soodustab 
mõjukust ja tõhusat põllumajan-
dust ning püüab suurprojektide 
innustamisega vähendada vahen-
dite hajumist. Komitee hoiatab 
siiski, et praegune ühtekuuluvus-
poliitika võib tuua kahju ELi vähim 
arenenud piirkondadele, kui vahen-
dite jagamisel kohaldatakse makro-
majanduslikku tingimuslikkust.

Hüüdlauset „Vajame rohkem 
Euroopat, mitte vähem” täiendab 
üks mõiste, mida komitees pidevalt 
kuuleb ja mis järjest enam popu-
laarsust kogub: „Euroopa mõõtme 
puudumisest tulenevad kulud”. 
Kui ELi eelarve suurus, tõhusus ja 
läbipaistvus ei ole vastavuses kaalul 
olevate küsimuste tõsidusega, võib 
see tingida olukorra, kus 21. sajandi 
probleemidega peab tegelema nõr-
gem Euroopa Liit. Sellega kee-
raksime selja nn  tarkade rühma 
soovitustele. (asp) ●

ÜRO Arenguprogrammi nõukogu 
seadis maailma rahvastiku päeva 
sisse 1989. aastal ning seda tähis-
tatakse igal aastal 11. juulil selleks, 
et suurendada teadlikkust maailma 
rahvastiku ja säästvuse teemadest. 
Kuna rahvastiku ja säästvuse teemad 
on omavahel lahutamatult seotud, 
kohtus EMSK Info komitee säästva 
arengu vaatlusrühma esimehe Hans-

11. juuli: maailma rahvastiku päev

Joachim Wilmsiga, et vestelda rah-
vastiku päevast.

EMSK Info: Kas maailma 
rahvastiku päeva 
tähistamine on praegusel 
ajal jätkuvalt oluline?

Hans-Joachim Wilms: See on olu-
line, kuna meil tuleb kaaluda, kuidas 

me tahame tegeleda rahvastikuküsi-
muste ja eeskätt toiduga kindlusta-
tuse teemaga. Ka komitees on selge, 
et põllumajandustootjad jagunevad 
kahte leeri. Traditsioonilised põllu-
majandustootjad leiavad, et rohkem 
on võimalik toota põllumajandus-
maa suurendamise abil. Mina kuu-
lun teise rühma, kes leiab, et meie 
planeet suudab toita kõiki õiglase 
jaotumise teel.

EMSK Info: Mida see 
tähendab?

Hans-Joachim Wilms:  ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisat-
siooni avaldatud statistika näitab, 
et maailm suudab toota piisavalt 
toiduaineid kõigile, kuid neid toi-
duaineid ei toodeta seal, kus neid 
vajatakse, ning nende kvaliteet ega 
kvantiteet ei ole piisav. Küsimus on 
selles, kuidas seda olukorda muuta. 
Tagajärjed on katastroofi lised, see 
põhjustab näiteks metsade hävimist 
Brasiilias ja Argentiinas. Asjaolu, et 
eurooplased ei suuda toota piisavalt 
toiduaineid, näitab vajadust käitu-
mise muutmise järele nii meie kui ka 

arengumaade tootjate puhul. Ühe 
aspektina tuleb esile tõsta seda, kui 
palju on meie toitumisharjumused 
viimase sajandi jooksul muutunud, 
nt kasvanud on lihatarbimine.

EMSK Info: Mida tuleks 
muuta?

Hans-Joachim Wilms: Üldise raa-
mistiku loomiseks peab toimuma 
mitmeid asju. Põllumajandusmaa 
laiendamise toetamine on liiga 
lihtne. Meil tuleb tagada, et riigid 
oleksid võimalikult sõltumatud. 
Näiteks ei ole mõttekas vedada 
loomasööta üle kogu maailma. 
Samuti on vale muuta Saksamaa 
looduskaitsealad biomassi kasva-
tamise aladeks. Ja need on vaid 
kaks näidet.

EMSK Info: Komitee 
on korduvalt selgelt 
väljendanud, et meie 
tootmise ja tarbimise 
mustrid tuleb uuesti läbi 
vaadata. Kas Teie arvates 
võiks ainuüksi see tagada 
säästva tuleviku?

Rajamas sildu üle rahutu vee
Intervjuu Taani Euroopa asjade ministri Nicolai Wammeniga

EMSK Info: Mis olid 
Taani eesistumise aja 
eesmärgid?

Nicolai Wammen: Kohe algusest 
peale oli selge, et Taani võtab ELi 
Nõukogu eesistumise üle sügava 

majanduskriisi ajal. Taani eesistu-
mise aja selge eesmärk oli Euroopa 
uuesti õigele teele ja kriisist välja 
aidata ning seda mitte üleeuroopa-
liste kõmupealkirjade, vaid tõsise 
töö ja Euroopale vajalike tulemuste 
saavutamisega. Viimase kuue kuu 
jooksul oleme teinud selle nimel 
tõsist tööd, „rajades sildu üle rahutu 
vee” ning edendades läbirääkimisi.

Eesistujariik Taani on aidanud 
kujundada majanduspoliitikat, 
mis võitleb kriisiga kahe nurga alt. 
Selleks et tagada majanduse elavne-
mine, on vaja taastada usaldus riigi 
rahanduse konsolideerimise abil, 
samas on vaja edendada majandus-
kasvu ja luua uusi töökohti refor-
mide ja uute algatuste abil.

Nüüd eesistumise ajale tagasi 
vaadates arvan, et on õiglane 
öelda, et suutsime Euroopa olulise 
sammu võrra edasi viia.

EMSK Info: Mida peate oma 
suurimateks saavutusteks?

Nicolai Wammen: Taani kesken-
dus eesistumise aja algusest peale 
tõsisele tööle Euroopa edasi viimi-
seks. Viimased kuus kuud oleme 
püüelnud tegelike tulemuste saa-
vutamise poole kõigis valdkonda-
des. Kõige olulisem saavutus ei ole 
üks konkreetne kordaminek, vaid 
pigem see, et oleme näidanud, et 
EL suudab toimida ja tulemusi 
saavutada kriisist hoolimata. Olen 
uhke, et Taani on oma eesistumise 
ajal andnud koostöös teiste ELi 
institutsioonidega olulise panuse 
Euroopa kriisist väljatoomisse.

Kui peaksin majanduse tege-
vuskava kõrval tooma välja kolm 
saavutust, siis üks neist on kindlasti 
energiatõhususe direktiivi üle saa-
vutatud kokkulepe. See on kasulik 
nii kliimale kui ka meie energia-

sõltuvusele ning aitab Euroopas 
luua 400  000 töökohta. Teine 
väljapaistev saavutus on rändlus-
teenuse määrus. Sellega tagatakse 
madalamad mobiilside hinnad 
nutitelefonide kasutamisel välisrii-
gis. Ning kolmandaks on Serbiale 
kandidaatriigi staatuse andmine, 
mis on oluline samm demokraatia 
tagamisel Euroopas.

EMSK Info: Taani 
eesistumise aega 
iseloomustas kulutõhusus. 
Sellega, et koosolekutel 
pakuti vaid kraanivett, 
teenisite hüüdnime 
„kraanivee eesistuja”…

Nicolai Wammen: Ausalt öeldes 
olen selle hüüdnime üle väga uhke. 
Miks? Sest see on tõsi: esiteks tuleb 
meil Taanis kraanidest tõeliselt 
head joogivett ning teiseks peame 
keskkonnahoidlikku kulutõhusust 

eriti suureks väärtuseks. Me hoo-
lime oma loodusvaradest ja CO

2
 

heitkogustest. Just see on olnud 
peamine juhtpõhimõte kogu ees-
istumise aja kavandamisel.

Seepärast olid kõik koosolekute 
toimumiskohad ja hotellitoad 
ökomärgisega. Menüüd põhine-
sid hooajalistel toiduainetel, mil-
lest 50 % tuli kohalikelt tootjatelt. 
Lisaks viisime ellu programme 
toidujääkide piiramiseks ning 
kõik toidujäägid transporditi otse 
kohalikesse biogaasitehastesse ning 
muundati energiaks Taani majapi-
damiste tarbeks.

Tean, et mitmed mu kolleegid 
on saanud Taani keskkonnahoidli-
kust lähenemisviisist innustust, nii 
et loodan, et järgmised eesistujarii-
gid järgivad meie eeskuju. (pln/
mb) ●

Taani Euroopa asjade minister Nicolai Wammen

Komitee liige Benedicte Federspiel 
eri elualade rühmast

Komitee liige Marie-Louise Knuppert 
töötajate rühmast

Komitee liige Nils Juhl Andreasen 
tööandjate rühmast

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
gelsen

Taani eesistumisaeg nähtuna komitee Taani 
liikmete silmade läbi
Meil pole muud valikut, kui muuta oma tarbimisharjumusi
Intervjuu komitee liikme ja Taani tarbijakaitse nõukogu vanemnõustaja 

Benedicte Federspieliga

Tulekahjusid kustutanud eesistujariik
Intervjuu komitee tööandjate rühma liikme ja Taani 

Põllumajanduse ja Toidunõukogu direktori Nils Juhl 

Andreaseniga

EMSK Info: Tähistamaks 
15. märtsil 2012 Euroopa 
tarbijapäeva, korraldas 
komitee koos Taani 
tarbijakaitse nõukoguga 
konverentsi „Kriisiaegne 
säästev tarbimine”. 
Mis Te arvate, kas ELi 
eesistujariik Taani kuulis 

EMSK Info: Vahetult enne 
Taani eesistumisperioodi 
algust rõhutasite, et 
erilist tähelepanu tuleb 
pöörata Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime 
parandamisele, ja seda 
eelkõige toiduainete 
sektoris. Kuidas 
hindate oma saavutusi 
eesistujariigina selles 
valdkonnas?

Nils Juhl Andreasen: Seda on 
raske öelda, kuna nii palju jõudu 
tuli kulutada ELi fi nantskriisile ja 
lõpuks ka euro kaitsmisele. Kõne all 
oli pigem kahjutõrje kui positiivne 
püüdlemine Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime parandamise 
poole. Sellest hoolimata usun, et 
pikemas perspektiivis toob see 
Euroopa ettevõtetele, sealhulgas 
ka põllumajandus- ja toiduainete-
sektorile, konkurentsieelise.

EMSK Info: Eesistujariik 
Taani on juhtinud 
läbirääkimisi ühise 
põllumajanduspoliitika 
reformide üle, mille Küpros 
nüüd eesistujariigina üle 
võtab. Kas läbirääkimised 

meie üleskutset muuta 
tarbimisharjumusi?

Benedicte Federspiel: See teema 
oligi juba aktuaalne, sest „kesk-
konnahoidlikkus” ja „säästvus” olid 
üldiselt Taani valitsuse ja samuti 
ELi eesistumisaja märksõnad ja 
eesmärgid. Ministrid ja teised täht-
sad sõnavõtjad tegid konverentsil 
selgeks, et võimatu on mitte muuta 
meie praegusi tarbimisharjumusi.

EMSK Info: Kas praegune 
kriis ei raskenda säästva 
tarbimise edendamist?

Benedicte Federspiel: Me ei saa 
endale lubada säästvuse põhimõtte 
väljajätmist ükskõik millisest polii-
tikavaldkonnast. Kriisist väljumise 
viise otsides võime samuti leida 
uusi taskukohaseid ja säästvaid 
lahendusi. Üks selline näide on 
energiatõhususe direktiiv, milles 

liiguvad Teie arvates õiges 
suunas?

Nils Juhl Andreasen: Minu mee-
lest ei liigu läbirääkimised praegu 
üldse, seega on võimatu öelda, kas 
nende suund on õige. Euroopa 
Komisjoni esitatud ettepanekust ja 
selle tagajärgedest selguse saamisele 
on kulunud hulk aega. Liikmesrii-
gid ja valitsusvälised organisatsioo-
nid esitasid alles hiljuti oma selged 
arvamused ja seisukohad.

Vahepeal on olukord kiiresti 
muutumas, põhjuseks Euroopa 
Liidu süvenev fi nantskriis, toiduai-
nete pakkumise ja nõudluse muutu-
vad vahekorrad maailmaturul ning 
tähelepanu koondumine säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Kokku-
võttes võib see tugevasti mõjutada 
Euroopa Liidu põllumajandus- ja 
toiduainetesektori tähtsust puu-
dutavaid poliitilisi hoiakuid ning 
euroopalikku põllumajandustoot-
mise mudelit.

EMSK Info: Kas Taani 
eesistumisperiood oli Taanis 
üldiselt kõneaineks või jäi 
see enamasti tähelepanuta?

Nils Juhl Andreasen: Taanis ja 
Brüsselis on toimunud palju mit-
mesuguseid üritusi ning Taani 
valitsus on selles osas head tööd 
teinud. Kahjuks on pealkirjades 
domineerinud paljud Taani sise-
probleemid ja ELi fi nantskriis, mis 
on kiskunud tähelepanu eemale ELi 
teemadelt ja Taani kui eesistujariigi 
jõupingutustelt. (pln/mb) ●

just kokku lepiti. Taani tööstus 
kinnitas hiljuti, et teel 2020. aasta 
poole peaks olema võimalik saa-
vutada nii majanduslikud kui ka 
keskkonnaalased eesmärgid.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et muuta säästev tarbimine 
tarbijate jaoks lihtsaks 
valikuks?

Benedicte Federspiel: Me kõik 
peame endale vastutuse võtma 
ning säästva tarbimise toetamine 
peab muutuma tavapäraseks. Sel-
lega seoses palus eesistujariik komi-
teel koostada arvamuse säästva 
tootmise ja tarbimise edendamise 
kohta. Lihtsaid lahendusi siiski ei 
ole ning järgnevatel aastatel tuleb 
jätkata tööd taskukohaste ja kesk-
konnasäästlike toodete ja teenuste 
pakkumise nimel. (pln/mb) ●

Energiatõhusus: made in Denmark
Intervjuu komitee töötajate rühma liikme ja Taani Ametühingute Liidu sekretäri 

Marie-Louise Knuppertiga

EMSK Info: Eelmise aasta 
septembris ütlesite te, 
et eesistujariik peaks 
koondama tähelepanu 
roheliste töökohtade 
loomisele ja võitlusele 
noorte tööpuudusega. Kas 
eesistujariik on teinud selles 
valdkonnas piisavalt?

Marie-Louise Knuppert: Ta on tei-
nud kõik, mis tema võimuses, et seada 
majanduskasv ja töökohtade loomine 

tegevuskavas esikohale, mis majandus-
kriisi arvestades ei osutunud just liht-
saks ülesandeks. Mul on hea meel, et 
eesistujariigil õnnestus saavutada kok-
kulepe energiatõhususe direktiivi üle.

Kui me oleksime läbi kukkunud, 
oleksime lasknud käest kuldse võima-
luse aidata liikmesriikidel tegutseda 
tõhusalt energiatarbimise valdkonnas 
ning toetada tuhandete töökohtade 

loomisest ajal, mil neid nii väga vaja-
takse.

Eesistujariik Taani koondab jätku-
valt tähelepanu noorte töötusele. Nüüd 
on aeg tegutseda. EL peab kohandama 
oma poliitikat nii, et noortele tehtaks 
ühiskonnas ruumi. Seda oleks võima-
lik teha Euroopa Sotsiaalfondi enne-
tavama kasutamisega. Sellega seoses 
tegid Taani Ametühingute Liit ja 
Taani tööandjad ettepaneku kasutada 
sotsiaalfondi vahendeid töökogemuse 
omandamise kavade kasutuselevõtu 
toetamiseks liikmesriikides.

See rõhuasetus võiks kajastuda ka 
läbirääkimistes riigihanke direktiivi 
üle, mis võiks täiesti õigustatult hõl-
mata nõudeid selle kohta, et riigihan-
kelepingute sõlmimisest huvitatud 
asjaosalised peavad tagama ka teatud 
arvu praktikakohti. Need on lihtsalt 
kaks praktilist näidet.

EMSK Info: Te osalesite äsja 
Kopenhaagenis toimunud 
koosolekul, kus käsitleti seda, 
kuidas kaasata kodanikke 
ELi projektidesse. Kas on 
raske kaasata taanlasi ELi 
arutelusse?

Marie-Louise Knuppert: Usaldust ja 
üldsuse toetust ELi liikmelisusele saab 
saavutada ainult siis, kui nähakse, et 
ELi poliitikud lahendavad tavakoda-
nike probleeme. Inimestel peab olema 
võimalik ELi panust igapäevaelus 
näha. Leidub konkreetseid ettepane-
kuid selle kohta, kuidas seda on võima-
lik teha, sealhulgas ülalpool nimetatud 
näited.

EMSK Info: Kas Teile meenub 
mõni teabetegevus Taanis, 
millest EL peaks õppust 
võtma?

Marie-Louise Knuppert: EL peab 
olema oma teabetöös nii konk-
reetne kui võimalik, kuigi tegemist 
on eelkõige liikmesriikide poliitika-
kujundajate ülesandega. Kodanike 
platvorm (Folkemødet), mis loodi 
Bornholmi saarel Rootsi idee põhjal, 
kujutab endast lihtsalt ühte poliitikute 
ja avalikkuse otsedialoogi instantsi. 
ELi teabepoliitika peaks põhinema 
avatud koordineerimismehhanis-
midel ja kogemuste jagamisel, mida 
kasutatakse praegu nii paljudes teistes 
valdkondades. (pln/mb) ●

Globaliseerumine ja ümberpaigutamine: 
kas ELi tööstusel on tulevikku?
Pepe oli aastaid töötanud päi-
kesepaneelide tehases ühes ELi 
liikmesriigis. Tal oli suurepärane 
töökoht, tähtajatu leping ja head 
töötingimused. Ettevõte teenis 
kasumit ja laienes pidevalt. 
Ettevõtet aitasid omalt poolt ka 
kohalike omavalitsuste pakuta-
vad eritingimused ja riiklikud 
taastuvenergiasektori toetused. 
Kõik näis täiuslik...kuni kriisini. 
Ja siis sai pidu läbi.

Eelarvekärbetest tingituna oli 
riigi valitsus sunnitud toetusi 
vähendama, mis tõi kaasa päike-
sepaneelide nõudluse drastilise 
languse. Selle tagajärjel otsus-
tas ettevõte tehase sulgeda ja 
kolida tootmine üle Mehhikosse. 
Lõpuks kaotasid kõik tehase töö-
tajad oma töökohad ja ühinesid 
töötute leeriga, mis juba moo-
dustas 40 % riigi tööjõust.

Pepe oli jõudnud äkitselt krii-
tilisse olukorda. Lõpuks võttis ta 
vastu lühiajalise lepingu, et koo-
litada Mehhikos asuva uue päi-
kesepaneelide tehase kohalikke 
töötajaid – neid, kes teda nüüd 
asendasid. Pärast kattetuid luba-
dusi jäi ta lõpuks ikkagi töötuks.

Tööstuse muutused ja globa-
liseerumine puudutavad Euroo-
pas tuhandeid töötajaid nagu 
Pepe, mis esitab väljakutse üha 
enam integreeritud siseturule. 
Selle olukorra lahendamiseks 
moodustasid Euroopa Liit ja 
komitee 2002.  aastal tööstuse 
muutuste nõuandekomisjoni 
(CCMI). CCMI pädevused hõl-
mavad arengute prognoosimist, 
ennetamist ja analüüsimist, et 
tagada ühtne positiivne lähene-
misviis tööstuse muutuste juh-

timisele lähtuvalt majanduslikust, 
ühiskondlikust, territoriaalsest 
ja keskkondlikust vaatepunktist. 
Majanduse moderniseerimisest 
mõjutatud eri sektoritest pärit liik-
med annavad CCMI-le moraalse 
autoriteedi arutada neid küsimusi 
otse teiste ELi poliitikakujunda-
jatega. Nende eesmärk on selge 

–  säilitada ELi tööstuse konku-
rentsivõime, tagades samal ajal, 
et arengud oleksid sotsiaalselt 
kasulikud. CCMI esimees Jorge 
Pegado Liz määratleb komisjoni 
kolme põhifunktsioonina ELi 
asutajate põhimõtete edendamine 
arvamuste kaudu; selliste arengute 
nagu globaliseerumine, sotsiaalne 
võrgustumine ja uued töömeetodid 
väljakutsetele vastamine; tööstuste 
muutuste ja ümberstruktureerimise 
ennetamine ja nendeks valmistu-
mine. Eesmärk on õppida minevi-
kust, jälgida proaktiivselt olevikku 
ja ennetada tulevikku.

Alates majandus-, finants- ja 
teab-mis-veel kriisi algusest on 
CCMI tegutsenud kõigi asja-
omaste tööstuse sidusrühmade, nii 
töötajate kui ka tööandjate hääle-
kandjana. 2011. aasta mais võttis 
CCMI vastu kolm arvamust, milles 
käsitletakse seda, kuidas ELi töös-

tuspoliitikat mõjutab praegu glo-
baliseerumine. CCMI seisukoht on 
selge ja üheselt mõistetav. Globali-
seerumine on innustanud ettevõt-
teid välismaale kolima ja/või oma 
tegevust ümber struktureerima. 
Ent seistes silmitsi ohuga, et odav 
tööjõud ja kehvad töötingimused 
väljaspool Euroopat võivad kärpida 
ja kaotada tootmisvaldkonna töö-
kohti koduriigis, peavad juhtkond 
ja töötajad hakkama mõistma, et 
ümberpaigutamise väljakutsele 
vastamiseks on vaja teha koostööd. 
On ainult üks viis edasiliikumi-
seks – Euroopa säilitab oma koha 
esmajärgulise majandusjõuna tänu 
haridusele ja koolitusele, innovat-
sioonile ja säästvale arengule.

Kuna tehnoloogia ja teadus 
on muutunud üha tähtsamaks, 
on CCMI keskendunud IKT-le 
ja teenustele – sektoritele, milles 
Euroopa on teistest maha jäänud. 
„See on uus lahinguväli, millel me 
peame püsima Hiinast ja Indiast 
eespool”, lisas komitee liige ja arva-
muse „Globaliseerunud maailma 
tööstuspoliitika” raportöör Joost 
P. van Iersel.

12.  juunil tähistas CCMI oma 
kümnendat sünnipäeva, korralda-
des konverentsi teemal „Jätkuvad ja 
säästvad tööstuste muutused”. Üri-
tus tõi kokku Euroopa tööstuslii-
tude ja ametiühingute esindajad ja 
poliitikakujundajad, et analüüsida 
Euroopa tööstuse olukorda, selle 
mineviku väljakutseid ja tuleviku 
suundumusi.

Pepe lugu kordub kõikjal Euroo-
pas kogu aeg, ent CCMI on võtnud 
nõuks seda muuta. (ail) ●

Miks vajab EL teistsugust eelarvet 
ja milline see peaks olema

Hans-Joachim Wilms: Kümme aas-
tat tagasi ei võtnud keegi säästvust 
tõsiselt. Nüüdseks ollakse üldiselt 
teadlikud sellest, et me ei saa senist 
käitumist jätkata. Loomulikult on 
praegu kõigi tähelepanu suunatud 
kriisile, mis nõuab lahendusi lühi-
keses perspektiivis. Ent säästvus 
ja lühike perspektiiv ei käi kokku. 
Õnneks on säästvusest saamas meie 
elu tavaline osa ning see suundumus 
jätkub.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et säästvuse kavaga edasi 
liikuda?

Hans-Joachim Wilms: Meil on vaja 
selget pilti järgmistest sammudest 
koos vastava ajakavaga ning kok-
kulepet meetmete ja järelemeetmete 
valdkondade suhtes. Usun, et kõige 
olulisem on see, et meie poliitilised 
liidrid täidaksid oma kohustusi, et 
nad näitaksid valmidust pühenduda 
strateegia muutmisele ja et jõutaks 
kokkuleppele konkreetsetes suunis-
tes ja tegevuskavades. (kf) ●

paludes osalejatel ette kujutada, 
kui raske oleks enamikel liikmes-
riikidel olnud sellises ülemaailmses 
fi nantskriisis üksinda ellu jääda.

Üldiselt soovis komitee selle 
konverentsi – mis sai märkimis-
väärse meediakajastuse osaliseks 
– korraldamisega anda panuse aru-
tellu selle üle, milline peaks olema 
ELi majandusjuhtimine. On oht, 
et sedalaadi arutelus käsitletakse 
poliitikat ainult pikas perspektiivis, 
ent seekord olid kõnelejad teadli-
kud sellest, et tulevastel kuudel teh-
tavad otsused on ELi tuleviku jaoks 
äärmiselt olulised. Sellel otsusel on 
otsene mõju kodanike elule ja sellis-
tele valdkondadele nagu tööhõive, 

suurenev sotsiaalne ebavõrdsus ja 
krediidi kättesaadavus VKEdele. 
Seega on komitee jätkuvalt ainu-
laadne arutelufoorum, kus esita-
takse konkreetseid ettepanekuid 
arvamuste raames ja kus toimub 
dialoog teiste Euroopa osalejatega. 
7. juuni konverents oli osa sellest 
lähenemisviisist, mille eesmärk 
on ühtlasi näidata, et EL võib olla 
lähemal ühtsusele – mida nähakse 
ELi piiridest väljaspool – kui seis-
kumisele ja halvatusele. (asp) ●

TAANI EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

„Active citizenship: For a better European society”

Kodanikuaktiivsus etendab Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee rollis keskset osa. Kõnealuses 
raamatus räägivad 24 komitee liiget oma isikli-
kust panusest ettevõtjate, ametiühinguliikmete, 
kampaaniate korraldajate ja vabatahtlikena, 
tuues välja palju erinevaid huvisid ja prioriteete. 
Nende kõigi ühine joon on solidaarsus teiste 
ühiskonnaliikmetega ja muretsemine nende 
heaolu pärast. (cl) ●

LÜHIDALT

Komitee liige Pierre Jean Coulon 
töötajate rühmast

A l g u s  l k  4
Energiatõhusus: made in Denmark

>>>  l k  5

A l g u s  l k  1
Riigivõlakriis ja fi skaalliit: sama mündi kaks külge?

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST
Digitaalturg majanduskasvu toeks

Nõuandena eesistujariik Taanile digitaalarengu suundade kohta võt-
tis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee maikuus vastu arvamuse 
digitaalse siseturu kasutamise kohta majanduskasvu toetamiseks. 
ELi jaoks on panused kõrged, kuna uurimustest nähtub, et digitaalne 
siseturg suurendaks Euroopa SKPd 2020. aastaks 4 % võrra.

Arvamuses kutsuti üles looma kiiresti infrastruktuuri kogu 
Euroopa territooriumil, sealhulgas äärealadel, et tagada kõigi juur-
depääs internetile.

Võttes arvesse asjaolu, et 
2015. aastal nõuab 95 % töökohta-
dest interneti kasutamisega seotud 
oskusi, toonitas arvamuse raportöör 
Laure Batut (Prantsusmaa, töötajate 
rühm), et „koolitus on põhjapaneva 
tähtsusega”. Ta lisas, et kõigi, seal-

hulgas eakate juurdepääs riist- ja tarkvarale ning koolitusele nende 
kasutamise kohta on sellele väljakutsele vastamise eeltingimused.

E-kaubanduse hoogustamiseks kutsus komitee üles ühtlustama 
kaubanduse ja kaudse maksustamise õigusakte. Komitee hoiatas 
aga siiski, et seda ei tohiks kasutada ettekäändena maksumäärade 
tõstmiseks. (mb) ●

Euroopa on jäänud maha energiavaldkonna 
eesmärkide saavutamisel

Edusammud vähese CO
2
-heitega majanduse suunas on nii ELis 

kui ka teatud liikmesriikides ohtlikult kaugel praegustest eesmär-

kidest – nii hoiatab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee arvamuses „Energia 
tegevuskava aastani 2050”, 
mis võeti vastu mais toimu-
nud täiskogu istungjärgul.

Komitee arvates, ei tun-
nista EL, kuivõrd kaugele 

maha on ta jäänud iseenda eesmärkide saavutamisel. „Äärmiselt 
saastavate tootmisprotsesside vähenemine ELis, nende kasv maa-
ilma teistes paikades ning sellest tulenev import ELi varjavad maha-
jäämuse ulatust,” märgib arvamuse raportöör Pierre Jean Coulon 
(töötajate rühm, Prantsusmaa).

Arvamuses kritiseeritakse vähest edu energiatõhususe ja taas-
tuvenergia valdkonnas. Selles märgitakse, et taastuvenergia aren-
gut takistab valitsuste ebakindel toetus ja mõnel juhul kohapealne 
vastuseis.

Komitee kordab oma nõudmist luua Euroopa kodanikuühis-
konna foorum, et hoogustada teabevahetust ELis, tuues korra-
päraselt kokku kõik sidusrühmad, et arutada energiaüleminekut 
aastaks 2050.

Arvamuse kaasraportöör Richard Adams (eri elualad, Ühend-
kuningriik) on seisukohal, et üldsuse toetus energiavalikutele on 
hetkel Euroopa demokraatia proovikivi. Lisaks leiab ta, et tegevus-
kava aastani 2050 ei tuleks kasutada mitte ainult eurooplaste hulgas 
võimalikult ulatusliku arutelu käivitamiseks, vaid selles tuleks pro-
pageerida ka osalemist igal tasandil – üksikisiku, piirkonna, riigi ja 
Euroopa Liidu tasandil. (mb) ●

Euroopa sotsiaalettevõtlus ja 
sotsiaalettevõtlusfond

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kahes arvamuses 
– „Euroopa sotsiaalettevõtlusfond” (raportöör Ariane Rodert, 
eri elualad) ja „Sotsiaalettevõtluse algatus” (raportöör Giuseppe 
Guerini, eri elualad) – innustanud komisjoni ja liikmesriike 
parandama sotsiaalettevõtete juurdepääsu riigihangetele ja 
rahastamisele, töötama välja riiklikud raamistikud sotsiaalet-
tevõtete kasvu edendamiseks ning rakendama Euroopa sot-
siaalettevõtlusfondi asjakohasel viisil.

ELi sotsiaalmajandussektoris 
töötab juba enam kui 11 miljonit 
inimest ehk 6  % tööjõust. Ligi-
kaudu iga neljas Euroopas asuta-
tud ettevõte on sotsiaalettevõte. 
Praeguses kriisiolukorras, kus 
töötute või sissetulekuta inimeste 
arv, pidevalt kasvab, tahab EMSK 
suurendada majanduskasvu, 
tööhõivet ja konkurentsivõimet, 

kujundades samal ajal kaasavamat ühiskonda kooskõlas stra-
teegiaga „Euroopa 2020”.

EMSK leiab, et tulevikus peaksid Euroopa sotsiaalettevõt-
lusfondiga kaasnema ka muud sotsiaalettevõtete arendamisele 
suunatud rahastamisvahendid. Euroopa sotsiaalettevõtlusfon-
dist üksi ei piisa selleks, et parandada juurdepääsu vajalikule 
kapitalile. (ail) ●

Viis aastat tagasi usaldas Euroopa 
Ülemkogu tosinkonnale silmapaist-
vale Euroopa inimesele ülesande 
koostada aruanne ELi väljakutsetest 
järgmisel 20 aastal. Felipe Gonza-
lezi juhitud nn tarkade rühm, kuhu 
kuulusid ka Mario Monti ja Lech 
Walesa, jõudis 2010.  aasta mais 
järeldusele, et Euroopa tuleb rajada 
uuele alusele. Aruandes loetleti järg-
mised prioriteedid: majanduskasv, 
konkurentsivõime, demokraatlik 
legitiimsus ja kliimamuutuste vas-
tase võitluse juhtimine. Just need 
teemad on Euroopa organiseeritud 
kodanikuühiskonna igapäevatöö 
keskmes Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitees –  selle avalikel 
aruteludel, konverentsidel, uuri-
misrühmades ja arvamustes. Ei ole 
kokkusattumus, et nii nn tarkade 
rühma antud vastused kui ka ena-
mik komitee poliitilisi seisukohti 
lähtuvad ühest ühisest põhimõttest: 
„Vajame rohkem Euroopat, mitte 
vähem”.

Komitee arvates peab „roh-
k e m  E u r o o p a t ”  o l e m a  k a 
2014.–2020.  aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku juhtpõhimõte, 
sest sellega määratakse kindlaks ELi 
eelarve järgmiseks kuueks aastaks. 
Eelmise mitmeaastase fi nantsraa-
mistiku vastuvõtmise ajal enamiku 
Euroopa riikide majandus kasvas 
ja fi nantsstabiilsus näis iseenesest-
mõistetav. Praegust ebastabiilsust 
ja Euroopat vallutavaid kokkuhoiu-
meetmeid arvestades on oht, et võe-
takse vastu minimalistlik eelarve. 
Euroopa Komisjon soovitab seega 
jätta ELi kogueelarve praeguse 1 % 
tasemele ELi SKPst, samal ajal kui 
osa liikmesriike nõuab kärpeid. 
Komitee võttis maikuisel täiskogu 
istungjärgul vastu arvamuse, milles 
kutsus omalt poolt tõstma eelarvet 
1,11 %-ni. Meenutagem, et mää-
ratluse kohaselt on eelarve teatud 
ajavahemikuks koostatud kulude, 

tulude ja ressursside hinnang, mis 
kajastab tulevasi fi nantstingimusi 
ja -eesmärke. Kui kohaldada seda 
ELi praegusele olukorrale, tuleb 
nüüd, kus eesmärgid on suuremad, 
nii kulud kui ka tulud ümber hin-
nata. Kui EL soovib tõesti astuda 
märkimisväärse sammu integ-
reerimise suunas ning võtta suu-
rema vastutuse, peab ta Euroopa 
sotsiaalmudeli tagamiseks võtma 
samuti majanduskasvu ohjad enda 
kätte. See on võimalik vaid siis, kui 
eelarve – vahend ELi eesmärkide 
saavutamiseks – on piisavalt ambit-
sioonikas.

Eelöeldust hoolimata parandab ja 
lihtsustab komisjoni mitmeaastase 
fi nantsraamistiku ettepanek siiski 
eelarve struktuuri. Veel üks posi-
tiivne samm on Euroopa Komisjoni 
kriitika teatud liikmesriikide lähe-
nemisviisi suhtes läbirääkimistele, 
mida iseloomustavad õiglase vastu-
tasu ja horisontaalse võrdsuse põhi-
mõtted. Tulude poole pealt toetab 
komitee ettepanekut võtta kasu-
tusele uus omavahendite süsteem, 
mis hõlmab käibemaksu muudetud 
vahendit ja fi nantstehingute maksu. 
Kulude poole pealt peaksid insti-
tutsioonid ja liikmesriigid pidama 
meeles Euroopa lisaväärtuse põhi-
mõtet, mille kohaselt ELi tasandil 
kulutatud euro on mõjusam kui 
riigi tasandil kulutatud euro. Eel-
arve kahele peamisele kuluartiklile 
– ühine põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika –  antakse 
komisjoni ettepanekuga samuti 
parem struktuur, mis soodustab 
mõjukust ja tõhusat põllumajan-
dust ning püüab suurprojektide 
innustamisega vähendada vahen-
dite hajumist. Komitee hoiatab 
siiski, et praegune ühtekuuluvus-
poliitika võib tuua kahju ELi vähim 
arenenud piirkondadele, kui vahen-
dite jagamisel kohaldatakse makro-
majanduslikku tingimuslikkust.

Hüüdlauset „Vajame rohkem 
Euroopat, mitte vähem” täiendab 
üks mõiste, mida komitees pidevalt 
kuuleb ja mis järjest enam popu-
laarsust kogub: „Euroopa mõõtme 
puudumisest tulenevad kulud”. 
Kui ELi eelarve suurus, tõhusus ja 
läbipaistvus ei ole vastavuses kaalul 
olevate küsimuste tõsidusega, võib 
see tingida olukorra, kus 21. sajandi 
probleemidega peab tegelema nõr-
gem Euroopa Liit. Sellega kee-
raksime selja nn  tarkade rühma 
soovitustele. (asp) ●

ÜRO Arenguprogrammi nõukogu 
seadis maailma rahvastiku päeva 
sisse 1989. aastal ning seda tähis-
tatakse igal aastal 11. juulil selleks, 
et suurendada teadlikkust maailma 
rahvastiku ja säästvuse teemadest. 
Kuna rahvastiku ja säästvuse teemad 
on omavahel lahutamatult seotud, 
kohtus EMSK Info komitee säästva 
arengu vaatlusrühma esimehe Hans-

11. juuli: maailma rahvastiku päev

Joachim Wilmsiga, et vestelda rah-
vastiku päevast.

EMSK Info: Kas maailma 
rahvastiku päeva 
tähistamine on praegusel 
ajal jätkuvalt oluline?

Hans-Joachim Wilms: See on olu-
line, kuna meil tuleb kaaluda, kuidas 

me tahame tegeleda rahvastikuküsi-
muste ja eeskätt toiduga kindlusta-
tuse teemaga. Ka komitees on selge, 
et põllumajandustootjad jagunevad 
kahte leeri. Traditsioonilised põllu-
majandustootjad leiavad, et rohkem 
on võimalik toota põllumajandus-
maa suurendamise abil. Mina kuu-
lun teise rühma, kes leiab, et meie 
planeet suudab toita kõiki õiglase 
jaotumise teel.

EMSK Info: Mida see 
tähendab?

Hans-Joachim Wilms:  ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisat-
siooni avaldatud statistika näitab, 
et maailm suudab toota piisavalt 
toiduaineid kõigile, kuid neid toi-
duaineid ei toodeta seal, kus neid 
vajatakse, ning nende kvaliteet ega 
kvantiteet ei ole piisav. Küsimus on 
selles, kuidas seda olukorda muuta. 
Tagajärjed on katastroofi lised, see 
põhjustab näiteks metsade hävimist 
Brasiilias ja Argentiinas. Asjaolu, et 
eurooplased ei suuda toota piisavalt 
toiduaineid, näitab vajadust käitu-
mise muutmise järele nii meie kui ka 

arengumaade tootjate puhul. Ühe 
aspektina tuleb esile tõsta seda, kui 
palju on meie toitumisharjumused 
viimase sajandi jooksul muutunud, 
nt kasvanud on lihatarbimine.

EMSK Info: Mida tuleks 
muuta?

Hans-Joachim Wilms: Üldise raa-
mistiku loomiseks peab toimuma 
mitmeid asju. Põllumajandusmaa 
laiendamise toetamine on liiga 
lihtne. Meil tuleb tagada, et riigid 
oleksid võimalikult sõltumatud. 
Näiteks ei ole mõttekas vedada 
loomasööta üle kogu maailma. 
Samuti on vale muuta Saksamaa 
looduskaitsealad biomassi kasva-
tamise aladeks. Ja need on vaid 
kaks näidet.

EMSK Info: Komitee 
on korduvalt selgelt 
väljendanud, et meie 
tootmise ja tarbimise 
mustrid tuleb uuesti läbi 
vaadata. Kas Teie arvates 
võiks ainuüksi see tagada 
säästva tuleviku?

Rajamas sildu üle rahutu vee
Intervjuu Taani Euroopa asjade ministri Nicolai Wammeniga

EMSK Info: Mis olid 
Taani eesistumise aja 
eesmärgid?

Nicolai Wammen: Kohe algusest 
peale oli selge, et Taani võtab ELi 
Nõukogu eesistumise üle sügava 

majanduskriisi ajal. Taani eesistu-
mise aja selge eesmärk oli Euroopa 
uuesti õigele teele ja kriisist välja 
aidata ning seda mitte üleeuroopa-
liste kõmupealkirjade, vaid tõsise 
töö ja Euroopale vajalike tulemuste 
saavutamisega. Viimase kuue kuu 
jooksul oleme teinud selle nimel 
tõsist tööd, „rajades sildu üle rahutu 
vee” ning edendades läbirääkimisi.

Eesistujariik Taani on aidanud 
kujundada majanduspoliitikat, 
mis võitleb kriisiga kahe nurga alt. 
Selleks et tagada majanduse elavne-
mine, on vaja taastada usaldus riigi 
rahanduse konsolideerimise abil, 
samas on vaja edendada majandus-
kasvu ja luua uusi töökohti refor-
mide ja uute algatuste abil.

Nüüd eesistumise ajale tagasi 
vaadates arvan, et on õiglane 
öelda, et suutsime Euroopa olulise 
sammu võrra edasi viia.

EMSK Info: Mida peate oma 
suurimateks saavutusteks?

Nicolai Wammen: Taani kesken-
dus eesistumise aja algusest peale 
tõsisele tööle Euroopa edasi viimi-
seks. Viimased kuus kuud oleme 
püüelnud tegelike tulemuste saa-
vutamise poole kõigis valdkonda-
des. Kõige olulisem saavutus ei ole 
üks konkreetne kordaminek, vaid 
pigem see, et oleme näidanud, et 
EL suudab toimida ja tulemusi 
saavutada kriisist hoolimata. Olen 
uhke, et Taani on oma eesistumise 
ajal andnud koostöös teiste ELi 
institutsioonidega olulise panuse 
Euroopa kriisist väljatoomisse.

Kui peaksin majanduse tege-
vuskava kõrval tooma välja kolm 
saavutust, siis üks neist on kindlasti 
energiatõhususe direktiivi üle saa-
vutatud kokkulepe. See on kasulik 
nii kliimale kui ka meie energia-

sõltuvusele ning aitab Euroopas 
luua 400  000 töökohta. Teine 
väljapaistev saavutus on rändlus-
teenuse määrus. Sellega tagatakse 
madalamad mobiilside hinnad 
nutitelefonide kasutamisel välisrii-
gis. Ning kolmandaks on Serbiale 
kandidaatriigi staatuse andmine, 
mis on oluline samm demokraatia 
tagamisel Euroopas.

EMSK Info: Taani 
eesistumise aega 
iseloomustas kulutõhusus. 
Sellega, et koosolekutel 
pakuti vaid kraanivett, 
teenisite hüüdnime 
„kraanivee eesistuja”…

Nicolai Wammen: Ausalt öeldes 
olen selle hüüdnime üle väga uhke. 
Miks? Sest see on tõsi: esiteks tuleb 
meil Taanis kraanidest tõeliselt 
head joogivett ning teiseks peame 
keskkonnahoidlikku kulutõhusust 

eriti suureks väärtuseks. Me hoo-
lime oma loodusvaradest ja CO

2
 

heitkogustest. Just see on olnud 
peamine juhtpõhimõte kogu ees-
istumise aja kavandamisel.

Seepärast olid kõik koosolekute 
toimumiskohad ja hotellitoad 
ökomärgisega. Menüüd põhine-
sid hooajalistel toiduainetel, mil-
lest 50 % tuli kohalikelt tootjatelt. 
Lisaks viisime ellu programme 
toidujääkide piiramiseks ning 
kõik toidujäägid transporditi otse 
kohalikesse biogaasitehastesse ning 
muundati energiaks Taani majapi-
damiste tarbeks.

Tean, et mitmed mu kolleegid 
on saanud Taani keskkonnahoidli-
kust lähenemisviisist innustust, nii 
et loodan, et järgmised eesistujarii-
gid järgivad meie eeskuju. (pln/
mb) ●

Taani Euroopa asjade minister Nicolai Wammen

Komitee liige Benedicte Federspiel 
eri elualade rühmast

Komitee liige Marie-Louise Knuppert 
töötajate rühmast

Komitee liige Nils Juhl Andreasen 
tööandjate rühmast

©
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Taani eesistumisaeg nähtuna komitee Taani 
liikmete silmade läbi
Meil pole muud valikut, kui muuta oma tarbimisharjumusi
Intervjuu komitee liikme ja Taani tarbijakaitse nõukogu vanemnõustaja 

Benedicte Federspieliga

Tulekahjusid kustutanud eesistujariik
Intervjuu komitee tööandjate rühma liikme ja Taani 

Põllumajanduse ja Toidunõukogu direktori Nils Juhl 

Andreaseniga

EMSK Info: Tähistamaks 
15. märtsil 2012 Euroopa 
tarbijapäeva, korraldas 
komitee koos Taani 
tarbijakaitse nõukoguga 
konverentsi „Kriisiaegne 
säästev tarbimine”. 
Mis Te arvate, kas ELi 
eesistujariik Taani kuulis 

EMSK Info: Vahetult enne 
Taani eesistumisperioodi 
algust rõhutasite, et 
erilist tähelepanu tuleb 
pöörata Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime 
parandamisele, ja seda 
eelkõige toiduainete 
sektoris. Kuidas 
hindate oma saavutusi 
eesistujariigina selles 
valdkonnas?

Nils Juhl Andreasen: Seda on 
raske öelda, kuna nii palju jõudu 
tuli kulutada ELi fi nantskriisile ja 
lõpuks ka euro kaitsmisele. Kõne all 
oli pigem kahjutõrje kui positiivne 
püüdlemine Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime parandamise 
poole. Sellest hoolimata usun, et 
pikemas perspektiivis toob see 
Euroopa ettevõtetele, sealhulgas 
ka põllumajandus- ja toiduainete-
sektorile, konkurentsieelise.

EMSK Info: Eesistujariik 
Taani on juhtinud 
läbirääkimisi ühise 
põllumajanduspoliitika 
reformide üle, mille Küpros 
nüüd eesistujariigina üle 
võtab. Kas läbirääkimised 

meie üleskutset muuta 
tarbimisharjumusi?

Benedicte Federspiel: See teema 
oligi juba aktuaalne, sest „kesk-
konnahoidlikkus” ja „säästvus” olid 
üldiselt Taani valitsuse ja samuti 
ELi eesistumisaja märksõnad ja 
eesmärgid. Ministrid ja teised täht-
sad sõnavõtjad tegid konverentsil 
selgeks, et võimatu on mitte muuta 
meie praegusi tarbimisharjumusi.

EMSK Info: Kas praegune 
kriis ei raskenda säästva 
tarbimise edendamist?

Benedicte Federspiel: Me ei saa 
endale lubada säästvuse põhimõtte 
väljajätmist ükskõik millisest polii-
tikavaldkonnast. Kriisist väljumise 
viise otsides võime samuti leida 
uusi taskukohaseid ja säästvaid 
lahendusi. Üks selline näide on 
energiatõhususe direktiiv, milles 

liiguvad Teie arvates õiges 
suunas?

Nils Juhl Andreasen: Minu mee-
lest ei liigu läbirääkimised praegu 
üldse, seega on võimatu öelda, kas 
nende suund on õige. Euroopa 
Komisjoni esitatud ettepanekust ja 
selle tagajärgedest selguse saamisele 
on kulunud hulk aega. Liikmesrii-
gid ja valitsusvälised organisatsioo-
nid esitasid alles hiljuti oma selged 
arvamused ja seisukohad.

Vahepeal on olukord kiiresti 
muutumas, põhjuseks Euroopa 
Liidu süvenev fi nantskriis, toiduai-
nete pakkumise ja nõudluse muutu-
vad vahekorrad maailmaturul ning 
tähelepanu koondumine säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Kokku-
võttes võib see tugevasti mõjutada 
Euroopa Liidu põllumajandus- ja 
toiduainetesektori tähtsust puu-
dutavaid poliitilisi hoiakuid ning 
euroopalikku põllumajandustoot-
mise mudelit.

EMSK Info: Kas Taani 
eesistumisperiood oli Taanis 
üldiselt kõneaineks või jäi 
see enamasti tähelepanuta?

Nils Juhl Andreasen: Taanis ja 
Brüsselis on toimunud palju mit-
mesuguseid üritusi ning Taani 
valitsus on selles osas head tööd 
teinud. Kahjuks on pealkirjades 
domineerinud paljud Taani sise-
probleemid ja ELi fi nantskriis, mis 
on kiskunud tähelepanu eemale ELi 
teemadelt ja Taani kui eesistujariigi 
jõupingutustelt. (pln/mb) ●

just kokku lepiti. Taani tööstus 
kinnitas hiljuti, et teel 2020. aasta 
poole peaks olema võimalik saa-
vutada nii majanduslikud kui ka 
keskkonnaalased eesmärgid.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et muuta säästev tarbimine 
tarbijate jaoks lihtsaks 
valikuks?

Benedicte Federspiel: Me kõik 
peame endale vastutuse võtma 
ning säästva tarbimise toetamine 
peab muutuma tavapäraseks. Sel-
lega seoses palus eesistujariik komi-
teel koostada arvamuse säästva 
tootmise ja tarbimise edendamise 
kohta. Lihtsaid lahendusi siiski ei 
ole ning järgnevatel aastatel tuleb 
jätkata tööd taskukohaste ja kesk-
konnasäästlike toodete ja teenuste 
pakkumise nimel. (pln/mb) ●

Energiatõhusus: made in Denmark
Intervjuu komitee töötajate rühma liikme ja Taani Ametühingute Liidu sekretäri 

Marie-Louise Knuppertiga

EMSK Info: Eelmise aasta 
septembris ütlesite te, 
et eesistujariik peaks 
koondama tähelepanu 
roheliste töökohtade 
loomisele ja võitlusele 
noorte tööpuudusega. Kas 
eesistujariik on teinud selles 
valdkonnas piisavalt?

Marie-Louise Knuppert: Ta on tei-
nud kõik, mis tema võimuses, et seada 
majanduskasv ja töökohtade loomine 

tegevuskavas esikohale, mis majandus-
kriisi arvestades ei osutunud just liht-
saks ülesandeks. Mul on hea meel, et 
eesistujariigil õnnestus saavutada kok-
kulepe energiatõhususe direktiivi üle.

Kui me oleksime läbi kukkunud, 
oleksime lasknud käest kuldse võima-
luse aidata liikmesriikidel tegutseda 
tõhusalt energiatarbimise valdkonnas 
ning toetada tuhandete töökohtade 

loomisest ajal, mil neid nii väga vaja-
takse.

Eesistujariik Taani koondab jätku-
valt tähelepanu noorte töötusele. Nüüd 
on aeg tegutseda. EL peab kohandama 
oma poliitikat nii, et noortele tehtaks 
ühiskonnas ruumi. Seda oleks võima-
lik teha Euroopa Sotsiaalfondi enne-
tavama kasutamisega. Sellega seoses 
tegid Taani Ametühingute Liit ja 
Taani tööandjad ettepaneku kasutada 
sotsiaalfondi vahendeid töökogemuse 
omandamise kavade kasutuselevõtu 
toetamiseks liikmesriikides.

See rõhuasetus võiks kajastuda ka 
läbirääkimistes riigihanke direktiivi 
üle, mis võiks täiesti õigustatult hõl-
mata nõudeid selle kohta, et riigihan-
kelepingute sõlmimisest huvitatud 
asjaosalised peavad tagama ka teatud 
arvu praktikakohti. Need on lihtsalt 
kaks praktilist näidet.

EMSK Info: Te osalesite äsja 
Kopenhaagenis toimunud 
koosolekul, kus käsitleti seda, 
kuidas kaasata kodanikke 
ELi projektidesse. Kas on 
raske kaasata taanlasi ELi 
arutelusse?

Marie-Louise Knuppert: Usaldust ja 
üldsuse toetust ELi liikmelisusele saab 
saavutada ainult siis, kui nähakse, et 
ELi poliitikud lahendavad tavakoda-
nike probleeme. Inimestel peab olema 
võimalik ELi panust igapäevaelus 
näha. Leidub konkreetseid ettepane-
kuid selle kohta, kuidas seda on võima-
lik teha, sealhulgas ülalpool nimetatud 
näited.

EMSK Info: Kas Teile meenub 
mõni teabetegevus Taanis, 
millest EL peaks õppust 
võtma?

Marie-Louise Knuppert: EL peab 
olema oma teabetöös nii konk-
reetne kui võimalik, kuigi tegemist 
on eelkõige liikmesriikide poliitika-
kujundajate ülesandega. Kodanike 
platvorm (Folkemødet), mis loodi 
Bornholmi saarel Rootsi idee põhjal, 
kujutab endast lihtsalt ühte poliitikute 
ja avalikkuse otsedialoogi instantsi. 
ELi teabepoliitika peaks põhinema 
avatud koordineerimismehhanis-
midel ja kogemuste jagamisel, mida 
kasutatakse praegu nii paljudes teistes 
valdkondades. (pln/mb) ●

Globaliseerumine ja ümberpaigutamine: 
kas ELi tööstusel on tulevikku?
Pepe oli aastaid töötanud päi-
kesepaneelide tehases ühes ELi 
liikmesriigis. Tal oli suurepärane 
töökoht, tähtajatu leping ja head 
töötingimused. Ettevõte teenis 
kasumit ja laienes pidevalt. 
Ettevõtet aitasid omalt poolt ka 
kohalike omavalitsuste pakuta-
vad eritingimused ja riiklikud 
taastuvenergiasektori toetused. 
Kõik näis täiuslik...kuni kriisini. 
Ja siis sai pidu läbi.

Eelarvekärbetest tingituna oli 
riigi valitsus sunnitud toetusi 
vähendama, mis tõi kaasa päike-
sepaneelide nõudluse drastilise 
languse. Selle tagajärjel otsus-
tas ettevõte tehase sulgeda ja 
kolida tootmine üle Mehhikosse. 
Lõpuks kaotasid kõik tehase töö-
tajad oma töökohad ja ühinesid 
töötute leeriga, mis juba moo-
dustas 40 % riigi tööjõust.

Pepe oli jõudnud äkitselt krii-
tilisse olukorda. Lõpuks võttis ta 
vastu lühiajalise lepingu, et koo-
litada Mehhikos asuva uue päi-
kesepaneelide tehase kohalikke 
töötajaid – neid, kes teda nüüd 
asendasid. Pärast kattetuid luba-
dusi jäi ta lõpuks ikkagi töötuks.

Tööstuse muutused ja globa-
liseerumine puudutavad Euroo-
pas tuhandeid töötajaid nagu 
Pepe, mis esitab väljakutse üha 
enam integreeritud siseturule. 
Selle olukorra lahendamiseks 
moodustasid Euroopa Liit ja 
komitee 2002.  aastal tööstuse 
muutuste nõuandekomisjoni 
(CCMI). CCMI pädevused hõl-
mavad arengute prognoosimist, 
ennetamist ja analüüsimist, et 
tagada ühtne positiivne lähene-
misviis tööstuse muutuste juh-

timisele lähtuvalt majanduslikust, 
ühiskondlikust, territoriaalsest 
ja keskkondlikust vaatepunktist. 
Majanduse moderniseerimisest 
mõjutatud eri sektoritest pärit liik-
med annavad CCMI-le moraalse 
autoriteedi arutada neid küsimusi 
otse teiste ELi poliitikakujunda-
jatega. Nende eesmärk on selge 

–  säilitada ELi tööstuse konku-
rentsivõime, tagades samal ajal, 
et arengud oleksid sotsiaalselt 
kasulikud. CCMI esimees Jorge 
Pegado Liz määratleb komisjoni 
kolme põhifunktsioonina ELi 
asutajate põhimõtete edendamine 
arvamuste kaudu; selliste arengute 
nagu globaliseerumine, sotsiaalne 
võrgustumine ja uued töömeetodid 
väljakutsetele vastamine; tööstuste 
muutuste ja ümberstruktureerimise 
ennetamine ja nendeks valmistu-
mine. Eesmärk on õppida minevi-
kust, jälgida proaktiivselt olevikku 
ja ennetada tulevikku.

Alates majandus-, finants- ja 
teab-mis-veel kriisi algusest on 
CCMI tegutsenud kõigi asja-
omaste tööstuse sidusrühmade, nii 
töötajate kui ka tööandjate hääle-
kandjana. 2011. aasta mais võttis 
CCMI vastu kolm arvamust, milles 
käsitletakse seda, kuidas ELi töös-

tuspoliitikat mõjutab praegu glo-
baliseerumine. CCMI seisukoht on 
selge ja üheselt mõistetav. Globali-
seerumine on innustanud ettevõt-
teid välismaale kolima ja/või oma 
tegevust ümber struktureerima. 
Ent seistes silmitsi ohuga, et odav 
tööjõud ja kehvad töötingimused 
väljaspool Euroopat võivad kärpida 
ja kaotada tootmisvaldkonna töö-
kohti koduriigis, peavad juhtkond 
ja töötajad hakkama mõistma, et 
ümberpaigutamise väljakutsele 
vastamiseks on vaja teha koostööd. 
On ainult üks viis edasiliikumi-
seks – Euroopa säilitab oma koha 
esmajärgulise majandusjõuna tänu 
haridusele ja koolitusele, innovat-
sioonile ja säästvale arengule.

Kuna tehnoloogia ja teadus 
on muutunud üha tähtsamaks, 
on CCMI keskendunud IKT-le 
ja teenustele – sektoritele, milles 
Euroopa on teistest maha jäänud. 
„See on uus lahinguväli, millel me 
peame püsima Hiinast ja Indiast 
eespool”, lisas komitee liige ja arva-
muse „Globaliseerunud maailma 
tööstuspoliitika” raportöör Joost 
P. van Iersel.

12.  juunil tähistas CCMI oma 
kümnendat sünnipäeva, korralda-
des konverentsi teemal „Jätkuvad ja 
säästvad tööstuste muutused”. Üri-
tus tõi kokku Euroopa tööstuslii-
tude ja ametiühingute esindajad ja 
poliitikakujundajad, et analüüsida 
Euroopa tööstuse olukorda, selle 
mineviku väljakutseid ja tuleviku 
suundumusi.

Pepe lugu kordub kõikjal Euroo-
pas kogu aeg, ent CCMI on võtnud 
nõuks seda muuta. (ail) ●

Miks vajab EL teistsugust eelarvet 
ja milline see peaks olema

Hans-Joachim Wilms: Kümme aas-
tat tagasi ei võtnud keegi säästvust 
tõsiselt. Nüüdseks ollakse üldiselt 
teadlikud sellest, et me ei saa senist 
käitumist jätkata. Loomulikult on 
praegu kõigi tähelepanu suunatud 
kriisile, mis nõuab lahendusi lühi-
keses perspektiivis. Ent säästvus 
ja lühike perspektiiv ei käi kokku. 
Õnneks on säästvusest saamas meie 
elu tavaline osa ning see suundumus 
jätkub.

EMSK Info: Mida tuleks teha, 
et säästvuse kavaga edasi 
liikuda?

Hans-Joachim Wilms: Meil on vaja 
selget pilti järgmistest sammudest 
koos vastava ajakavaga ning kok-
kulepet meetmete ja järelemeetmete 
valdkondade suhtes. Usun, et kõige 
olulisem on see, et meie poliitilised 
liidrid täidaksid oma kohustusi, et 
nad näitaksid valmidust pühenduda 
strateegia muutmisele ja et jõutaks 
kokkuleppele konkreetsetes suunis-
tes ja tegevuskavades. (kf) ●

paludes osalejatel ette kujutada, 
kui raske oleks enamikel liikmes-
riikidel olnud sellises ülemaailmses 
fi nantskriisis üksinda ellu jääda.

Üldiselt soovis komitee selle 
konverentsi – mis sai märkimis-
väärse meediakajastuse osaliseks 
– korraldamisega anda panuse aru-
tellu selle üle, milline peaks olema 
ELi majandusjuhtimine. On oht, 
et sedalaadi arutelus käsitletakse 
poliitikat ainult pikas perspektiivis, 
ent seekord olid kõnelejad teadli-
kud sellest, et tulevastel kuudel teh-
tavad otsused on ELi tuleviku jaoks 
äärmiselt olulised. Sellel otsusel on 
otsene mõju kodanike elule ja sellis-
tele valdkondadele nagu tööhõive, 

suurenev sotsiaalne ebavõrdsus ja 
krediidi kättesaadavus VKEdele. 
Seega on komitee jätkuvalt ainu-
laadne arutelufoorum, kus esita-
takse konkreetseid ettepanekuid 
arvamuste raames ja kus toimub 
dialoog teiste Euroopa osalejatega. 
7. juuni konverents oli osa sellest 
lähenemisviisist, mille eesmärk 
on ühtlasi näidata, et EL võib olla 
lähemal ühtsusele – mida nähakse 
ELi piiridest väljaspool – kui seis-
kumisele ja halvatusele. (asp) ●

TAANI EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

„Active citizenship: For a better European society”

Kodanikuaktiivsus etendab Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee rollis keskset osa. Kõnealuses 
raamatus räägivad 24 komitee liiget oma isikli-
kust panusest ettevõtjate, ametiühinguliikmete, 
kampaaniate korraldajate ja vabatahtlikena, 
tuues välja palju erinevaid huvisid ja prioriteete. 
Nende kõigi ühine joon on solidaarsus teiste 
ühiskonnaliikmetega ja muretsemine nende 
heaolu pärast. (cl) ●

LÜHIDALT

Komitee liige Pierre Jean Coulon 
töötajate rühmast
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Riigivõlakriis ja fi skaalliit: 
sama mündi kaks külge?

Hea lugeja!
ÜRO säästva arengu konverents „Rio+20”, 
mis toimus 20.–22. juunil 2012 Rio de Janeiros 
1992. aasta Rio keskkonna- ja arengukonverentsi 
jätkuna, oli oluline võimalus arutada üleminekut 
tõeliselt säästvale tulevikule kõigi jaoks. Tulemu-

sed olid aga kindlasti tagasihoidlikumad, kui komitee delegatsioon lootis.

Möödunud aasta jooksul tegi komitee tööd kaasava ja ulatusliku kava 
nimel, milles oleks pandud kolm säästva arengu sammast – sotsiaalne, majan-
duslik ja keskkonnaalane – võrdsele alusele. Eeskätt oleme nõudnud säästva 
arengu tegevuskava konkreetsete eesmärkide, sihtide, meetmete ja mehhanis-
midega. Seega võime vaid kahetsust avaldada, et paljusid Euroopa ja maailma 
kodanikuühiskonna ootusi eirati. Nüüd tuleb meil loota, et rakendusetapis 
jääb ruumi parandusteks ja et on võimalik minna kaugemale Rio de Janeiros 
vastuvõetud lõppdeklaratsiooni tingimustest.

Rio de Janeiros kogunenud riigipead ja valitsusjuhid jätsid kasutamata 
ainulaadse võimaluse astuda otsustav samm suurema sotsiaalse ja keskkon-
naalase õigluse suunas. Kõige enam taunin ma konkreetse tegevuskava puu-
dumist tulevasteks aastateks, samuti siduvate kokkulepete puudumist säästva 
arengu tavade kohta. Kahjuks pöörati liiga vähe tähelepanu säästva arengu 
sotsiaalsele mõõtmele ning loodetud tähtsust ei omistatud sellistele eesmär-
kidele nagu vaesuse kaotamine ja kindlustatud juurdepääs toidule, puhtale 
veele ja säästvale energiale. Samuti ei õnnestunud ÜRO Keskkonnaprogrammi 
muuta eraldi ametiks.

Üks pettumus oli ka see, et tulevaste põlvkondade ombudsmani ametikoht 
jäi loomata. Sel oleks olnud sümboolne tähtsus, tunnistamaks vajadust rah-
vusvahelise autoriteedi järele, kes saaks jõustada tulevaste põlvkondade õigusi 
lühiajaliste majandushuvide üle.

Siiski võib konverentsi mõnda tulemust pidada edukaks. Hea meel on näha, 
et keskkonnahoidliku majanduse kontseptsioonil on säästva arengu mootorina 
lõppdeklaratsioonis keskne koht. Samuti hindame säästva arengu eesmärkide 
kontseptsiooni kehtestamist, mille poole tuleb meil nüüd püüelda ning mis 
tuleb võimalikult kiiresti tõhusalt ellu viia, et sellest tippkohtumisest saaks 
lähtepunkt maailma muutvale protsessile, mis teeb meie ühiskonnad sääst-
vamaks ja kaasavamaks. Lisaks tunnustati kodanikuühiskonna rolli säästva 
arengu võimalikuks tegemisel ja rakendamisel.

Nagu ma olen juba varem öelnud, on Riost algav tee sama oluline kui 
Riosse viiv tee. Rio+20 konverentsi järelmeetmed peavad nüüdsest olema 
kodanikuühiskonna üks prioriteete ning need jäävad üheks peamiseks teemaks 
minu ametiaja lõpuni Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendina.

Staff an Nilsson
President

13. juuli 2012
Island, Reykjavik 
– ELi ja Islandi ühise 
nõuandekomitee esimene 
koosolek

6. september 2012
Küpros – avalik arutelu 
„Üksikisikutele osutatavad 
sotsiaal-, tervishoiu- ja 
haridusteenused”

25. september 2012
Brüssel, komitee hoone 
– „Tugevdagem Euroopat! 
Kodanikuühiskond 
täieõigusliku partnerina 
strateegias „Euroopa 2020””

28. september 2012
Portugal, Lissabon 
– konverents „Tööturu 
reformid vastusena kriisile”
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ÜRITUSTE KALENDER

LÜHIDALT

Euroopa mesilased!

Mesilased on looduskeskkonna kor-
ralduses olnud olulisel kohal juba 
iidsetest aegadest alates ning tol-
meldamise tõttu on neil tähtis osa 
meie põllumajanduslikus tegevuses. 
Viimastel aastatel on murettekitavalt 
hoogustunud meemesilaste kadu-
mine. Selle nähtuse tekitaja on siiani 
teadmata, kuigi saastatus, ühe kul-

tuuri kasvatamine ja pestitsiidide liigne kasutamine on kõik võimalikud 
põhjused.

Meie komitee on teadlik sellest probleemist ja selle mõjust bioloogilisele 
mitmekesisusele, toidu kvaliteedile ja toiduga kindlustatusele. Sellepärast pai-
galdasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee 
7. mail 2012 kaks mesitaru Brüsselis Jacques Delors´i hoone katusele. See 
tähistab aasta tagasi komiteede käivitatud projekti lõpuleviimist. Projekt toi-
mus koostöös ühendusega Apis Bruoc Sella, mille eesmärk on propageerida 
mesitarude levikut linnamajade katustel. Selle projekti eesmärk on näidata, 
et linnad mängivad bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel samuti rolli ning 
et igaüks meist saab omal väiksel moel kaasa aidata ohustatud ökosüsteemide 
kaitsmisel.

31. mail oli mõnel õnnelikul komiteede linnamesilaste projekti ametlikul 
avaüritusel viibijal võimalus maitsta komiteede esimest mett (vaid 20 päeva 
„töö” vilja). Kahe mesitaru aastatoodanguks prognoositakse umbes 40 kilo 
mett. (rdr) ●

Open Day 2012
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avas rahvale oma uksed

Üle 3000 inimese külastas komiteed 
12.  mail 2012, ELi institutsioonide 
20.  lahtiste uste päeval. Sel aastal 
oli ürituse teema jätkusuutlikkus ja 
roheline majandus, seega sooviti tõsta 
teadlikkust ÜRO säästva arengu kon-
verentsi Rio+20 põhiteemadest. Loo-
val ja interaktiivsel viisil tutvustati 

äärmiselt olulisi teemasid, näiteks rohelisi töökohti, taastuvenergiat, säästvaid 
linnu ja veetarbimist.

Külastajatel oli võimalus vestelda komitee liikmete ja personaliga, tutvuda 
komitee tööga ja nautida lõbusaid tegevusi kogu perega. President Staff an 
Nilsson, asepresident Anna Maria Darmanin ja peasekretär Martin Westlake 
viibisid üritusel kogu päeva, osaledes aktiivselt külaliste tervitamisel ning tead-
likkuse tõstmisel keskkonnateemadest.

Ka sel aastal aitas paljude komitee liikmete ja personali suurepärane (ja 
vabatahtlik) töö taas tagada algatuse edu ning esitas meie institutsioonist üld-
susele dünaamilise ja energilise pildi. (rdr) ●

Peatoimetaja:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – komitee liikmete esindaja 
toimetuses (töötajate rühm, Poola) (tj)

Käesolevale väljaandele tegid 

kaastööd:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Vastutav koordinaator:
Nadja Kačičnik

Aadress:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Jacques Delorsi hoone, 
99 Rue Belliard, 
B-1040 Brüssel, Belgia
Tel (+32 2) 546 93 96 or 546 95 86
Faks (+32 2) 546 97 64
E-post: eescinfo@eesc.europa.eu
Veebiaadress: http://www.eesc.europa.eu/

EMSK Info ilmub üheksa korda aastas komitee täiskogu istungjärgu ajal.

EMSK Info saksa-, inglis- ja prantsuskeelsed trükised on tasuta saadaval Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee pressitalituses

EMSK Infot on võimalik 22 keeles ka PDF-formaadis alla laadida komitee veebilehel aadressil:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EMSK Info ei ametlik aruanne komitee töö kohta, sellekohane teave avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja komitee teistes väljaannetes.

Artiklite kasutamine on lubatud, kui allikana mainitakse EMSK Infot ja koopia trükisest saadetakse 
peatoimetajale.

Trükiarv: 15 500

Järgmine number ilmub septembris 2012.

Alates 2008. aastast on USAs alguse 
saanud majanduskriis muutunud 
meedia keskseks teemaks ja tõus-
nud maailmaliidrite poliitilise 
tegevuskava etteotsa. Nüüd, mil 
kriis on Euroopasse jõudnud, on 
levima hakanud võrdlused USA 
Föderaalreservi ja Euroopa Kesk-
panga vahel. Th e Economist võrd-
leb 16. juuni väljaandes California 
osariigi rahandust Kreeka riigi 
rahandusega. Sellest Los Angelesi 
korrespondendi kirjutatud artiklist 

võib mõista, et väljastpoolt nähakse 
ELi rohkem integreerituna kui 
Euroopas: milleks muidu võrrelda 
USA osariiki ELi liikmesriigiga? 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee on veendunud, et rohkem 
Euroopat tähendab rohkem ja 
paremaid vahendeid ülemaailmse 

kriisi vastu võitlemisel ja selle ära-
hoidmisel.

Arutelu selle üle, kuidas tuleks 
kujundada ELi majanduslikku 
integratsiooni, on komitee jaoks 
oluline küsimus, sest siin ei ole 
kaalul midagi vähemat kui Euroopa 
sotsiaalmudel ise. Seetõttu on 
mõistlik, et komitee ECO sekt-
sioon, kes tegeleb majandus- ja 
rahandusküsimustega, käsitleks 
selliseid teemasid nagu eurovõla-

kirjade kasutuselevõtt, Euroopa 
reitinguagentuuri loomine, koda-
nike fi nantsharidus ja fi nantstur-
gude reguleerimine.

Sellega seoses peeti 7.  juunil 
2012 Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitees kõrgetasemeline 

Küpros parema Euroopa nimel*

Tunnistades, et Euroopa peab praegu-
sest majanduskriisist väljuma tugeva-
mana, soovib eesistujariik Küpros teha 
tööd parema Euroopa nimel, aidates 
kaasa jätkusuutlikule majanduskas-
vule, sotsiaalsele ühtekuuluvusele 
ja töökohtade loomisele. Praegused 
sotsiaal-majanduslikud arengud on 
viinud selleni, et oleme ELile seadnud 
eesmärgiks muutuda olulisemaks nii 
oma kodanike jaoks kui ka maailma 
mastaabis, tuginedes solidaarsuse 
põhimõttele.

Tingimata tuleb edendada tõhu-
samat ja säästvamat Euroopat. Sel-
lega seoses on kõige olulisem punkt 
tegevuskavas läbirääkimiste pida-
mine 2014.–2020.  aasta mitmeaas-
tase fi nantsraamistiku üle, mis pakub 
võimaluse leppida kokku eelarves ja 
poliitilistes suunistes, mis edendaksid 
majanduskasvu ja suurendaksid kon-
kurentsivõimet. Eesistujariik Küp-
ros teeb jõupingutusi mitmeaastase 
fi nantsraamistiku üle peetavate läbi-
rääkimiste lõpule viimiseks, samuti 
võimalikult suurte edusammude 
saavutamiseks läbirääkimistes ühiste 
tegevuspoliitikate, sealhulgas põllu-
majandus- ja kalanduspoliitika ning 
ühtekuuluvuspoliitika üle. Kuna eesis-
tujariik rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
olulisust, oleme taotlenud komiteelt 
arvamuse koostamist teemal „Vahe-
mere makropiirkonna strateegia väl-
jatöötamine – kasu saarliikmesriikide 
jaoks”. Keskkonnahoidlikumaks muu-
tumine, energiatõhusus, keskkon-
naalasäästlikkus ja kliimamuutuste 
tagajärgedega tegelemine on samuti 
eesistujariigi põhiteemade hulgas.

Paremini toimiva ja kasvupõhise 
majandusega Euroopa on samuti 
esmatähtis praeguse majanduskriisi 
ületamiseks ja ELi konkurentsivõime 
suurendamiseks. Seega asetatakse 
rõhk fi skaal- ja makromajanduspo-
liitika järelevalve tugevdamisele ja 
fiskaalstabiilsuse tagamisele. Samal 
ajal on majanduskasvu soodustamine 
vältimatu ja eesistujariik Küpros kes-
kendub siseturu tugevdamisele ning 
töökohtade loomise ja teadus- ja 
uuendustegevuse toetamisele, rõhu-
asetusega VKEdel, et anda panus kon-
kurentsivõimelisema Euroopa heaks.

Soovides muuta Euroopa oma 
kodanikele olulisemaks, tagades soli-
daarsuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
rõhutatakse noorte tööhõivet, võt-
tes arvesse ELi üha kasvavat töötuse 
määra. Euroopa ühise varjupaigasüs-
teemi loomine enne 2012. aasta lõppu 
on samuti prioriteet. Sellega seoses 
oleme taotlenud komiteelt etteval-
mistava arvamuse koostamist teemal 
„Eurodac-süsteemi kehtestamine var-
jupaigataotlejate ja teatud kategooria 
ebaseaduslike sisserännanute sõrme-
jälgede võrdlemiseks”. Eesistujariik on 
komiteelt taotlenud arvamuse koosta-
mist ka teemal „Osalusprotsesside ja 
kohalike omavalitsuste, valitsusväliste 
organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite 
kaasatuse suurendamine strateegia 
„Euroopa 2020” rakendamisel”.

Eesistujariik Küpros soovib samuti 
tuua Euroopa oma naabritele lähe-
male, edendades laienemiskava ja 
tuues esile Euroopa naabruspoliitika 
lõunamõõtme, tehes samas tööd ELi 
positsiooni jätkuvaks tugevdamiseks 
maailmas, asetades rõhu ELi arengu-
eesmärkide saavutamisele ja väliskau-
banduspoliitika tugevdamisele.

EL peab olema oma kodanikele 
lähemal. Meie visioon on edendada 
Euroopat soodsa kohana ettevõtetele, 
ideedele, teenustele, innovatsioonile 
ja kultuurile – fi loxenos topos. See on 
osa meie nägemusest parema Euroopa 
heaks – liit, mis pakub oma kodani-
kele, eelkõige noorematele põlvkon-
dadele lootust. ●

*Andreas Mavroyiannis, Presidendi abiminister Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Küpros

Komitee Küproselt pärit liikmete ootused 
seoses Küprose saamisega Euroopa Liidu 
eesistujariigiks*

Vahemere piirkond vajab uut visiooni

Michalis Antoniou
Tööandjate rühm
Küprose tööandjate ja tööstusettevõtjate liidu (OEB) asedirektor
Küprose eesistumine kattub siiani kõige heitlikuma perioodiga Euroopa sõjajärgses ajaloos. Siiski on ebakindel aeg 
ka võimaluste ja muutuste aeg. Selle perioodi vältel peaks komitee koostöös muude ELi institutsioonidega julgus-
tama ja edendama selliste tegevuspoliitikate loomist, mis on hädavajalikud, et taastada majanduskasv, vähendada 
tööpuudust ning anda kõigile Euroopa kodanikele tagasi heaolu väljavaated.

Dimitris Kittenis
Töötajate rühm
Küprose töötajate konföderatsiooni (SEK) endine peasekretär
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika teelahkmel asetsev Küpros saab Euroopa Liidu eesistujariigiks ajal, mil see liit ka 
ise teelahkmel seisab. Eesistujariigina on Küprose ülesanne aidata lahendada ebavõrdsuse ja solidaarsusega seotud 
probleeme ning langetada kriisiolukorras pakilisi otsuseid tööpuuduse vähendamiseks, elukvaliteedi parandamiseks 
ja Euroopa integreerumise jätkamiseks.

Kostakis Konstantinidis
Eri elualade rühm
Küprose Taluliidu (EKA) president
Eesistumise ajal nõuavad meie eesmärgid ja püüdlused jõupingutusi liikmesriikide vahelise koostöö ja solidaarsuse 
tugevdamiseks; peale selle tuleb teha täiendavaid jõupingutusi rahu edendamiseks – ning seda mitte üksnes Vahe-
meremaades ja Lähis-Idas, vaid ka Euroopas ja kogu maailmas. Tahaksime näha ka tavainimeste elustandardi 
paranemist ja majanduskasvu mitte ainult Euroopas, vaid ka riikides, mis Euroopa Liitu ei kuulu.

Michalis Lytras
Eri elualade rühm
Eesistujariik Küpros annab oma panuse, et saavutada sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärk Euroopa 
Liidus, ning hakkab tegutsema, et majanduskasvu edendada ja kriisist välja tulla, et lõpuni koostada ja vastu võtta 
ühine põllumajanduspoliitika aastateks 2014–2020, et võidelda tööpuudusega ning kehtestada rahu Euroopas ja 
kogu maailmas. Ma usun, et see eesistumise aeg tuleb edukas ja tulemusrikas.

Andreas Pavlikkas
Töötajate rühm
Üleküproselise Töötajate Föderatsiooni uuringute ja teadustöö osakonna juhataja
Tahaksin loota, et Küprose Vabariigi eesistujaks olemist saadab edu kõigil tasanditel – nii poliitilistel kui ka organisat-
sioonilistel. Meie riik peab, nii palju kui võimalik, andma oma panuse suurte ja väikeste riikide vahelise solidaarsuse 
küsimustega seotud otsuste tegemisse, ELi tegevuskava tugevdamisse ja laiendamisse ning ELi sidemete tihendamisse 
Vahemeremaade ja Lähis-Ida riikidega. Lisaks saab Küpros võimaluse tutvustada end riigina ning näidata oma 
tugevaid külgi ja eeliseid nii Euroopale kui ka kogu maailmale, et meelitada ligi investeeringuid ja turiste. ●

* Pärast ühe Küprose liikme tagasiastumist komiteest on alanud uue liikme ametisse nimetamise menetlus. Uudiskirja trükki mineku ajal see protsess alles käis. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liikmete täieliku nimekirjaga saab tutvuda meie veebilehel eesc.europa.eu.

Kõnealuse arvamuse raportööriks 
määrati komitee Kreeka liige ja 
Euromedi järelevalvekomitee esi-
mees Dimitris Dimitriadis.

EMSK Info: Miks on ELil 
vaja uut makropiirkonna 
strateegiat Vahemere 
piirkonna jaoks?

Dimitris Dimitriadis: Kõik ELi seni-
sed jõupingutused, mis olid suunatud 
Vahemere piirkonnale tervikuna, on 
ebaõnnestunud. Barcelona protsess, 
mis käivitati 1995. aastal ning mille 
eesmärk oli luua raamistik ELi ja tema 
Vahemere piirkonna partnerriikide 
suhete, on surnud.

Samal ajal on kõnealuse piirkonna 
geopoliitiline kontekst täielikult muu-
tunud Põhja-Aafrika riikides toimu-
nud revolutsioonide tulemusel.

Komitee liige Dimitris Dimitriadis

KOLLEEGIDEVAHELINE INTERVJUU

Uues intervjuusarjas vestleb komi-
tee töötajate rühma Poola liige ja 
EMSK  Info uudiskirja toimetuses 
liikmeid esindav Tomasz Jasiński oma 
kolleegidega neid huvitavate teemade 
üle. Tema esimene intervjueeritav on 
komitee töötajate rühma Hollandi 
liige Martin Siecker, kes esindab Hol-
landi Ametiühingute Liitu.

Tomasz Jasiński: Milline on teie 
ametialane taust?

Martin Siecker: Ma olen ametilt ajakir-
janik. Alustasin oma karjääri 1970. aas-
tatel, kui ma töötasin ühe vasakpoolse 
päevalehe reporterina. Kümme aastat 
hiljem liitusin ma ametiühinguliiku-
misega, kus ma sain liikmete uudiskirja 
toimetajaks.

Tomasz Jasiński: Mis 
motiveeris Teid töötama 
ametiühinguliikumises?

Martin Siecker: Mida rohkem ma töö-
suhetest kirjutasin, seda rohkem olin ma 
nendesse küsimustesse kaasatud. Ühel 

päeval sain teada, et uudiskirja noortele 
reporteritele maksti vähem palka, kui 
neil selleks õigus oli. Asutasin koos kol-
leegidega nende kaitsmiseks komitee. 
Pidasime toimetajaga läbirääkimisi ja 
lõpuks me võitsime. Siis ma otsustasingi 
asuda tööle organisatsiooni, mis kaitseb 
töötajate õigusi.

Tomasz Jasiński: Kui kaua te 
ametiühinguliige olete olnud?

Martin Siecker: Ühinesin ametiühin-
guga siis, kui ma 1967. aastal esimest 
korda tööle asusin. Enne ajakirjanikuks 
saamist tegin ma igasuguseid ajutisi 
töid. See oli mu oma valik. Sel ajal ei 
tahtnud ma püsivat töökohta ega kind-
laid tööaegu. Mulle meeldis vabadus. 
Kui väljas paistis päike, siis võisin ma 
töötamise asemel minna hoopis ujuma.

Tomasz Jasiński: Mis on teie 
hobid?

Martin Siecker: Muusika. Kuulan palju 
muusikat. Mängin natuke trummi, kuid 
ma ei ole piisavalt hea, et mõne bändiga 
ühineda. Isegi kui ma paremini mängik-
sin, ei oleks mul piisavalt aega bändis 
trummi mängimiseks. Ja mulle meeldib 
väga lugeda. Ei ole praktiliselt midagi 
paremat kui üks hea kriminaalromaan.

Tomasz Jasiński: Ma arvasin, 
et kõik hollandlased on 
jalgpallifännid.

Martin Siecker: Ma olengi jalgpalli-
fänn. Olen jalgpallimeeskonna Ajax 
Amsterdam poolehoidja. Varem, kui 
Ajax oli oma tipus, elasin Amster-
dami olümpiastaadioni kõrval. Seits-
mekümnendate alguses vaatasin ma 
kõiki nende kodupubliku ees mängi-
tud Euroopa turniiri mänge, kui nad 
võitsid kolm korda järjest Euroopa 
meistrivõistlused.

Tomasz Jasiński: Millal te 
komitee liikmeks saite?

Martin Siecker: Kümme aastat tagasi. 
2010. aastal nimetati mind kolmandat 
korda komitee liikmeks.

Tomasz Jasiński: Mis on Teie 
arvates kõige pakilisem 
probleem, millega Euroopa Liit 
tegelema peab?

Martin Siecker: Järjest suurem euro-
skeptitsism. See on tõeline oht. Kui 
me ei suuda sellele vastu seista, siis 
on oht, et Euroopa ühendamisest jääb 
alles vaid ruutkilomeetri jagu betooni, 
klaasi ja terast Brüsseli kesklinna lähe-
dal, mis on kui mälestusmärk ideaalile, 
mis kunagi tundus suure ja veenvana, 
kuid kahjuks lõpetas kõige suurema ja 
kulukama poliitilise läbikukkumisena 
ajaloo prügikastis. ●

Peatselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
Tugevdagem Euroopat!

K o d a n i k u ü h i s k o n d  t ä i e õ i -
gusliku partnerina strateegias 
„Euroopa 2020”

25. septembril 2012 toimuv konve-
rents on mõeldud majanduskasvu 
edendamise ja Euroopa majandus-
kasvu pakti arendamise vahendite 
tutvustamiseks. Neljal seminaril 
toimuvad samaaegselt arutelud ELi 
majanduskasvu strateegia jaoks ühtse 
raamistiku loomise, ühtse turu taas-
käivitamise, majanduse elavdamise ja 

töökohtade loomise ning aruka ja jät-
kusuutliku majanduskasvu kontekstis 
vaadeldava innovatsiooni teemadel.

Komitee rühmade esimehed esi-
tavad oma konkreetseid seisukohti, 
kuidas saaks Euroopa jätkusuutliku 
majanduskasvu rajale tagasi pöörata. 
Seejärel toimub kõrgetasemeline 
paneelarutelu selle üle, kuidas mak-
simeerida strateegia „Euroopa 2020” 
pakutavaid kasvuvõimalusi.

Konverentsil osalevad liikmesrii-
kide ja ELi sidusrühmad, ELi taseme 
otsuste tegijad, Euroopa Parlamendi 
ja riikide parlamentide liikmed, 
liikmesriikide valitsused ja admi-

nistratsioonid, riikide ja ELi taseme 
kodanikuühiskondade esindajad, 
kohalikud ja piirkondlikud omavalit-
sused, mõttekojad ja arvamusliidrid.

Konverentsil esitavad Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
liikmesriikide majandus- ja sotsiaal-
nõukogud oma ideid ning jagavad 
kogemusi ja parimaid tavasid, ees-
märgiga kasutada eespool nimetatud 
vahendeid liikumiseks jätkusuutliku 
ja konkurentsivõimelise Euroopa 
poole. (kf) ●

Kas soovite rohkem teavet? Tut-
vuge ürituse programmiga aadressil 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home.

Täiendava teabe saamiseks palume 
pöörduda: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

KÜPROSE EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUMISE AEG

Seetõttu peame me alustama algu-
sest. Me peame looma uue visiooni 
ja täiesti uue strateegia. Peagi seisab 
mul ees esimene kohtumine Küprose 
ministriga, et arutada seda, kuidas saab 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
kõige paremini täita Küprose nõusta-
mistaotlust.

EMSK Info: Paljusid 
väljakutseid, millega ELi 
liikmesriigid Vahemere 
piirkonnas silmitsi 
seisavad, võiks käsitleda 
ELi ühtekuuluvusepoliitika 
raames…

Dimitris Dimitriadis: Ühtekuulu-
vuspoliitikast ei piisa. Meil on vaja 
laiemat visiooni ja pikaajalist pers-
pektiivi järgmise 15–20 aasta jaoks, 
mis hõlmavad kogu piirkonda ning 
mitte üksnes ELi liikmesriike selles 

piirkonnas. Esmalt peame piirkonna 
jaoks selgelt määratlema pikaajalised 
strateegilised eesmärgid ning seejärel 
peame tagama ühtekuuluvuspoliitika 
toetuse neile.

EMSK Info: Te saabusite 
just Läänemere piirkonna 
strateegia teemaliselt 
konverentsilt. Kas Te arvate, 
et saite inspiratsiooni 
mõnedest kõnealuses 
raamistikus arendatud 
lahendustest?

Dimitris Dimitriadis: Läänemere 
piirkonna strateegia on kindlasti üks 
mudel selliste strateegiate jaoks. See 
on näidanud, kui edukas võib olla 
integreeritud lähenemisviis ühistele 
probleemidele, mis hõlmavad mit-
meid riike ja ametiasutusi. On selge, 
et ei ole võimalik korrata Läänemere 

strateegia lahendusi tervikuna, kuid 
paljud neist on kasulikud inspirat-
siooniallikad. Geopoliitika küsimuses 
pakub Läänemere piirkonna strateegia 
kasulikku kogemust: isegi kui stratee-
gia hõlmab üksnes ELi liikmesriike, 
on selle edu jaoks otsustava tähtsusega 
ELi ja Venemaa vahelised suhted.

Kui me soovime, et ELi Vahemere 
piirkonna strateegia oleks edukas, 
peaks see ühendama kõiki osale-
jaid Vahemere piirkonnas: ELi liik-
mesriike, saari, Põhja-Aafrika riike, 
Türgit, Iisraeli ja Palestiina territoo-
riume. (mb) ●

Küprose eesistumisaja veebileht 
on nüüd valmis ja töötab.

Lugege Küprose eesistumisaja 
kõige värskemaid uudiseid aadressil 
www.cy2012.eu.

Eesistujariik Küpros palus Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteel koos-
tada arvamus teemal „Vahemere 
makropiirkonna strateegia väljatööta-
mine – kasu saarliikmesriikide jaoks”.

Andreas Mavroyiannis, presidendi abiminister 
Euroopa asjade valdkonnas, Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariik Küpros
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konverents, et arutada praegust 
riigivõlakriisi. Osalesid Luxem-
bourgi peaminister ja eurorühma 
esimees Jean-Claude Juncker, Itaa-
lia Euroopa asjade minister Enzo 
Moavero Milanesi ning Euroopa 
Komisjoni, Euroopa Keskpanga 
ja Euroopa Parlamendi kõrgetase-
melised esindajad. Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee president 
Staff an Nilsson avas konverentsi 
üleskutsega tagada fi skaalstabiil-
susliit ja võtta kasutusele euro-
võlakirjad. Ta rõhutas vajadust 
konkreetsete algatuste järele, mis 
aitaksid liikmesriikidel jagada fi s-
kaalkohustusi, nii et oma eelarvet 
konsolideerivate riikide võla int-
ressimäärad võiksid langeda.

Arutelu juhtis ECO sektsiooni 
esimees Michael Smyth, kes selgi-
tas, et tema arvates on meil tege-
mist nõudluskriisiga, mis sarnaneb 
1930. aastate omaga, ning et tra-
ditsiooniline kokkuhoiupoliitika 
viib ainult majanduslanguseni, 
mis soodustab populismi ja radi-
kaalsete parteide arengut. Carmelo 
Cedrone ja Gerard Dantin, kes on 
koostanud kaks komitee arvamust 
eurovõlakirjade ja sarnaste võla 
jagamise vahendite kohta, ning 
komitee majanduspoliitilise koor-
dineerimise alalise uurimisrühma 
esimees Pedro Augusto Almeida 
Freire leidsid, et integratsioon on 
ainuke võimalik lahendus praegu-
sele olukorrale. Carmelo Cedrone 
juba vastu võetud arvamuses on 
esitatud konkreetne ettepanek toe-
tada kahte liiki võlakirjade kasutu-
selevõttu: stabiilsusvõlakirjad, et 
tagada ühiselt võla kate, ja inves-
teerimisvõlakirjad, et meelitada ligi 
kapitali tärkava turumajandusega 
suurriikidest, nagu Brasiilia, Vene-
maa, India ja Hiina. Gérard Dan-
tin koostab praegu arvamust, mis 
pannakse hääletusele täiskogu juuli 
istungjärgul ja milles käsitletakse 
võla jaotamist liikmesriikide vahel.

Komisjoni esindaja rõhutas, et 
oluline on luua fi nantssektori kait-
semeetmed ELi tasandil ja liikuda 
parema fi skaalintegratsiooni suu-
nas. Euroopa Parlamendi liige Syl-
vie Goulard märkis omalt poolt, et 
Euroopa Ülemkogu ei peaks olema 
ainuke poliitiline areen praeguse 
kriisi lahendamiseks, ning leidis, 
et küsimusele tuleb läheneda laie-
malt. Jean-Claude Juncker lõpetas 
konverentsi optimistlikul toonil, 

Kriisist väljumiseks puudub poliitiline tahe

Hr Cedrone, oma hiljutises arvamuses 
märkisite, et Euroopa praegune kriis on 
pigem poliitiline kui majanduslik ...

Euroopa ei saa endale enam kauem lubada ühte raha-
poliitikat ja 17 erinevat majandus- ja fi nantspoliitikat. 
EL peaks liikuma fi skaalliidu suunas ning esimese sam-
muna tuleks kehtestada kaks teineteist täiendavat, kuid 
erinevat ELi võlakirja: mittekaubeldavad liidu võlakirjad 
võla stabiliseerimiseks ning eurovõlakirjad majanduse 
elavdamiseks ja majanduskasvu suurendamiseks.

Kas see on teostatav?

Nimetatud võlakirjad annaksid investoritele tagasi usu ning aitaksid kokkuhoiu 
asemel heaoluriiki taastada. Lisaks ei nõua meie plaan aluslepingute muutmist 
ega uute institutsioonide loomist. Kasutada saaks ELi olemasolevaid vahendeid, 
nagu Euroopa Investeerimisfond. Ainsana on puudu poliitiline tahe. (rdr) ●

Martin Siecker: muusika ja kriminaalromaanide austaja
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Komitee liige Michalis 
Antoniou tööandjate 
rühmast

Komitee liige Dimitris 
Kittenis tööandjate 
rühmast

Komitee liige Kostakis 
Konstantinidis eri 
elualade rühmast

Komitee liige Michalis 
Lytras eri elualade 
rühmast

Komitee liige Andreas 
Pavlikkas töötajate 
rühmast
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