EMSK info
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
juuli 2019 | ET

Kättesaadavad keeleversioonid:
bg

cs

da

de

el

en

es

et

fi

fr

hr

hu

it

lt

lv

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

sv

Juhtkiri
Lugupeetud lugejad!
Juuni lõpus jõudis lõpule Rumeenia eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus ning
nagu alati antakse uue poolaasta saabudes eesistuja ülesanded üle uuele
riigile. Kolmandat korda ajaloos asub roteeruva eesistuja ametisse Soome,
seekord motoga „Jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik“. Olen
veendunud, et Soome teeb tõsist tööd selle nimel, et muuta ELi ülemaailmne
juhtroll kliimameetmete valdkonnas tegelikkuseks.
Nagu Te teate, on jätkusuutlikkus minu ametiaja üks prioriteete ja ausalt öeldes ei ole
meil praegu muud võimalust kui tugevdada jätkusuutlikkust. Mida kiiremini selle poole
liigume, seda varem saab meie ühiskond sellest kasu.
Ma usun kindlalt, et tegevuskavast 2030 kujuneb ELi otsuste hoogustaja ja lähtepunkt
järgnevateks aastateks. Tegutsemata jäämine tooks kaasa ehmatavaid tagajärgi kõigile
liidu kodanikele ja seda me lihtsalt ei saa endale lubada.
Edu saavutamiseks peame keskenduma oma tööstuse konkurentsivõimele,
investeerima teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning – mis on kõige olulisem –
haarama initsiatiivi enda kätte. Kuid ärgem unustagem, et üleminekul
kliimaneutraalsele majandusele ja ühiskonnale on oma hind.
Seetõttu peame tagama, et kedagi ei jäeta kõrvale ning et kõik ettevõtjad, töötajad, piirkonnad, kohalikud kogukonnad ja
kodanikud ühendavad jõud ning muutuvad uue ühiskondliku kokkuleppe abil tugevamaks.
Selle taustal kinnitan, et töötame käsikäes eesistujariigi Soomega ja Soome energilise kodanikuühiskonnaga, et saavutada
käegakatsutavaid tulemusi. Majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme jätkub, sealhulgas populism, Brexit ja muidugi
võitlus kliimamuutuste vastu.
Nagu noored aktivistid tänavatel meile igal reedel meelde tuletavad, ei saa me enam aega raisata. Võime siiski midagi muuta ja
Euroopal läheb kõige paremini, kui ta suurendab inimeste võimalusi ja vähendab sotsiaalset ebavõrdsust.
On aeg tegutseda. On aeg luua jätkusuutlik Euroopa. Asugem tööle!
EMSK president Luca Jahier

Ürituste kalender
22. juuli 2019, Ateena, Kreeka
Luca Jahier kõneleb Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogus
23.–24. juuli 2019, Riia, Läti
Avalik arutelu ja teabekogumismissioon: ELi 2020.–2030. aasta tegevuskava „Puuetega inimeste
õigused“ kujundamine

Lühidalt
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee läheb Hispaaniasse, et hinnata uute
majandusmudelite mõju Euroopa ühtsele turule
EMSK delegatsioon kohtus hiljuti Hispaanias Malagas ametiühingute,
valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega osana
uutele majandusmudelitele pühendatud uuringust, mille eesmärk on hinnata
nende pikaajalist mõju ELi majandusmudelile.

innovatsiooni keskuses „La Noria“.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsioon, millesse kuulusid Violeta Jelić
(tööandjate rühm), Franca Salis-Madinier (töötajate rühm) ja Carlos Trias Pintó
(Euroopa mitmekesisuse rühm), kohtus 14. juunil erinevate sidusrühmadega sotsiaalse

Kohtumine kujunes sidusrühmade institutsiooniliseks foorumiks, kus jagati kogemusi ja seisukohti ning käsitleti uute
majandusmudelite ja tarbimismustrite, tööturu ja kestliku arengu suhet.
See oli komitee ühtse turu vaatlusrühma esimene lähetus ELi liikmesriikidesse, et arendada dialoogi asjaomaste era- ja avaliku sektori
sidusrühmadega. Kokku ootab vaatlusrühma kõnealuse uuringu korraldamise raames ees seitse külastust.
2020. aasta algul avaldatakse aruanne, milles esitatakse praktilised soovitused ELi institutsioonidele , iseäranis Euroopa
Komisjonile ja Euroopa Parlamendile, selle kohta, kuidas jälgida uute majandusmudelite mõju ELi ühtsele turule, et tagada selle
tulevikukindlus. (jpf)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma endine esimees Gabriele
Bischoff valiti Euroopa Parlamenti
Gabriele Bischoff, kes kuni hiljutise ajani oli Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee töötajate rühma esimees, valiti S&D fraktsiooni liikmena Euroopa
Parlamenti. Ta kandideeris SPD ridades Saksamaal Berliini valimisringkonnas.
Gabriele Bischoff, kes asus Saksamaa Ametiühingute Keskliidu (DGB) juhatuse
liikmena Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees tööle 2009. aastal, oli töötajate
rühma esimees aastatel 2015–2019. (dm)

Dilyana Slavova kõrgetasemelisel kohtumisel, millel käsitleti ELi toetust
Tuneesiale
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhete sektsiooni esimees Dilyana
Slavova osales 3. juulil komitee ruumides toimunud rahvusvahelisel üritusel
„Tuneesia sotsiaal- ja solidaarsusmajandus: ELi toetus ja roll“. Kõrgetasemeliste
sõnavõtjate hulgas oli ka Tuneesia põllumajandusminister Samir Taïb ja Euroopa
Komisjoni lõunanaabruse direktor Michael Koehler.
Dilyana Slavova nentis oma kõnes, et Tuneesia on alati olnud komitee jaoks
oluline partner Euromedi piirkonnas, lisades, et „kodanikuühiskonna kaasamisel
sellistesse valdkondadesse nagu põllumajandus, investeerimine, kaubandus ja
naiste võimestamine on Tuneesia ametiasutused ja EL ühisel seisukohal“.
Seoses ühe olulisima päevakajalise küsimusega, milleks on Cotonou lepingu
järgne leping ja uued läbirääkimised, kinnitas Slavova, et nii komitee esindatav ELi kodanikuühiskond kui ka Tuneesia
partnerid sooviksid, et kodanikuühiskonnal oleks läbirääkimistel silmapaistev positsioon. (dgf)

EMSK uudised
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab energiasüsteemi õiglast
ümberkujundamist ja alalist kodanikega peetavat dialoogi
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu juunikuu istungjärgul peeti volinik Maroš Šefčovičiga Euroopa
energialiidu tuleviku teemaline arutelu ja võeti seisukoht ELi pikaajalise kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise
kavandatud strateegia suhtes.

Komitee leidis, et vähese süsinikdioksiidiheitega Euroopale üleminek peab olema sotsiaalselt õiglane ja tõhus ning
kõik osalejad peavad ühendama jõud ja andma oma osa, rõhutades 2030. aastast
kaugemale ulatuvate meetmete vajalikkust. „Euroopas tunnistatakse
kliimameetmete kiire võtmise vajadust,“ sõnas Šefčovič, lisades, et kliimast on
saanud üks kesksemaid valimiste teemasid ELis. „Lõpuks ometi võtame Euroopas
kliimamuutusi kui võimalust majanduse ümbersuunamiseks ja
ümberkorraldamiseks,“ märkis ta.

2050. aastaks nullilähedase heiteni.

Jahier oli sama meelt. Ta nentis, et eesmärk saavutada 2050. aastaks
kliimaneutraalsus on Euroopa tuleviku alus, kuid pidas küsitavaks, kas hoolimata
paljudest kliimamuutustega võitlemise edusammudest on olemas piisavalt
ulatuslikud poliitikameetmed ja ressursid, et toetada pikaajalist sihti jõuda

Komitee toetas kavandatud ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajalist strateegiat ja selle eesmärki
muuta ELi majandus 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Pierre Jean Couloni ja Stefan Backi koostatud arvamuses nõuab
komitee alalist kodanikega peetavat dialoogi ja sotsiaalselt õiglast üleminekut. Lisaks leiab komitee, et vaja on uut
ühiskondlikku lepet.
„Selline üleminek on võimalik ja Euroopale kasulik, kuid sellesse peavad olema kaasatud kõik – peame ühendama jõud
ühise eesmärgi saavutamiseks. Kodanikke ja otsustajaid ei saa üksteisest lahus käsitleda,“ sõnas Coulon.
Esmatähtis on liikuvus: see on üks valdkond, kus edusamme on kõige rohkem vaja ja kus neid on võimalik teha.
„Peame leidma lahendusi ELi süsinikdioksiidi jalajälje vähendamiseks, kahjustamata samal ajal kogu majandust ja
ühiskonda,“ leidis Back. Võiksime luua, võtta vastu ja rakendada süsinikdioksiidi hinnasüsteemi, milles võetakse
arvesse selle mõju ettevõtjatele ja kodanikele ning millel on nende täielik heakskiit,“ lisas ta lõpetuseks. (mp)

Komitee kutsub ELi juhte üles tugevdama euro rahvusvahelist rolli
Hiljuti vastu võetud arvamuses kutsus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi
juhte üles suurendama jõupingutusi euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks.
Tugev euro aitaks suurendada ELi kodanike ja ettevõtete heaolu, hoida ühiseid
väärtusi ja edendada ühiseid huvisid, väidab komitee.
Samuti märgib komitee, et meetmed euroalal majanduskasvu edendamiseks ning
vastupanu- ja kohanemisvõime tugevdamiseks viivad kokkuvõttes euro
rahvusvahelise rolli tugevnemisele. Komitee arvamuses esitatakse soovitusi, mis
lähevad Euroopa Komisjoni ettepanekutest kaugemale.
Suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, majanduslik lähenemine, konkurentsivõime ja
innovatsioon peaksid olema sellise tugevama euroala majanduse alus, mis toetab ühist vääringut . Tuleb vähendada
liikmesriikide siseseid ja vahelisi erinevusi, sest need piiravad ELi majandustulemusi.
Samuti kutsub komitee üles kasutama rahvusvahelises diplomaatias ühtsemat lähenemisviisi ja võtma ühiste huvide
edendamiseks ettevaatavama hoiaku. See võib suurendada kaubandusvõimalusi.
Komitee jaoks on selge prioriteet ka majandus- ja rahaliidu
ning pangandusliidu loomise lõpuleviimine. Sellega seoses
soovitab komitee uurida võimalusi luua likviidsemaid ja
turvalisemaid eurodes hoiatavaid varasid. Need võiksid olla
abinõu euroala avaliku sektori võlakirjaturu praeguse
killustatuse vastu, mis kahjustab turu usaldust ühisraha
vastu.
Siit leiate lisateavet komitee soovituste kohta, kuidas
suurendada euro rahvusvahelist kasutamist, ning selle
eeliste kohta ELi kodanike ja ettevõtete jaoks. (jk)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab makropiirkondlike strateegiate
kiiret parandamist
Komitee nõuab makropiirkondlike strateegiate parandamist ja esitab oma
ettevalmistavas arvamuses
Juunis esitatud ettepanekud põhinevad olemasolevate makropiirkondlike
strateegiate süvaanalüüsil. Analüüsist ilmnes, et need on seni osutunud
ühtekuuluvuspoliitika kasulikuks vahendiks ning tugevdanud integratsiooni ja
koostööd, kuid ei ole täitnud neile pandud ootusi sotsiaalse ja territoriaalse
ebavõrduse vähendamisel ning keskkonnasäästlikkuse suurendamisel.
Selleks et tõhustada strateegiate mõju ebavõrdsuse vähendamisele, soovitab
komitee parandada ennekõike koostööpartnerite teabevahetust ja ühenduvust
ning innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide suuremat kaasamist
strateegiate rakendamisse ja jälgimisse.
Poliitikakujundajad peavad seega tugevdama poliitilist sekkumist, edendama aktiivset pühendumist
makropiirkondlikele strateegiatele ja vähendama bürokraatlikku koormust. Oluline on ka luua toimiv võrgustik ning

tagada olemasolevate andmebaaside omavaheline ühendatus ja haldamine.
Komitee leiab, et parandada tuleb makropiirkondlike strateegiate alast teabevahetust, et suurendada nende
läbipaistvust ning soodustada võrgustike loomist.
Prioriteediks tuleks seada sotsiaalpartnerite, kohalike sotsiaal-majanduslike osalejate ja kodanikuühiskonna
organisatsioonide võrgustike ja klastrite loomine nii ruumiliselt kui ka sektori tasandil. Nende aktiivne osalemine
otsuste tegemises on väga kasulik tulevikus makropiirkondlike strateegiate rakendamisel ja hindamisel ning see võib
edendada ka ühtekuuluvust ning sotsiaalset ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust.
Lõpetuseks teeb komitee ettepaneku luua tõhusad haridusvõrgustikud. Ka need võivad aidata keskkonnaalast
jätkusuutlikkust tõhusamalt edendada. (jk)

Tour de France'i start − EMSK korraldab ürituse keskkonnahoidliku liikuvuse
teemal
Tour de France’i alguse tähistamiseks korraldas komitee 3. juulil ürituse, millel
esitleti raamatut Itaalia rattatšempionist ja sõjakangelasest Gino Bartalist. Kohal
oli raamatu autor ajakirjanik Alberto Toscano. Samuti toimus üritusel arutelu
keskkonnahoidliku liikuvuse teemal.
Itaalia rattatšempion, Giro d'Italia kolmekordne võitja ja Tour de France’i
kahekordne võitja Gino Bartali tavatses ütelda: „Tuleb teha head, kuid sellest
pole tarvis rääkida“. Tema lugu on kirja pandud Alberto Toscano raamatus „Gino
Bartali. Una bici contro il fascismo“ (Gino Bartali. Jalgratas fašismi vastu) , mida
esitleti komitees 3. juulil 2019.
Mussolini režiimi vastasena päästis Gino Bartali holokausti ajal Itaalias sadade
juutide elu, tegutsedes kullerina, kes toimetas rattal konfidentsiaalseid dokumente tuhandete kilomeetrite kaugusele,
tehes ametlikult oma kuulsaid pikkasid treeningsõite. Ta oli tagasihoidlik kangelane, kes ei rääkinud kunagi oma
sõjaaegsest tegevusest − isegi mitte pärast II maailmasõja lõppu.
Komitees toimunud üritus hõlmas ka arutelu
keskkonnahoidliku liikuvuse teemal. Sellel osalesid teiste
hulgas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca
Jahier ja komitee transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja
infoühiskonna sektsiooni esimees Pierre Jean Coulon ning
Brüsseli linnapea Philippe Close. Eesmärk oli tõsta esile
sporti ja keskkonnahoidlikke transpordiliike, aga ka
inimlikke väärtusi. (mp)

Meedia peaks lõpetama patroneerimise puuetega inimeste teemasid käsitledes
Kuna Euroopa ajakirjandus loob puuetega inimestest tihti ühemõõtmelise või
haletseva pildi, mis on mähkunud müütidesse ja väärarusaamadesse ning
jätkuvalt ei pakuta piisavalt uudiseid ja meelelahutusprogramme, mis vastaksid
täieliku ligipääsetavuse kriteeriumitele, võib tõdeda, et ajakirjandusel on veel
pikk tee käia enne, kui nad suudavad teavitada puudega seotud teemadest
asjakohasel ja kaasaval viisil.
Ajakirjanduse keskne roll teadlikkuse suurendamisel puudetega inimeste
õigustest ja nende suhtes Euroopa ühiskonnas endiselt levinud häbimärgistamise
ja eelarvamuste vastu võitlemisel oli 28. juunil Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitees toimunud avaliku arutelu „Puuetega inimeste õigustest
teavitamine“ peamine teema.

„Puuetega inimeste õigustest teavitamist tuleks vaadelda kui olulist osa laiemast teemast, mis puudutab seda, kuidas
me portreteerime eripalgelisust (meie) ühiskonnas tervikuna. See on meie demokraatlike väärtuste kese. See on

järgmiste aastate üks kõige olulisemaid teemasid,“ märkis komitee liige Ioannis Vardakastanis ürituse avamisel.
Avalik arutelu tõi kokku komitee liikmed ja puuetega inimesi toetavate erinevate valitsusväliste organisatsioonide
esindajad. Esindatud olid ka Euroopa Ringhäälinguliit (EBU) ja Media Diversity Institute (MDI), kes ajakirjanduse
valvekoerana julgustab mitmekesisuse vastutustundlikku käsitlemist ajakirjanduses. (ll)

Esmased teenused tuleks teha kõigile kättesaadavaks
Juunikuu täiskogu istungjärgul oli üheks teemaks Euroopa sotsiaalõiguste samba
parem rakendamine, rõhuasetusega esmaste teenuste edendamisel, mille kohta
liikmed võtsid ka vastu omaalgatusliku arvamuse (raportöörid Raymond Hencks ja
Krzysztof Balon).
Komitee rõhutab, et kõigil peab olema juurdepääs esmastele teenustele nagu
vesi, energia ja transport, juhtides tähelepanu sellele, et need on olulised
sotsiaalse õigluse jaoks.
Mõnda neist teenustest reguleeritakse ja rakendatakse liikmesriikides
ebapiisavalt, rõhutas Raymond Hencks. „Me soovime, et esmased teenused
muudetaks kõigile kättesaadavaks,“ sõnas ta, kuid lisas, et sellest ei piisa.
„Esmaste teenuste kontseptsiooni tuleb täpsustada ja tuleb võtta konkreetseid
meetmeid, et võidelda praeguste probleemidega ja tagada nende teenuste hea
toimimine vastavalt kasutajate vajadustele.“
Seetõttu tervitab komitee asjaolu, et sotsiaalõiguste samba põhimõttes 20
fikseeritakse õigus juurdepääsuks esmatähtsatele teenustele . „Nad on sotsiaalse
õigluse oluline osa ning nende aluseks on kasutajate võrdse kohtlemise põhimõte, mis keelab igasuguse
diskrimineerimise või tõrjutuse, ning üldise juurdepääsu põhimõte taskukohastele ja kvaliteetsetele teenustele,“ lisas
Krzysztof Balon. (mp)

ELi juhte kutsutakse üles muutma Euroopa maailma kestliku arengu eestvedajaks
Riiklikud majandus- ja sotsiaalnõukogud ning Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee saatsid sõnumi Euroopa juhtidele Roomast, kus nad kohtusid 13.
−14. juunil, et arutada oma rolli Euroopa kestliku arengu ja Euroopa
sotsiaalõiguste samba valdkonnas.
Arutelu moodustas osa Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning EL
liikmesriikide majandus- ja sotsiaalnõukogude presidentide ja peasekretäride igaaastasest kohtumisest ning see korraldati komitee ja Itaalia majandus- ja
sotsiaalnõukogu (CNEL) koostöös.
Avaistungil osales Itaalia president Sergio Mattarella ning peakõnelejad olid
Itaalia välisminister Enzo Moavero Milanesi ja CNELi esimees Tiziano Treu.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier kutsus uut Euroopa Parlamenti ja tulevast komisjoni üles
etendama kindlalt ja otsustavalt poliitilist juhtrolli, et muuta Euroopa maailma kestliku arengu eestvedajaks.
Arutelu peamised järeldused, mis edastati ELi keskse tähtsusega institutsioonidele, olid järgmised:
ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 peab olema ELi järgmise kümnendi peamine prioriteet, et tulle toime viie
olulise üleminekuga:
majanduslik üleminek,
energia- ja keskkonnaalane üleminek,
ulatuslik sotsiaalne üleminek,
demokraatlik ja kaasav üleminek,
geopoliitiline üleminek rahvusvaheliste suhete valdkonnas.
Kestliku arengu tegevuskava 2030 on strateegia, millest võidavad:
tööandjad, sest võitlus konkurentsivõime nimel toimub ülemaailmsel tasandil sektorites, mis on seotud
kestliku arengu tegevuskavaga;
töötajad, sest mitu kestliku arengu eesmärki on seotud Euroopa sotsiaalse mõõtmega;
kodanikuühiskond, kes valitsemisse täieliku kaasamise korral võib olla määrava tähtsusega kestliku arengu
eesmärkide rakendamise nõuetekohasel jälgimisel.
Tarvis on koostada tegevuskava, et toetada Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, sest selle olulised osad
on jäänud suurel määral tähelepanuta.
Euroopa poolaasta protsess tuleks samuti kohandada kestliku arengu tegevuskavaga 2030.
40 % ELi üldeelarvest ajavahemikuks 2021–2027 tuleks suunata kestlikule arengule.
Komisjoni ametisse astuv koosseis peaks nimetama ka asepresidendi, kes vastutab selle eest, et kestliku arengu
eesmärgid jõuaksid kõigisse ELi meetmetesse.
See on lootuse ja vastupidavuse projekt, millel on potentsiaal suurendada ühtsust ja solidaarsust ELis, kaasates
kodanikuühiskonna ja ennekõike noored.
Majandus- ja sotsiaalnõukogud võiksid tegutseda kodanikuaktiivsuse foorumitena, korraldades avalikke
arutelusid kestliku arengu uute mudelite üle.
Maailma suurima majandusjõuna on ELil oma kaubanduspoliitika kaudu väga oluline osa kestliku arengu
tegevuskava edendamisel kogu maailmas.
Kohtumise põhjalikud järeldused on kättesaadavad siin. (dm)

ELil on tarvis ulatuslikumat kontseptsiooni õigusriigi põhimõtte rikkumistega
tegelemiseks
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi üles kasutama ennetavamat
lähenemisviisi, et tegeleda õigusriigi põhimõtte rikkumiste sagenemisega kogu
ELis, sest tekib oht, et need võivad laieneda ulatuslikuks kriisiks demokraatia
ning põhiõiguste ja -vabaduste valdkonnas.
Juunis toimunud täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu arvamuse, milles
palutakse kodanikuühiskonna organisatsioonide tõhusamat ja otsesemat
kaasamist kontseptsioonide kavandamisse ja rakendamisse võitluses õigusriigi
põhimõtte lammutamise vastu ELis. Paljud sellised organisatsioonid tegutsevad
teadlikkuse suurendamise, jälgimise või huvide esindamise valdkonnas ning on
niimoodi sageli esimesed, kes autoritaarsete valitsuste rünnakute all kannatavad.
Viidates oma erilisele rollile ja kohustusele tegutseda, kui tema liikmete ja kogu kodanikuühiskonna tegevus ELis on
ohus, kutsub komitee üles paremini kaitsma kodanikuühiskonna organisatsioone ja samuti teisi avalikke
järelevalveinstantse, nagu ajakirjanikud, rikkumisest teatajad ja inimõiguste kaitsjad.
Arvamus on komitee panus aruteluprotsessi õigusriigi edasise tugevdamise üle ELis. Euroopa Komisjoni selleteemaline
ettepanek on pärit hiljuti avaldatud teatisest, milles kutsuti kõiki sidusrühmi arutelus kaasa rääkima.
Komitee toetab komisjoni jõupingutusi kasutada
olemasolevaid võimalusi, et tugevdada õigusriigi põhimõtet
ELis, kuid märgib siiski, et need ei ole piisavad selleks, et
ennetada või leevendada kooskõlastatud rünnakuid
põhiõigustele ja -vabadustele. (II)

Euroopa Majadus- ja Sotsiaalkomitee toetab eesistujariigi Soome kliimameetmeid
1. juulil ELi eesistujariigiks saanud Soome põhieesmärk on, et liit kohustuks
vähendama märkimisväärselt heitkoguseid, et saavutada 2050. aastaks
kliimaneutraalsus. Komitee toetab eesistujariigi kliimameetmeid ja jätkab oma
tööd, et luua ELi tugiraamistik kodanike ja kogukonna juhitud kliimaalgatuste
jaoks.
Eesistujariigi Soome prioriteedid on muu hulgas tugevdada ühiseid väärtusi ja
õigusriiki, muuta EL konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt kaasavamaks,
tugevdada ELi positsiooni kliimameetmete üleilmse eestvedajana ja tagada
kodanikele täielik kaitse.
Eesistumisperioodi ajal on Soomel täita kaalukaid ülesandeid, sealhulgas jälgida Brexiti kulgu ja liikmesriikide
läbirääkimisi ELi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. Tuginedes oma poliitilistele soovitustele 2020. aasta
järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja ennekõike kuluprogramme käsitlevatele seadusandlikele
sektoripõhistele ettepanekutele püüab komitee avaldada läbirääkimistele positiivset mõju nende õigeaegseks
lõpuleviimiseks.
Kooskõlas oma motoga „Jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik“ on Soome pühendunud keskkonnahoidlike
koosolekute korraldamisele: paljud neist ja ka kuus ministrite mitteametlikku kohtumist toimuvad Helsinkis, kus
osalejatele pakutakse kohalikku kraanivett ja mahetoitu.
Eesistujariigis peab mitu koosolekut ka komitee. Komitee juhatus pidas Helsinkis koosoleku juba 6. juunil ning selle
kolmel rühmal on kavas korraldada Soomes koosolekud järgnevatel kuudel (tööandjate rühm 8.–9. oktoobril,
tööandjate rühm 9. oktoobril ja Euroopa mitmekesisuse rühm 16.–17. septembril). ELiga ühinemisest saadik (1995) on
Soome ELi eesistujariik kolmandat korda. Selles ametis on riik olnud ka 1999. ja 2006. aastal. Lisateavet komitee
tegevuse kohta Soome eesistumisperioodi ajal saate vastavateemalisest brošüürist aadressil https://bit.ly/2XHm6xb.
(ml)

Uudiseid rühmadelt
Hiljutise uuringu kohaselt mõjub äriühingu tulumaksu alandamine
investeeringutele positiivselt
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm
Äriühingu tulumaks on maksuliik, mis kahjustab majanduskasvu kõige enam. Vastupidiselt üldsuse arusaamale ei ole
äriühingu tulumaksu osakaal SKPs viimase 40 aasta jooksul vähenenud. Riigid, kus on viimastel aastatel vähendatud
äriühingute tulumaksu tegelikku määra, on sellele järgnenud aastatel kogenud investeeringute kasvu. Sellised on

mõned Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma taotlusel tellitud
hiljutise uuringu järeldused.
Äriühingu tulumaksu kõrge määr võib takistada majandustegevust, muutes
teatud investeerimisprojektid kasumit mitteteenivaks ning vähendades
maksubaasi ja niisiis ka maksutulu. Keskmiselt viib välismaiste
otseinvesteeringute maksumäära suurendamine ühe protsendipunkti võrra nende
investeeringute 3,7 %-lise kahanemiseni.
Analüüsist nähtub samuti, et äriühingu tulumaksu alandamine ei too endaga
ilmtingimata kaasa märkimisväärseid puudujääke riigi rahanduses, vaid need
võivad olla praktiliselt peaaegu iserahastavad. Kuue riigi puhul tõi äriühingute
tulumaksu määra vähendamine kaasa tulude suurenemise. Madalam äriühingute
tulumaks tähendab suuremat majanduskasvu – maksumäära alandamine
10 protsendipunkti võrra võib suurendada aastast majanduskasvu 1–
2 protsendipunkti võrra.
„Kõnealuse uuringu tulemused peaksid olema kasulikuks ja usaldusväärseks
vahendiks maksustamise üle peetavatel aruteludel. See on eriti oluline Euroopa
Liidu praeguses olukorras, kus üldsuse arusaam äriühingute (eriti suurte
rahvusvaheliste ettevõtete) maksustamisest on moonutatud ja seda kasutavad
ära populistid,“ sõnas tööandjate rühma aseesimees Krister Andersson. Uuring
pakub andmeid ja konkreetseid näiteid selle arusaama vastu võitlemiseks.
Kuigi maksumäärad on viimase 40 aasta jooksul märkimisväärselt kukkunud, siis
äriühingu tulumaksust saadav tulu on osakaaluna SKPst endiselt samal tasemel kui 1980ndatel. Äriühingu tulumaksust
saadav tulu moodustab reeglina 2–3 % SKPst, samas kui palkade maksustamine, käibemaks ja töötasu maksud kokku
annavad sellest rohkem kui 30 %.
Uuringu saab nüüd alla laadida komitee veebilehelt, klõpsates siin: https://europa.eu/!NB43bP (lj)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm arutles tööhõive,
lähenemise ja sotsiaalõiguste üle Rumeenias
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm
Töötajate rühma erakorraline koosolek toimus 25. juunil Bukarestis Rumeenias ja
sellel keskenduti tööõigustele ja sotsiaalsele lähenemisele – ühiste väärtuste
Euroopale. Töötajate rühma esimees Oliver Röpke õnnitles eesistujariiki
Rumeeniat mitmete saavutuse puhul, mis on olulised töötava elanikkonna
elukvaliteedi parandamiseks, nagu näiteks Euroopa Tööjõuameti loomine, samuti
töö- ja eraelu tasakaalustamist ning läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi
käsitlevate direktiivide vastuvõtmine.
Aruteludel keskenduti peamistele probleemidele, mis on seotud tööjõu liikuvuse,
tööhõive ja sotsiaalõiguste lähenemisega Euroopa Liidus. Rumeenia töö- ja sotsiaalõiguse minister Marius-Constantin
Budăi rõhutas majandusliku lähenemise vajalikkust ning eeskätt seda, et lääne ja ida vahelist palgalõhet tuleb
vähendada.
Mitmed kõnelejad viitasid Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mis asjakohaselt rakendatuna võiks viia ülespoole
suunatud lähenemiseni. Rumeenia viie ametiühingu juhid tõstsid esile Rumeenias tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas
esinevaid probleeme, eelkõige vaesuse kõrget taset, madalaid palku, kollektiivläbirääkimistega ja sotsisaaldialoogiga
seonduvaid probleeme ning väljarände kõrget taset.
Seoses tööjõu liikuvusega viitasid nad asjaolule, et kuigi see aitab kaasa majanduskasvule ja oskuste nappuse
tasakaalustamisele ELis, võib paljude kvalifitseeritud töötajate kaotus avaldada kahjulikku mõju nende töötajate
koduriikidele. Nii on see Rumeenias, kust on paremate elutingimuste otsinguil välja rännanud 3 miljonit inimest. (mg)
Lisateavet leiab siit.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler UNAFi üldkogul
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm
Prantsusmaa Perede Ühenduste Liidu (UNAF) üldkogu toimus Reimsis 22. ja
23. juunil. Arno Metzleri kutsus sellele üritusele UNAFi aseesimees ja komitee
III rühma liige Christiane Basset. Peamised aruteluteemad olid osalusdemokraatia
ja vahendusasutuste roll.
Arno Metzler kõneles üldkogul Euroopa mitmekesisuse rühma nimel sellest,
kuidas Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonda kuulab. Perepoliitikat
käsitlevas kõnes andis ta teada, et Euroopa mitmekesisuse rühm korraldab
12. novembril 2019 konverentsi „Euroopa ühiskondade uued rollimudelid“ .

„Ma ei mõista, miks ei ole meil perepoliitika ELi tasandi käsitlust. Lõhe tuleb
kaotada, sest pered on Euroopa kultuuripärandi olulised elemendid, hoides koos kodanikuühiskonda ja
kodanikuühiskonna organisatsioone,“ sõnas Arno Metzler. Ta lisas, et ärgitab III rühma „võtma ohjad enda kätte, et
tuua Euroopa tasandil kokku kõik need, kes teevad perede olemasolu ja kaitse Euroopas võimalikuks“.
600 osalejat toetasid tuliselt mõtet Euroopa perede parlamendist, mille eeskujuks on Staffan Nilssoni loodud (EPR).
UNAFi esimees lubas toetada ja arendada Euroopa perede parlamenti ning julgustada teisi Euroopa perede võrgustikke

samuti käituma. (jh)

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pühendab eraldi õhtu Soome kultuurile
Soome ELi nõukogu eesistumisaja alguse tähistamiseks korraldab komitee
17. juulil Soome õhtu. Üritusel tutvustatakse Soome kultuurile ja traditsioonidele
iseloomulikku muusikat ja tantsu.
Tantsija Meri Pajunpää esitab struktureeritud improvisatsioone Netta Skogi
digitaalse akordioni muusikale. (ck)
Lisateave:
Registreerumiseks klõpsake siin.
Õhtu täieliku programmiga tutvumiseks klõpsake siin.
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