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Juhtkiri
Head lugejad!
See on minu viimane juhtkiri Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest
vastutava asepresidendina.
Need kaks ja pool aastat on olnud tihedad – täis palju väljakutseid, rõõme ja kohustusi,
aga ka mitmeid muresid.
Olles komitee teabevahetuse eesotsas, ei ole minu ülesanne teha kokkuvõte sellest
ametiajast. Selle asemel tahan ma öelda teile tänusõnad.
Võtan oma tööd komitees väga tõsiselt. Euroopa Liidu nõuandva organi liikmena on
mulle antud ainulaadne võimalus mõjutada positiivselt Euroopa ülesehitamist.
Praegu, nagu ka 60 aasta eest, on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel tähenduslik
roll. Praegu, nagu ka 60 aasta eest, näitab Euroopa teed rahu ja majanduskasvu
suunas ning kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad jätkuvalt aktiivselt osalema
selles ainulaadses projektis.
Komitee liikmena mõistan, et minu – nagu kõigi liikmete – vastutus on eriti suur.
Muidugi esindan ma selles ELi nõuandvas organis oma tööstusliitu (Portugali
ettevõtjate keskliitu), kes mind sel eesmärgil ametisse nimetas, ning seda vastutust on
mul au kanda suure uhkusega. Teisalt pean ma nimetama ka oma isiklikku vastutust
Euroopa Liidu kodanikuna. See vastutustunne sunnib mind igal päeval tegema
jõupingutusi, et olla parem töötaja, parem liige, parem kodanik, parem inimene. See
vastutus sai kahtlemata mulle palju selgemaks, kui alustasin komitee töös osalemist, ja
veelgi enam viimase kahe ja poole aasta jooksul teabevahetuse eest vastutajana.
Seepärast oleme pööranud erilist tähelepanu võimalikult heade tingimuste loomisele, et kõik liikmed saaksid teavitada tööst
komitees, rõhutades selle väärtust, ning kanda oma vastutust kõigi liikmesriikide kodanikuühiskonna esindajatena.
Nagu ma märkisin, on väljakutseid ja rõõme olnud mitmesuguseid. Nagu ka muresid. Viimastel aastatel on Euroopa idees
hakatud sageli kahtlema. Iga kord suureneb valimiste ajal rahutus ja koos sellega üllatus teatud tulemuste üle.
Ent selle asemel, et jääda nõutuks, peame neid sõnumeid kuulama. Kui näeme ekstremistlikke liikumisi kogu Euroopas, ei saa
me arutelust kõrvale jääda. Kui me usume Euroopa projekti, peame lähtuma põhimõttest, et absoluutselt kõik, mida me teeme,
võib mõjutada seda, mida me soovime Euroopale tulevikus.
Rõhutan veel kord: selle asemel, et teavitada eelkõige komiteest kui institutsioonist, peame teavitama komitee kui Euroopa
ülesehitamise samba tööst. Seda tööd teevad liikmed komitee töötajate abiga. Siinkohal tahan neid tervitada ja tänada tohutult
suure toetuse eest, mida nad mulle on andnud selle ametiaja jooksul. Komitee liikmed – nagu mina – peavad võtma omale
Euroopa ülesehitaja ülesande. See on tegelikult meie kohustus!
Ning selle ülesande täitmist ei tohi mingil juhul takistada teabevahetusvahendite puudumine.
Tänan kõiki selle suurepärast ametiaja eest. Olen ikka valmis võtma komitees vastutust, et aidata luua rahulik, kasvava
majandusega ja vastutustundlik Euroopa, mida tugevdab komitee ja kodanikuühiskonna organisatsioonide roll. Ärgem raisakem
aega!
Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident
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„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“
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Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt
Ühinenud mitmekesisuses – Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel
Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ toimub 15. ja 16. märtsil üheksandat korda
ning selle seekordsesse pealkirja on hõlmatud Euroopa Liidu moto. Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee noorteüritus on pühendatud Euroopa
kultuuripärandiaastale.
Komitee kutsub Brüsselisse 99 õpilast vanuses 16–18 aastat, et koostada ELile soovitusi
Euroopa kultuuripärandi kohta. Osalejad on pärit 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist.
Neil palutakse teha ettepanekuid meetmete kohta, mille abil paremini kaitsta ja propageerida Euroopa kultuuripärandit, mis pakub
300 000 otsest ja 7,8 miljonit kaudset töökohta.
Enne Brüsselisse tulekut külastas noori osalejaid ja nende klasse komitee liige, kes tutvustas neile ELi, komiteed ja üritust
ennast. Brüsselis avab töö komitee president Georges Dassis, sõna võtavad ka ühenduse „Europa Nostra“ peasekretär Sneška
Quaedvlieg-Mihailović ja noor belgia-kreeka näitleja Daphne Patakia. Seejärel jagavad õpilased oma ideid ja koostavad
kümme soovitust, mille hulgast valivad lõpuks kolm parimat, kasutades selleks komitee liikmete hääletussüsteemi. Istungil toimuvat
arutelu juhib komitee asepresident Gonçalo Lobo Xavier.
2018. aasta „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ pakub osalejatele ainukordset võimalust vahetada mõtteid teiste noortega, saades samas
teavet ELi ja komitee rolli kohta. (dv)

Demokraatia tulevik Euroopas on otseselt seotud rahumeelse ja föderaalse
Euroopaga
Demokraatia tulevikku Euroopas arutati kahepäevasel Euroopa tasandi konverentsil, mille
korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis 1.–2. märtsil
Ateenas Akropolise muuseumis. Arvukate aktiivselt kaasatud osalejate ees ELi
institutsioonidest, Kreeka valitsusest, kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja ülikoolidest
avaldas Georges Dassis selgelt toetust föderaalsele rahumeelsele Euroopale, mis kaitseb
solidaarsust ja oma kodanike heaolu.
„Euroopa riikides ohtlikult kasvava populismi vastu ei saa võidelda ainult
sõnadega. Euroopa Liit peab andma konkreetseid vastuseid kodanike muredele turvalisuse,
nende töö ja nende laste tuleviku osas“, sõnas komitee president Georges Dassis. „Me
soovime näha liitu, mis pakub kõigile võrdseid võimalusi. Selleks, et võidelda populismiga ja
astuda vastu pettumusele, mida tunnevad meie riikide kõige haavatavamad
elanikkonnarühmad, peame esikohale seadma sotsiaalsed aspektid, kuid ei tohi lasta ELi majandusel laguneda.“
Georges Dassis kutsus looma ametikoha Euroopa rahandusministrile, kellel oleks aruandekohustus ja kes valitaks sellesse
ametisse. Ta mainis tulevasi Euroopa Parlamendi valimisi ning toetas riigiüleseid nimekirju, misläbi on võimalik tagada, et võetakse
arvesse kodanike seisukohti, sest „vastasel juhul on valimiste keskmes riiklikud, ja mitte Euroopa küsimused“, märkis ta.
Konverentsi kõrvalüritusel anti Georges Dassisele üle Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu auhind jõupingutuste eest sotsiaalse

dialoogi arendamisel Euroopas. (ks)

ELi õigusaktid peaksid sisaldama rohkem meetmeid puudega naiste õiguste
tagamiseks
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud konverentsil „Puudega naised ELis:
olukord ja edasised sammud“ ütlesid puudega inimeste organisatsioonide esindajad, et
puudega naised peaksid saama langetada otsuseid neid puudutavates küsimustes ja olema
õiglaselt esindatud avaliku sektori asutustes.
Enamik sõnavõtjatest oli ühel meelel, et puudega naised on ebasoodsamas olukorras kui
puudega mehed ning hoolimata pidevatest edusammudest saab neile ELis endiselt osaks
kahekordne diskrimineerimine. Juhiti tähelepanu sellele, et puudega naisi
poliitikameetmetes spetsiaalselt ei käsitleta. Sõnavõtjad rõhutasid vajadust edendada ELi
tasandi õigusakte, millega kaitstakse konkreetselt just puudega naiste õigusi. Märgiti, et
eritähelepanu tuleb pöörata puudega naiste vastasele vägivallale, sest nad satuvad
tõenäolisemalt koduvägivalla ohvriks. Konverentsi osalejate seas oli nii puudega inimeste
organisatsioonide kui ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajaid. (mb/ia)

EMSK uudised
Türgi roll pagulaskriisis on äärmiselt tähtis, ent seda saaks veelgi optimeerida
Veebruari täiskogu istungjärgul vastuvõetud arvamuses tunnustas Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee Türgi jõupingutusi enam kui kolme miljoni pagulase vastuvõtmisel, ent
rõhutas vajadust, et Türgi tagaks neile mittediskrimineeriva kaitse, nagu seda nõuab
rahvusvaheline õigus.
Samuti kritiseeris komitee asjaolu, et pagulased kogevad Türgis „[t]õsiseid takistusi, puudusi
ja probleeme [...] ka seoses juurdepääsuga tööturule ja põhiteenustele, näiteks tervishoiu- ja
hoolekandeteenused, haridus ja integratsioon ühiskonda üldisemalt“.

suhtumise pagulaskriisi.

Teisalt rõhutas raportöör Dimitris Dimitriadis, et ELi liikmesriikide tulemuslikkus nii
pagulaste ümberasustamisel kui ka ümberpaigutamisel valmistab jätkuvalt pettumust. Ta
lisas, et komitee mõistab karmilt hukka mõnes liikmesriigis valitseva võõravaenuliku

Ta ütles, et komitee kutsub üles looma mehhanismi, millega jälgitakse, kas mõlemad pooled tegutsevad kooskõlas ELi-Türgi
avaldusega pagulaste kohta, mis tehti 2016. aastal ebaseadusliku rände ohjeldamiseks.
Samuti väljendas komitee muret inimõiguste olukorra pärast Türgis ning takistuste pärast, millega Türgi kodanikuühiskonna
organisatsioonid üha enam kokku puutuvad, pidades silmas nende suurt panust pagulaste humanitaarolukorra käsitlemisel.
„Riigi jaoks on suur väljakutse majutada nii palju rändajaid, ent see ei vabasta vastutusest võtta nad vastu inimväärselt,“ järeldasid
komitee liikmed arvamuse teemalise arutelu käigus. (ll)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kutsutakse osalema Emmanuel Macroni
Euroopa kodanikega konsulteerimise projektis
Komitee etendab olulist rolli Prantsusmaa presidendi algatatud avalikul
konsulteerimisel, sest komitees igapäevaselt rakendatavad algatused, mis
võimaldavad kodanikuühiskonnal kaasa rääkida Euroopa kujundamise kõige
kõrgemal tasemel, on läbinisti kooskõlas konsulteerimise ideega. See oli
Prantsusmaa Euroopa asjade ministri Nathalie Loiseau’ sõnum, mille ta edastas
oma kõnes komitee täiskogu istungjärgul 15. veebruaril Brüsselis.
Minister tutvustas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni projekti viia kõigis
liikmesriikides ellu rida avalikke konsultatsioone, et Euroopa ümber kujundada, lähtudes
konsultatsioonide käigus Euroopa elanikkonna väljendatud ootustest ja soovitustest, aga ka
kriitikast ja mureküsimustest.
„Eesmärk on anda eurooplastele uus võimalus enda väljendamiseks, et saaksime määrata kindlaks valdkonnad, kus Euroopa mõju on
liiga nõrk, kus oodatakse Euroopalt teistsuguseid meetmeid või kus Euroopa tundub liiga pealetükkivana,“ selgitas minister.
Eesmärk on kaasata klassikaliste arutelude, veebipõhiste konsultatsioonide ja demokraatlike, osalusel põhinevate ürituste kaudu
arvestatav hulk inimesi.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis väljendas algatuse üle heameelt ning viitas komitee kahele
suuremahulisele konsulteerimisele, mis on liikmesriikides viimase kahe aasta jooksul korraldatud. Need konsultatsioonid lähtusid
samast ideest ning käsitlesid rändajate olukorda ja valget raamatut Euroopa tuleviku kohta.
Minister selgitas, et juba 24 ELi liikmesriiki on teatanud valmisolekust osaleda konsultatsioonidel, mis on kavas korraldada 2018. aasta
aprillist oktoobrini. Tulemused hõlmatakse riigipeade ja valitsusjuhtide koostatavasse uuringusse ning soovitusi on kavas analüüsida
2018. aasta detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul. (dm)

Kokkuhoiumeetmetest saadud õppetunnid nõuavad muutust poliitikas
Tulevases kriisiohjes tuleks püüelda parema tasakaalu poole eelarvepoliitiliste ja
sotsiaalsete eesmärkide vahel, et vältida negatiivset mõju asjaomaste riikide
majandussuutlikkusele, tööturgudele ja sotsiaalkaitsesüsteemidele. Piiravate
kokkuhoiumeetmete asemel peaksid ELi institutsioonid järgima poliitikat, millega
edendatakse majanduskoostööd, majanduskasvu ja solidaarsust, soovitab
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatuslikus arvamuses „Kogemuste
abil ELi kokkuhoiupoliitika raskete tagajärgede vältimine“
„ELi institutsioonidel peaks olema ainuvastutus kohandamisprogrammide väljatöötamise ja
rakendamise eest, isegi kui luuakse partnerlusi välisinstitutsioonidega,“ ütles raportöör José
Leirião (eri elualade rühm, PT) „See on äärmiselt oluline, kuna programmid peavad olema
kooskõlas meie ühiste väärtuste ja eesmärkidega ning vältida tuleb minevikus tekkinud
ebakõlasid ja puudujääke.“
Viimase kriisi kogemustele tuginedes peaksid ELi institutsioonid tagama, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna esindajad osalevad
samadel alustel teiste organitega nende programmide koostamisel, korrapärasel läbivaatamisel ja hindamisel.
Komitee väljendab heameelt komisjoni eesmärgi üle reformida eurot, loobudes kokkuhoiumeetmetest ja süvendades majandus- ja
rahaliitu, kuna on seisukohal, et uuendatud ja väljakujundatud majandus- ja rahaliit muudab ELi vastupidavamaks asümmeetrilistele
šokkidele ja aitab ennetada tulevasi kriise.
Siiski kutsub komitee komisjoni üles töötama lisaks välja majanduse ja sotsiaalse elavdamise kavad nende riikide jaoks, kus rakendati
või rakendatakse kokkuhoiumeetmeid. Komitee on seisukohal, et komisjon peaks pakkuma välja meetmed, et võidelda ELi tasandil
vaesuse suurenemisega ja tagada sotsiaalne kaitse. (jk)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitab ettepanekud küberturvalisuse
elluviimiseks
EL peaks suurendama ENISA rolli ELi küberturvalisuse ametina, looma Euroopa
tasandil sertifitseerimise raamistiku ning keskenduma haridusele ja
internetikasutajate kaitsele.
Veebruari täiskogu istungjärgul vastuvõetud arvamuses, mille koostasid Alberto Mazzola
ja Antonio Longo, avaldab komitee üldist toetust Euroopa Komisjoni esitatud
küberturvalisuse paketile.
Vastavalt Eurobaromeetri eriuuringule eurooplaste suhtumise kohta küberturvalisusesse on
73 % internetikasutajatest mures, et veebilehed ei pruugi hoida nende isikuandmeid
internetis turvaliselt, ning 65 % kardab, et avaliku sektori asutused ei pruugi hoida nende
andmeid turvaliselt. Enamik vastanutest muretseb erinevate küberkuritegevuse vormide
ohvriks langemise pärast, eriti kardetakse pahavara oma seadmes (69 %), identiteedivargust (69 %) ning pangakaardi- ja
internetipangandusega seotud pettusi (66 %).
Euroopa küberturvalisuse raamistiku parandamiseks soovitab komitee mitut praktilist meedet.
ENISA rolli tugevdamine ELi küberturvalisuse ametina
Komitee nõustub komisjoniga, et Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametile (ENISA) tuleb anda alaline mandaat. Siiski leiab
komitee, et ENISA-le tuleks eraldada rohkem rahalisi vahendeid ja selle tegevus peaks keskenduma e-valitsuse toetamisele ning
isikute ja organisatsioonide digitaalsele identiteedile.
Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimine
Komitee on seisukohal, et tuleb luua ELi küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik , millega kehtestatakse eri sektoritele
erinevad nõuded. Sertifitseerimise kavad aitaksid suurendada turvalisust, võttes aluseks praegused vajadused ja teadmised ohtudest
ning tuginedes ühiselt määratletud ja rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa küberturvalisuse ja IKT standarditele.
Inimtegur: haridus ja kaitse
Komitee arvates peaks komisjoni ettepanekus keskenduma inimeste ja ettevõtete küberoskuste arendamisele. Komitee soovitab
selleks kolme tegevusliini: elukestva õppe ja koolituse kavad, teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning ELi sertifitseeritud
õppekava loomine keskkoolidele ja spetsialistidele. (mp)

Fotol: küberturvalisuse õigusakti käsitleva komitee arvamuse raportöör Alberto Mazzola ja kaasraportöör Antonio Longo.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformimine on oluline samm
kapitaliturgude liidu väljakujundamise suunas
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab kapitaliturgude liidu kiiret loomist ja toetab seepärast komisjoni
ettepanekut, mille eesmärk on Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi asutuste reformimine, suurendades nende volitusi
ja parandades nende juhtimist ja rahastamist.

„Kavandatud reformid on oluline samm suurema integratsiooni ja lähenemise suunas,“ ütles Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi
reformi teemalise arvamuse raportöör Daniel Mareels (tööandjad, BE). „Reformid pakuvad
uusi elemente kapitaliturgude liidu väljakujundamiseks ja tagavad finantsturgude
asjakohase reguleerimise, tugevuse ja stabiilsuse.“
Komitee arvates aitaks integreeritud järelevalvega sujuvalt toimiv kapitaliturgude liit
suurendada piiriüleste turutehingute arvu ning erasektori riskide piiriülene jagamine
muudaks liikmesriigid vastupanuvõimelisemaks asümmeetriliste šokkide suhtes ja annaks
panuse euroala majanduse elavdamisse.
Komitee usub, et Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformid peavad aitama kaasa
Euroopa kapitaliturgude ühtse järelevalveasutuse loomisele, aga ka seda, et edasised
sammud integratsiooni suunas nõuavad dialoogi ja konsultatsioone kõigi asjaomaste sidusrühmadega.
Mis puudutab riiklike ja Euroopa järelevalveasutuste volituste jagamist, siis kutsub komitee üles kohaldama võimalusel subsidiaarsuse
ja proportsionaalsuse põhimõtet ning tagama selguse ja õiguskindluse. Lisaks tuleks tegeleda järelevalvega seotud vajakajäämistega,
mis takistavad kapitaliturgude liidu väljakujundamist.
Heites pilgu tulevikku, märgib komitee, et järelevalvesüsteemis peaksid peegelduma ka kestlikum rahastamine ning uued arengud ja
moodsad tehnoloogiad, näiteks finantstehnoloogia. Lõpuks kutsub komitee üles tagama läbipaistvuse kulude jaotuse mis tahes
muutuste korral ja üldiste vahendite asjakohase kontrolli. (jk)

Komitee nõuab avaliku sektori investeeringute suurendamist ELi majanduskasvu
toetuseks
Hiljutises arvamuses komisjoni 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta osutas
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa poolaasta strateegilisele
tähtsusele, märkides lisaks, et soovib näha selle laiendamist eesmärgiga tagada
ELi makromajanduspoliitika puhul mitte ainult majanduslik ja sotsiaalne, vaid ka
keskkonnaalane jätkusuutlikkus.
Komitee kiidab heaks sotsiaalnäitajate (sotsiaalvaldkonna tulemustabeli) kasutuselevõtu
2018. aasta majanduskasvu analüüsis, leides et see on edendanud Euroopa poolaasta
sotsiaalset mõõdet.
„Komitee pooldab Euroopa sotsiaalõiguste samba toetamist poolaasta raames, et selle
vahendiga parandada eurooplaste elu- ja töötingimusi. Sooviksime näha samba eesmärkide
hõlmamist kõigisse poliitikameetmetesse ja otsustesse,“ sõnas arvamuse raportöör Dimitris Dimitriadis.
Komitee lubas jätkata panuse andmist Euroopa poolaastasse, kuid rõhutas samas vajadust suurendada kodanikuühiskonna rolli
ja stimuleerida avaliku sektori investeeringuid.
Avaliku sektori investeeringud peavad hõlmama suuremaid sotsiaalseid investeeringuid meetmetesse, mille eesmärk on edendada
haridust ja koolitust ning parandada avalike teenuste pakkumist, hoolekandesüsteemi ja sotsiaalset ühtekuuluvust kogu ELis, et
soodustada inimkapitali arengut ja tagada nii kvalifitseeritud tööjõu kui ka tugeva sotsiaalse mõõtme olemasolu.
Komitee märkis samuti, et struktuurireformidega ei peaks tegelema süstemaatiliselt, vaid need tuleks ellu viia ainult siis, kui need on
vajalikud. (ll)

Fotol: komitee raportöör Dimitris Dimitriadis.

EL peab võtma meetmeid meditsiinitehnoloogia sektoris
Euroopa Liidu institutsioonid peavad edendama Euroopa meditsiinitehnoloogia
tööstuse optimeerimist, kuna selle tulemuslikkust pärsib praegu äärmine
killustatus ning aina suurem konkurentsisurve, öeldi Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2018. aasta täiskogu istungil.
Arvamuses Tööstuse muutused tervishoiusektoris hoiatas komitee, et konkurendid on
jõudnud juba Euroopa ukselävele. Seega tuleb kaubandusläbirääkimistega tagada üldise
tervishoiu tagamisel ajakohane Euroopa toodang.
EL vastutab meditsiinitehnoloogia sektori ühtlustamise eest, algatuste koondamise eest
riikides ja piirkondades ning sektori ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks muutmise eest.
„Euroopa valitsused, kindlustusseltsid, seadusandjad ning patsientide ja meditsiinitöötajate
esindajad ja tööstus peavad tulema kokku, et teha koostööd ja töötada välja ühine strateegia,“ ütles raportöör Joost van Iersel.
„Seega on inimfaktor määrava tähtsusega,“ lisas kaasraportöör Enrico Gibellieri. „Üleminekuks uut laadi tervishoiu- ja
hooldussektorile on vaja avatud mõtlemist ja uusi tööviise ning tervishoiu ja hooldusega seotud töö ümberkujundamist. Euroopa
sotsiaaldialoogi tervishoiu ja sotsiaalteenuste valdkonnas tuleb tugevdada, keskendudes haridus- ja koolitusprogrammidele ning
võrdsetele töötingimustele.“
Kuna meditsiinitehnoloogia sektor on hoogsalt arenev ja ikka veel juhtpositsioonil, tuleb kohe tegeleda sektori praeguste
väljakutsetega – milleks on ebaausad kaubandustavad ja suur killustatus –, et kohaneda kiiresti pidevalt muutuva keskkonnaga. (sma)

Kliimameetmed: jõuline signaal valitsusvälistele osalejatele
Oma arvamuses „Valitsusvälised osalejad kliimameetmete hoogustajatena“ teeb Euroopa Majandus- ja

Sotsiaalkomitee ettepaneku algatada Euroopa dialoog, mille peamine eesmärk
oleks muuta eri valitsusväliste osalejate jaoks kliimameetmetega tegelemine
atraktiivsemaks, nii et see kujuneks uueks normiks.
„Meil on juba palju erinevaid projekte muu hulgas energia, transpordi, põllumajanduse,
metsanduse valdkonnas ning me peame muutma need nähtavamaks ja neid rohkem
toetama, kas siis eeskirju parandades või rahastamisele juurdepääsu lihtsustades. Oluline on
saata jõuline ja positiivne sõnum väikeettevõtjatele ja kodanikuühiskonnale,“ märkis
raportöör Mindaugas Maciulevičius.
Valitsusväliste osalejate hulgas läbi viidud komitee uuringu tulemuste kohaselt on nende
jaoks kõige olulisemad järgmised aspektid:
toetav poliitiline / regulatiivne keskkond;
ligipääs avalikele vahenditele ja maksustiimulitele;
teadmiste ja heade tavade/näidete vahetamine, suutlikkuse suurendamine;
parem koostöö era- ja avaliku sektori eri osalejate vahel.
„Vaatamata oma tugevale ülemaailmsele juhtrollile puudub ELil sisemine raamistik, mis looks soodsa keskkonna valitsusväliste
kliimameetmete võtmiseks,“ lisas kaasraportöör Josep Puxeu Rocamora. „Meie ülesanne on komisjonile tema kohustust meelde
tuletada.“
Euroopa dialoog peaks vastama valitsusväliste osalejate vajadustele, seadma esikohale olemasolevate programmide, algatuste ja
institutsioonide strateegilise sidumise ning andma ülevaate kliimameetmetest. Esimeseks sammuks Euroopa dialoogi suunas peaks
olema 2018. aastal korraldatav üritus, mis toob kokku sidusrühmade võrgustikud ning ELi institutsioonide ja liikmesriikide esindajad.
(sma)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates ei ole komisjoni ettepanek
isikustamata andmete vaba liikumise kohta ELis piisavalt jõuline
Euroopa Komisjoni ettepanek jäi hiljaks, see ei ole piisavalt jõuline ega sidus ning
selles puuduvad veenvad mehhanismid tõhusaks rakendamiseks.
Jorge Pegado Liz koostatud arvamuses, mis käsitleb isikustamata andmete vaba liikumist
ELis ja võeti vastu täiskogu veebruari istungjärgul, astub komitee vastu Euroopa Komisjoni
lähenemisviisile.
Komitee rõhutab, et seadusandlik algatus isikustamata andmete vaba liikumise vallas on
hädavajalik, et saavutada digitaalse tegevuskava eesmärgid ja kujundada välja digitaalne
ühtne turg.
Samas leiab komitee, et komisjon tegelikult ei tegele kolme kõige olulisema eemärgiga,
mistõttu ei saa komitee ettepanekut heaks kiita. „See ettepanek ei aita saavutada
põhieesmärke,“ märkis Jorge Pegado Liz. „See valdkond peab kuuluma üldisema lähenemisviisi alla, see peab olema esimene samm
edasises arengus, millega jõulisemalt tagatakse tõeline isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidu digitaalsel ühtsel turul.“
Andmete asukoha nõuded
1. eesmärk: parandada isikustamata andmete piiriülest liikuvust ühtsel turul.
Andmete kättesaadavus pädevatele asutustele
2. eesmärk: tagada pädevate asutuste volitused taotleda ja saada juurdepääsu andmetele õigusliku kontrolli eesmärgil, näiteks
inspekteerimiseks ja auditeerimiseks.
Andmete portimine kutselistele kasutajatele
3. eesmärk: teha andmete talletamise ja muude andmetöötlusteenuste kutselistele kasutajatele lihtsamaks teenusepakkujate
vahetamine ja andmete portimine. (mp)

Fotol: Jorge Pegado Liz, raportöör komitee arvamusele isikustamata andmete vaba liikumise kohta ELis

Kedagi ei jäeta kõrvale: komitee lubab muuta ringmajanduse uueks normiks
Ringmajanduse sidusrühmade konverentsi avamisel 20. veebruaril Euroopa Komisjonis
sõnas komitee president Georges Dassis: „Üleminek ringmajandusele avab
kodanikuühiskonna jaoks suuri võimalusi. Kohalikul tasandil on see juba käimas. Kuid meil
tuleb tagada selle omaksvõtt laiemates ringides. Ringmajanduse sidusrühmade platvormi
üks eesmärke on pakkuda tõelist võimalust ühise visiooni kujundamiseks üleminekust
ringmajandusele ja jätkusuutlikule majandusele Euroopas, jätmata seejuures kedagi
kõrvale.“
Konverentsi teise päeva korraldaja oli Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning sel
keskenduti kõikjal Euroopas esilekerkivatele ideedele ja meetmetele, mille abil viivad VKEd,
sotsiaalsed ettevõtted, töötajad, põllumajandustootjad, tootjad ja tarbijad ringmajandust ellu
kohapeal.
Komitee võttis vastu enam kui 300 osalejat, kes lõid kaasa 16 paralleelses õpikojas, kus nad said agaralt jagada teadmisi ja

parimaid tavasid ning tõsta esile ringmajanduse arengut pärssivad takistused.
Aruteludel käsitleti selliseid teemasid nagu parandatavus ja ökodisain, jäätmete roll, tootjavastutuse laiendamine,
ringmajanduslik lähenemisviis põllumajanduslikus toidutööstuses ja metsanduses , üleilmne ringmajandus, selle tööhõive
mõõde, keskkonnasäästlik rahastamine, probleeme lahendava kogukonna loomine ning VKEd ja ringmajandus.
Mõttevahetuste käigus koorus välja tõdemus, et aega on vähe ja kaasata tuleb kõik osalised . Ringmajanduse kogukond peab
olema võimalikult kaasav ja mitmekordistava mõju saavutamiseks tuleb praktilisi kogemusi maksimaalselt jagada .
Komitee peamine ülesanne on anda hoogu juurde ja kaasata võimalikult laialdased jõud, hallates selleks asjaomast veebisaiti ja
arendades tõeliselt koos tegutsevat ja pühendunud sidusrühmade kogukonda.
Täielik aruanne konverentsi peamistest järeldustest esitatakse peatselt Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvormi veebisaidil.
(dm)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi liikmesriike üles kiirendama
Euroopa majandus- ja rahaliidu väljakujundamist
Liikmesriigid peavad kiiresti tegutsema stabiilse, jõuka ja vastupidavama Euroopa
majandus- ja rahaliidu nimel. Seetõttu on liikmesriikide ja ELi tasandil vaja edasisi
meetmeid. See oli üks peamiseid järeldusi Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise
lõpuleviimise teemalisel avalikul arutelul, mis hiljuti peeti Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitees.
Majanduseksperdid ning ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajad nõustusid, et
praegused väljakutsed ja varasematest kriisidest saadud õppetunnid näitavad selgelt
vajadust reformida Euroopa majandus- ja rahaliitu ja viia selle loomine lõpule. Praegune
majanduse elavdamine kogu ELis ja kodanike suurenev toetus eurole annavad selleks väga
hea võimaluse.
Arutelul osalejad leidsid, et eelkõige on kiiresti vaja lõpule viia pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu loomine, et liikuda Euroopa
majandus- ja rahaliidu väljakujundamise suunas. Nad kutsusid liikmesriike ja komisjoni üles tagama tulevase rahanduse
jätkusuutlikkuse ning leidma õige tasakaalu vastutuse ja solidaarsuse vahel edasistes otsustes Euroopa majandus- ja rahaliidu kohta.
Arutelul pakuti välja neli kiirendajat, mida võiks kasutada ELi tasandil, et saada suurimat kasu liikmesriikide struktuurireformidest:
euroala ühine makromajanduslik strateegia asümmeetriliste šokkidega toimetulemiseks, ühine investeeringute ja innovatsiooni
rahastamise käsitlus mikromajanduse tasandil, euroala eelarve teatud Euroopa avalike hüvede rahastamiseks ning tõhusam ja
aruandekohustusega institutsiooniline raamistik, millega seatakse euroala jaoks näiteks ametisse rahandusminister.
Komitee raportöörid Mihai Ivaşcu (eri elualade rühm) ja Stefano Palmieri (töötajate rühm) lisavad arutelu tulemused arvamusse,
mis käsitleb komisjoni majandus- ja rahaliidu paketti ja mille üle hääletatakse aprillis. (jk)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa tööstuse päeval
„Euroopa tööstuse ees seisavad märkimisväärsed väljakutsed ja ükski liikmesriik
ei suuda neid üksi lahendada. Kuid võimalused on samuti tohutud. Me peame
neist kinni haarama, kui tahame säilitada oma juhtrolli neis paljudes sektorites,
kus meil see on, ja saada selle tagasi sektorites, kus me oleme konkurentidele
juba peaaegu alla jäänud.“
See tee on aga edukas vaid juhul, kui kõik 28 liikmesriiki tegutsevad koos, mitte üksi.
Seetõttu kutsun ma komisjoni ja liikmesriike üles koondama paljud olemasolevad poliitikad
ühtseks pikaajaliseks strateegiaks ning kohustama liikmesriike sidusaid meetmeid võtma, et
toetada tööstusklastreid riigipiiride üleselt, ütles EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa tööstuse päeval.
15. veebruaril vastu võetud arvamuses „Investeerimine aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku tööstuse nimel“ kutsub komitee samuti
üles ühtset turgu, sealhulgas ka kapitaliturgu, lõpule viima. Eriti vajalik on see standardimise ja eneseregulatsiooni edendamiseks.
„Vähese CO2-heitega ringmajandus pakub palju ettevõtlusvõimalusi. Et neid ära kasutada, vajame me ühist raamistikku ja pikaajalist
strateegiat, samuti liikmesriikide pühendumist sidusatele meetmetele. Peale selle vajavad meie ettevõtted võrdseid tingimusi. Seega
peab komisjon aktiivselt võitlema ebaausate kaubandustavade vastu,“ ütles arvamuse raportöör Bojidar Danev.
Kuna tööturu struktuur on dramaatiliselt muutumas, soovib komitee põhjalikke hinnanguid, et ennetada potentsiaalset negatiivset
mõju töötajatele. Töölõppimise lahendusi tuleb kasutada laialdasemalt, et võimaldada kõigil töötajatel täiendada oma oskusi,
sealhulgas digitaalseid oskusi.
„Muutuste keskmes peavad olema inimesed,“ rõhutas arvamuse kaasraportöör Monica Sitarová Hrušecká. „Uute tehnoloogiate
pakutavaid võimalusi ei tule kasutada mitte ainult uute toodete loomiseks, vaid ka personali töötingimuste parandamiseks.“ (sma)

Fotol: EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier

Uudiseid rühmadelt

Tööandjad arutavad meetmeid oskuste nappuse kaotamiseks
Tööandjate rühm
Tööandjate rühm koos Bulgaaria suuremate tööandjate organisatsioonidega
korraldab 22. märtsil Bulgaarias Sofias konverentsi „Oskuste nappuse kaotamine
majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“.
Sõnavõtjad tutvustavad häid tavasid ja arutavad konkreetseid lahendusi oskuste
nappuse vähendamiseks. Üritus on osa Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumisperioodi tegevuskavast.
Miks ei vasta praegusel ajal oskused nõudlusele? Kuidas saab edendada õigeid oskusi, mida
vajatakse teadmistepõhises majanduses? Kuidas saab haridussüsteeme kohandada
praegusaja ülesannetele? Milliseid reforme on vaja? Mida oleks vaja teha ELi ja riikide tasandil? Need on vaid mõned küsimustest,
millele konverentsil osalejad püüavad vastuseid leida. Konverents toob kokku sõnavõtjaid nii riiklikest kui ka üleeuroopalistest
tööandjate organisatsioonidest, Bulgaaria valitsusest ja parlamendist ning ELi asutustest.
Oskuste nappus on Euroopa ettevõtjate jaoks üha suurem probleem. Õigete oskustega töötajad on ettevõtte konkurentsivõime jaoks
väga olulised. 40 %-l tööandjatest on raskusi ettevõtte kasvuks ja innovatsiooniks vajalike oskustega töötajate leidmisel. Samal ajal on
70 miljonil eurooplasel puudulik lugemis- ja kirjaoskus ning arvutus- ja digitaaloskused on viletsad veelgi rohkematel inimestel. (lj)

Gabriele Bischoffi mõtteid rahvusvahelisest naistepäevast
Rahvusvaheline naistepäev on pühendatud naistele, pidades seejuures silmas
mitte ainult seniseid saavutusi, vaid ka seda, mis ootab veel ees. Sel aastal
keskendub töötajate rühm ennekõike meestele. Kuid milleks rääkida meestest
päeval, mis on pühendatud naistele? Sellepärast, et sooline võrdõiguslikkus ei ole
ainult naiste teema. Ilma mehi kaasamata me tõelise soolise võrdõiguslikkuseni ei
jõua.
Euroopa Liidus võtab isadus- ja/või vanemapuhkust keskmiselt ainult 10% ning mõnes
liikmesriigis üksnes 5% meestest. Laste ja teiste ülalpeetavate hoolitsemise ning ka
enamiku kodutööde tegemise eest vastutavad peamiselt naised. Kui me selliste stereotüüpide vastu ei võitle, ei saavuta me soolist
võrdõiguslikkust mitte kunagi.
Euroopa Komisjoni ettepanek lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva õigusakti kohta oleks suureks
abiks. Sellega sätestataks õigus tasustatud isaduspuhkusele lapse sünni ajal. Samuti nähtaks ette tasustatud vanemapuhkus.
Vanemad saavad juba praegu võtta vanemapuhkust kuni lapse 8aastaseks saamiseni, kuid tasu maksmine ei ole kohustuslik. See on
üks peamisi põhjusi, miks nii vähe mehi seda võimalust kasutavad. Komisjon teeb ettepaneku, et vanemapuhkus oleks tasustatud ja
võimalik kuni lapse 12aastaseks saamiseni. Lisaks tehakse ettepanek sätestada uus õigus saada viie päeva pikkust tasustatud
hooldajapuhkust.
Euroopa lisaväärtus tuleb esile ühiste miinimumstandardite sätestamisel. Meie Euroopa on sotsiaalne, õiglane ja demokraatlik.
8. märtsil tuleb mulle alati meelde meie liikumise ilus tunnuslaul:
„Me tahame leiba ja roose ka.“ Sel aastal tahame samuti töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi.
#IwantWorkLifeBalance
Solidaarselt üheskoos
Gabriele Bischoff on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma esimees.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühm kutsub üles uuendama
kodanikuühiskonda
EMSK eri elualade rühm
15. septembril toimunud eri elualade esindajate rühma erakorralisel koosolekul
esitleti uuringut pealkirjaga „Euroopa Liidu kodanikuühiskonna edasine areng
2030. aastani“. Komitee tellis asjaomase uuringu Sloveenia uuringukeskuselt
CNVOS (Centre for information service, cooperation and development of NGOs) ja
võrgustikult ENNA (European Network of National Civil Society Associations).
Uuringu eesmärk on püüda paremini mõista, mis toimub Euroopa kodanikuühiskonna
organisatsioonides, millised on nende probleemid, kuidas need probleemid organisatsioone
mõjutavad ja kuidas nendega toime tulla.
Uuring, nagu ka paneelarutelus osalejad – teiste hulgas Euroopa
Parlamendi asepresident Ramón Luis Valcárcel Siso, kes vastutab suhete eest Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee ja Euroopa Regioonide Komiteega – ja üritusest osavõtjad juhtisid tähelepanu selgetele ja
julgustavatele märkidele. Esmajoones on see kodanikuühiskonna organisatsioonide ja institutsioonide
valmidus võidelda Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sisalduvate Euroopa väärtuste eest (inimväärikus, vabadus,
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine) ja neile pühenduda, ning hoida ja arendada
Euroopa demokraatlikku süsteemi, milles kodanikuühiskonna organisatsioonid liidavad meie ühiskonnad,
täites kodanike ja institutsioonide vahel vahendaja rolli.
Kodanikuühiskonna organisatsioonid edendavad ja kaitsevad Euroopa põhiväärtusi. Nad kujundavad ja tugevdavad identiteeti,
usaldust ja solidaarsust. Tagamaks, et kodanikuühiskonna organisatsioonid kohaneksid muutuste ja probleemidega ning kaitseksid
jätkuvalt kodanike huve ja osaleksid otsustusprotsessis, tuleb võtta teatud hulk meetmeid. Välja tuleb töötada uuenduslikud

töömeetodid, mis keskenduksid rahastamisallikate mitmekesistamisele, juhtimisstrateegiate kohandamisele
ja kodanikuhariduse, meediapädevuse ja faktide kontrollimisega seotud uute teenuste arendamisele. (ih)

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused
Kirillitsa – uus tähestik Euroopa Liidus
Bulgaaria ELi nõukogu eesistumisperioodi raames korraldab EMSK 15. märtsist kuni
24. maini 2018 näituse „Kirillitsa – uus tähestik Euroopa Liidus“. Näitusel on väljas terve rida
plakateid, mille valmistasid Bulgaaria Riikliku Kunstiakadeemia raamatu- ja trükigraafika
teaduskonna tudengid 2007. aastal Bulgaaria ühinemise puhul ELiga. (ck)
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