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Euroopa solidaarsuse mitu nägu
Brexit, majanduslik konkurentsivõime, töökohtade loomine ja sotsiaalkindlustus, sisse-

ränne, loodusõnnetused, hirm – Euroopa seisab silmitsi väga paljude väljakutsetega ning 
sarnaselt minule on paljud eurooplased veendunud, et Euroopa Liit suudab neile vastu 
astuda vaid kokku hoides ja jõude ühendades.

Sel suvel laastasid minu koduriiki Portugali hävitavad metsatulekahjud, mis tabasid ka mitmeid 
teisi Lõuna-Euroopa riike. Tulekahjusid kustutades kogesime, mida tähendab Euroopa solidaar-
sus, kui saime kohe abi üleeuroopalisest koordineerimissüsteemist, mis aitas meil katastroofiga 
toime tulla. Kahjuks on nende suurte loodusõnnetuste tagajärjel palju inimesi elu kaotanud.

Euroopa solidaarsusel on mitu nägu, ulatudes euroala päästepaketist kuni abini, mida 
pakutakse rändest kõige enam puudutatud liikmesriikides asuvates varjupaigakeskustes. 
See võiks hõlmata ka ühisrinde moodustamist ELi-väliste riigijuhtide sekkumisele riiklikesse 
või ELi otsustesse ja küsimustesse. Solidaarsus ei ole ühesuunaline: riik võib olla teatud 
perioodil solidaarsuse vastuvõtja ning mõnel muul ajal jällegi solidaarsuse ülesnäitaja. 
Solidaarsus hõlmab kindlasti vastastikust abi ning kuulub Euroopa ideaali juurde.

Euroopa solidaarsus tähendab ka samadele demokraatia reeglitele kindlaksjäämist. Euroop-
lased vajavad kindlust, et nende juhid järgivad demokraatia, sõnavabaduse, meedia sõltu-
matuse, soolise võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse põhimõtteid. Kui need väärtused on ohus 
või ei ole enam tagatud, on ELi ühine ülesanne neid kaitsta, sealhulgas aluslepingutes sätes-
tatud karistus- või muude meetmetega. Ma loodan väga, et veel tegemata otsuste puhul 
saavutavad lõppkokkuvõttes kõigis liikmesriikides ülekaalu demokraatlikud põhimõtted. 
Ma loodan samuti, et kõik liikmesriigid täidavad oma ELi varjupaigasüsteemist tulenevaid 
kohustusi. Ükski liit ei saa tõhusalt toimida, kui selle iga liikmesriik tahab tegutseda üksinda.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on teadlik sellest, kui oluline on teha võrdsetel 
alustel koostööd ning leida häid kompromisse, mis sobivad idale ja läänele, põhjale ja 
lõunale, töötajatele ja tööandjatele ning tarbijatele ja tootjatele. See vajab dialoogi, aga ka 
paindlikkust. 28 riigi liidu jaoks on vajalik nii tahe probleemi lahendada kui ka valmisolek 
ohverdada oma seisukoht ühise lahenduse saavutamiseks.

Pärast suvevaheaega taas tööle asuvas Brüsselis tahan ma Euroopa juhtidele meenutada nende 
ülesannet ja kohustust nii oma kodanike ees kui ka terve Euroopa ees. Olen veendunud, et minu 
kolleegid asjaomastest liikmesriikidest teevad kõik endast oleneva, et kaitsta demokraatlikke 
õigusi oma riigis ja toetada Euroopa lahendusi. Ma ootan sedasama Euroopa poliitilistelt 
juhtidelt, sest vabadus ja ühiskondlik rahu on liiga olulised väärtused, et neid ohtu seada.

Tere tulemast tagasi Brüsselisse!

Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident

KÄESOLEVAS 
VÄLJAANDES

2 EMSK panus Euroopa 
Komisjoni 2018. aasta 
tööprogrammi

3 EL peab lahendama laevade 
lammutamise küsimuse

3 EMSK kutsub üles koostama 
2018. aastaks pikaajalise 
sotsiaalmajanduse 
tegevuskava

ÜRITUSTE 
KALENDER
3.–4. oktoober, Panamá 
Euroopa Liidu, Ladina-
Ameerika ja Kariibi mere 
riikide kodanikuühiskonna 
organisatsioonide 9. kohtumine

3.–13. oktoober, Brüssel 
fotonäitus „20 aastat Euroopa 
puuetega inimeste foorumit“ JDE 
hoone 6. korruse fuajees

18.–19. oktoober, Brüssel 
EMSK täiskogu istungjärk

Võltsitud toodete tõttu kaob ELis igal aastal 
800 000 töökohta
Tolliliidul on 
võltsimisvastases võitluses 
võtmeroll

Võltsitud kaupade tootmine on kas-
vuteel. Ehkki seda peetakse jätkuvalt 
ELi-väliseks nähtuseks, suureneb selle 
osakaal ka liidus. Kuritegelikud võrgusti-
kud peavad võltsimist kasumlikuks äriks, 
milles riskid on madalamad kui muudes 
tegevustes, transpordikulud väiksemad 
ja tollikontrollist on võimalik mööda hii-
lida. Kuigi näitajad põhinevad suures osas 
hinnangutel ja ligikaudsetel väärtustel, 
on need siiski ärevusttekitavad: OECD 
hinnangul on ELi imporditavate kaupade 
hulgas võltsitud või piraatkaupu kuni 5 % 
ehk 85 miljardi euro väärtuses, mistõttu 
kaob igal aastal ligikaudu 800 000 töö-
kohta ja jääb saamata umbes 14,3 mil-
jardit eurot maksutulu.

Komitee on veendunud, et EL ja liik-
mesriigid ei tohi seda nähtust enam 

tähelepanuta jätta, ja kutsub neid toe-
tama sellest mõjutatud VKEsid ja tööstust 
õigusraamistiku ajakohastamise, ühtlus-
tamise ja tugevdamise abil. Komitee 
juulikuisel täiskogu istungjärgul vastu-
võetud arvamuse „Võltsitud ja piraat-
toodete tööstus“ raportöör Antonello 
Pezzini (tööandjate rühm — IT) innustas 
Euroopa Komisjoni ja liikmesriike kesken-
duma ühtse Euroopa tollisüsteemi raja-
mise kiirendamisele ühiste menetluste, 
vahendite ning ühtlustatud ja kättesaa-
davate andmebaaside abil.

Tööstus ja kaubamärkide omanikud 
peavad ka püüdlema partnerluse poole 
veebisaitide pakkujate, sisu tootjate, 
elektrooniliste maksete operaatorite, 
reklaamijate ja veebidomeenide regist-
ritega. Üheskoos suudavad nad kiirelt 
kohanduda järskude turumuutustega.

Eritähelepanu tuleb osutada 135 riigis 
paiknevale 3000 vabatsoonile – millest 
Marokos, kõigest 15 km kaugusel EList, 

asub Tanger Medi vabatsoon –, sest just 
neis vahetatakse sageli kaubakonteine-
rite sisu, dokumendid ja märgistus.

Komitee kutsub üles kehtestama uue 
ELi raamistiku aastateks 2018–2021, 
sh täielikult rahastatud ja kooskõlastatud 
tegevuskava ELi tasandi võltsimisvas-
taste õigusaktide ja algatuste tugevda-
miseks. (sma)� l

JUHTKIRI
Hea lugeja!
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Michel Barnier EMSKs: „Brexiti 
korral on valikuline rakendamine 
välistatud“

„Brexit tähendab ebakindlust,“ lau-
sus Michel Barnier 6.  juulil komitee 
liikmetega peetud arutelu alguses. „See 
ebakindlus puudutab nii kodanikke, ette-
võtteid kui ka töökohti“. Barnier rõhutas, 
et tema ülesanne on pidada läbirääkimisi 
Ühendkuningriigi esitatud nõuete alusel, 
mis mh ei näe ette ELi kodanike vaba lii-
kumist ega mingit rolli Euroopa Kohtule, 
küll aga täielikku õiguslikku autonoomiat 
ja õigust sõlmida vabakaubanduslepin-
guid, mis tähendab ka lahkumist tollilii-
dust ja ühtselt turult.

Tema sõnul on üks aga kindel: Ühendku-
ningriigist saab kolmas riik ja
�l põhivabadused  – inimeste, kau-

pade ja kapitali vaba liikumine – on 
jagamatud,

�l ühtsel turul ei ole võimalik sektorite 
kaupa osaleda

�l ning EL kehtestab ka edaspidi sõltu-
matult majanduslikke ja sotsiaalseid 
eeskirju ja norme, mida kõik kolman-
dad osalised peavad järgima.

Nii Ühendkuningriik kui ka EL peavad 
mõistma, et Brexit on kallis, ja Michel 
Barnier’ sõnul on läbirääkijate ülesanne 
hoida kulud võimalikult madalad.

Komitee liikmed väljendasid muret 
tarbijaõiguste, sotsiaalõiguste ja kau-
banduspoliitika valdkonnas. Iirimaa ja 
Põhja-Iiri liikmed tõstatasid suure reede 
kokkuleppe küsimuse, sest see saavutati 
suures osas ELi kaasabil.

Michel Barnier rõhutas, et EL soovib õig-
last ja tasakaalustatud lepet ning et suut-
matus kokkuleppele jõuda oleks halvim 
võimalik tulemus, mis tähendaks taga-
sipöördumist kaugesse minevikku, kui 
kaubandussuhteid Ühendkuningriigiga 
reguleeriksid WTO eeskirjad, mis muu-
daks tooted palju kallimaks.

Üksmeelselt kinnitati, et ehkki Brexit on 
tähtis ja hea kokkuleppe saavutamisest 
on huvitatud nii ELi 27  liikmesriiki kui 
ka Ühendkuningriik, on kõige tähtsam 
Euroopa tulevik. „Inimestele tuleb sel-
geks teha ELi liikmesuse arvukad eelised. 

Brexit on väga selgelt näidanud, et paljud 
ei tea, et nimetatud eelised tulenevad ELi 
liikmeks olemisest. Ühendkuningriigis 
hakkab see tõsiasi tasapisi inimeste tead-
vusesse jõudma. Nüüd tuleb Euroopa 
sidusrühmadel 27 liikmesriigist koosnev 
liit tugevamaks ja ühtsemaks muuta. 
Komitee on valmis olema selles protses-
sis oluline partner,“ lausus komitee pre-
sident Georges Dassis lõpetuseks. (sma)
� l

Michel Barnier, ELi pealäbirääkija Brexiti 
teemal, ja EMSK president Georges Dassis
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Maapiirkondade rahastamine tuleb muuta 
lihtsamaks ja paremaks

Euroopa maapiirkonnad erinevad nii liik-
mesriikides kui ka liikmesriigiti. Oluline on neid 
erinevusi teadvustada ning tagada nendega 
arvestamine maaelu programmides. Omaalga-
tuslikus arvamuses pealkirjaga „Teisest Corki 
deklaratsioonist konkreetsete meetmeteni“ kut-
sub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üles 
eraldama sihipärasemaid rahastamisvahendeid, 
et aidata kaasa maaelu arengule.

Maaelu areng on horisontaalne küsimus, mida ei saa 
jätta üksnes Euroopa Maaelu Arengu Põllumajan-
dusfondi õlule. Komitee arvates on vaja ühtsemat 
poliitikat ning samuti kõigi maaelu arenguks eral-
datud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
osakaalu suurendamist, et vähendada erinevusi ja 
territoriaalset tasakaalustamatust.

Komitee leiab, et maapiirkondade huvidega arves-
tamine peaks olema poliitilistes otsustes kohustuslik 
ning et lihtsustamine on hädavajalik kõigil tasandi-
tel. Komitee toetab teist Corki deklaratsiooni, sest sel-
les avaldatakse ELi maaelu poliitikale tugevat toetust.

Säästev põllumajandus ja maaelu areng vajavad inno-
vaatilisi lahendusi. Valdkonnas on suur potentsiaal klii-
masõbralike lahenduste ning ring- ja bioressursipõhise 
majanduse edendamiseks. Päikese-, tuule-, hüdro- ja 
bioenergia tootmine ei aita mitte üksnes leevendada 

kliimamuutusi, vaid tagab ka jätkusuutliku sissetuleku 
maapiirkondade elanikele.

Selleks et noored jääksid maapiirkondadesse ja 
ettevõtlus areneks, on hädavajalik kvaliteetne lairi-
baühendus. Seal, kus turujõududest ei piisa, tuleks 
lairibaühenduse kaugetesse piirkondadesse viimi-
seks kasutada ELi rahastamisvahendeid.

Põllumaa ja metsad hõlmavad 85 % ELi pindalast ning 
pakuvad mitmekesist maastikku, mis saab aidata kaasa 
muu kui põllumajandusliku majandustegevuse tek-
kimisele eeskätt turismi ja rekreatsiooni valdkonnas.

Põllumajandus on ka peamine tõukejõud jätkusuut-
likele toidusüsteemidele üleminekul. Kohaliku tarbi-
mise edendamine lühendab tarneahelat ning aitab 
nii säästa meie keskkonda. (sma)� l

Komitee panus Euroopa Komisjoni 
2018. aasta tööprogrammi

Luua ELi jaoks positiivne narratiiv, tugevdada 
selle majanduslikku alust, edendada sotsiaalset 
mõõdet, lihtsustada üleminekut vähese CO2-hei-
tega ringmajandusele ning võimestada ja kaasata 
kodanikuühiskonda – need on peamised sõnumid 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panuses 
Euroopa Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi.

5. juulil vastu võetud panuses Euroopa Komisjoni 
2018. aasta tööprogrammi kutsus komitee Euroopa 
Komisjoni üles kasutama oma töös läbivalt kestliku 
arengu põhist lähenemisviisi, pidades silmas kestlik-
kuse kolme sammast: i) Euroopa majandusliku aluse 
tugevdamine; ii) ELi sotsiaalse mõõtme tugevda-
mine; iii) vähese CO2-heitega ringmajandusele üle-
mineku lihtsustamine.

Komitee esitas üksikasjalikke soovitusi meetmete 
võtmiseks kuues peamises poliitikavaldkonnas:
�l ühtse turu edasine arendamine;
�l ettevõtluse, innovatsiooni ja tööstuse arengu 

edendamine;

�l ELi sotsiaalne mõõde;
�l jätkusuutlikule kasvule, innovatsioonile, tööhõi-

vele ja ühtekuuluvusele suunatud avaliku sektori 
vahendid;

�l Euroopa elanike kaitsmine julgeolekuohtude 
eest;

�l struktureeritud kodanikuühiskonna dialoogi 
arendamine.

12. juulil kohtus komitee president Georges Dassis 
Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans 
Timmermansiga, et talle dokumenti tutvustada. 
Georges Dassis toonitas keskendumist kestlikule 
arengule, mis tuleneb tugevast seosest majanduse, 
tööhõive, inimeste heaolu ja keskkonna vahel.

Kohtumisel tõstatas Georges Dassis küsimuse komi-
tee asjakohase osalemise kohta komisjoni loodavas 
kestliku arengu eesmärke käsitlevas sidusrühmade 
platvormis. (mm)� l

Transpordi robotiseerimine peab looma 
ühiskonnale lisaväärtust

Transpordi digiteerimine ja robotiseerimine 
loovad lugematuid eeliseid, ent tekitavad ka 
sotsiaalseid mureküsimusi, millele ELi poliiti-
kakujundajad peavad vastuse andma – eeskätt 
puudutavad need ohte kodanike privaatsusele ja 
töökohtade kadumist. See on Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee sõnum otsustava tähtsusega 
omaalgatuslikus arvamuses, mille raportöör 
oli Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (tööandjate 
rühm  — FI) ja mis võeti vastu täiskogu juuli 
istungjärgul.

Parem juurdepääs, suurem tõhusus, turvalisem liiklus 
ja vähem heitgaase on vaid mõned transpordi digi-
teerimise ja robotiseerimise eelised. Ent sedamööda, 
kuidas see revolutsioon edeneb, tulevad esile ka selle 
võimalikud ohud. Et ühiskond saaks digiteerimisest ja 
robotiseerimisest maksimaalselt kasu, on oluline, et 
ELi poliitikakujundajad neid ohte käsitleksid.

Ohutus, turvalisus ja privaatsus näivad olevat koda-
nike põhilised mureküsimused seoses digitaalse 
transpordiga. Tulevikus on transport täielikult 
andmepõhine ja seepärast on määrava tähtsu-
sega andmekaitse tagamine. Samuti on üldsuse 
hirmude leevendamisel olulised küberjulgeoleku 
suurendamine ja vastutusega seotud probleemide 
lahendamine.

Üks suur mureallikas inimeste jaoks on ka tööturule 
ja töö laadile avalduv mõju. Mehitamata transpordi ja 
robotite järjest ulatuslikuma kasutamisega kaubalo-
gistika terminalides kaasneb töökohtade kadumine. 
Ent robotid mitte ainult ei kaota töökohti, vaid loovad 
ka uusi, iseäranis info- ja kommunikatsioonitehno-
loogia, digitaalteenuste, elektroonika ja robootikaga 
seotud valdkondades. Füüsilise töö ja mehaaniliste 
ülesannete maht väheneb, samas kui probleemila-
henduse ja loominguliste ülesannete roll üha kasvab. 
Seepärast on oluline tegelda oskuste puudujäägiga 
ja kohandada haridussüsteeme, et täita nõudlust 
uute oskuste järele. (dm)� l
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2016. aasta tegevusaruanne

Värskelt ilmus brošüür „The EESC From the Inside 
Out – Annual Activity Report 2016“, mis on laie-
male avalikkusele mõeldud versioon 2016. aasta 
tegevusaruandest.

Graafilist ja visuaalset teavet sisaldav publikatsioon 
annab parema ettekujutuse komitee tööst ning 
on kättesaadav kuues keeles: inglise, prantsuse, 
saksa, hispaania, itaalia ja poola keeles. Brošüüri 
trükiversioone on võimalik tellida komiteest järg-
mise lingi kaudu: http://www.eesc.europa.eu/en/
general-contact-form.

Brošüür ja aruande täistekst on saadaval järgmiste 
linkide kaudu:

brošüür: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf,

täistekst (ainult inglise keeles):http://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/resources/docs/
aar2016.pdf. (jp)� l

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee kut-
sub ELi üles arvestama 
õigusaktides VKEde 
mitmekesisusega

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on 
Euroopa majanduse selgroog ning neil on tohutu 
potentsiaal majandusarengu toetamisel. Seetõttu kut-
sub komitee ELi institutsioone ja liikmesriike aktiivselt 
üles töötama välja tugev VKEde toetamise poliitika.

Täiskogu juuli istungjärgul vastu võetud arvamuses 
(raportöör: Milena Angelova, tööandjate rühm – 
BG) väljendas komitee muret VKEde poliitika kujun-
damise ja rakendamise ebatõhususe pärast, mis 
vähendab selle poliitika mõju, ning kutsus komisjoni 
üles sellega tegelema.

Komitee kiitis viimase aastakümne jõupingutusi 
seada VKEd majanduspoliitika keskmesse, ent rõhu-
tas, et ELi poliitika on liiga laia haardega ega võta 
arvesse VKEde mitmekesisust.

ELi VKEde poliitikas tuleks uurida konkreetseid vaja-
dusi, mis on mikroettevõtjatel, pere- ja traditsioonilistel 
ettevõtetel, sotsiaalsetel ettevõtetel, vabade elukutsete 
esindajatel, füüsilisest isikust ettevõtjatel jt, kel sageli on 
väga erinevad õiguslikud vormid ja toimimismudelid.

Lisaks kutsus komitee komisjoni üles hindama, kas 
praegune VKEde määratlus vastab nende mitmeke-
sisusele, sektori dünaamikale ja iseärasustele.

Sageli ei ole väikesed ja mikroettevõtjad olemas-
olevatest toetusmehhanismidest teadlikud. Lisaks 
valitseb poliitikakujundajate ja VKEde vahel suur tea-
bevahetusalane lõhe, millega tuleb kiiresti tegeleda.

Euroopa VKEde aktiivse toetajana on komitee juba 
vastu võtnud mitmeid arvamusi selle kohta, millised 
peaksid VKEde toetusmeetmed välja nägema, näiteks 
on käsitletud väikeettevõtlusalgatuse „Small Busi-
ness Act” läbivaatamist (2011), rahastamisvõimaluste 
parandamist, COSME programmi, VKEsid ja üleilmseid 
võimalusi (2012) ja arukat reguleerimist (2013). (mq)�l
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Arvamuse raportöör Sofia Björnsson 
(eri elualade rühm – SE) arutelul

Arvamuse raportöör Milena Angelova 
(tööandjate rühm – BG) täiskogu juuli istungjärgul
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EL peab lahendama laevade lammutamise 
küsimuse

Euroopas on vajalik suutlikkus ja tehniline 
oskusteave laevade ning nafta ja gaasi puurplat-
vormide parandamiseks ja hooldamiseks. On 
tugevaid majanduslikke argumente selle poolt, 
et Euroopa säilitaks ja laiendaks spetsiaalset offs-
hore ringlussevõtu sektorit. Nüüd tuleb komisjonil 
tugevdada laevade ringlussevõtu määrust, viies 
sisse finantsinstrumendi, millega edendada ring-
lussevõttu ELi tunnustatud lammutuskohtades.

Juuni lõpus korraldasid komitee ning roheliste 
fraktsiooni kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed 
Margrete Auken (DK), Pascal Durand (FR) ja Bart Staes 
(BE) kaks üritust, millel toonitati vajadust Euroopa 
Komisjoni viivitamatute meetmete järele.

2013. aasta laevade ringlussevõtu määrusega kee-
lustatakse küll nn randumismeetod (laevade lammu-
tamine rannas) ja kehtestatakse eeskirjad Euroopa 
laevade ning ujuvate nafta ja gaasi puurplatvormide 
ohutuks ja säästvaks ringlussevõtuks, ent eesmärk 
jääb saavutamata, sest rahvusvaheline mereõigus 
lihtsustab lipuvahetust.

2016.  aasta arvamuses, mille koostasid raportöör 
Martin Siecker (töötajate rühm – NL) ja kaasraportöör 
Richard Adams (CCMI volitatud esindaja – UK), toe-
tas komitee finantsstiimuli kasutuselevõttu laevade 
ringlussevõtu määruse raames, et tõhusalt takistada 

laevaomanikke viimast laeva ELi mittekuuluva riigi 
lipu alla. Komitee väljapakutud finantsinstrumendi 
abil, mida nüüd toetab ka kolm roheliste fraktsiooni 
kuuluvat Euroopa Parlamendi liiget, kehtestataks igale 
laevale spetsiaalne tasu, mida haldab tinghoiusena 
suur finantsasutus. Kapitali looksid laevaomanikud, 
kes iga kord, kui nende laev peatub ELi sadamas, 
maksaksid asjakohase tasu konkreetse laevaga seotud 
fondi, et rahastada ohutut ja säästvat ringlussevõttu.

Ringlussevõtusektori ja ELi sadamate esindajad on kin-
nitanud, et neil on olemas oskusteave laevade lammu-
tamiseks kooskõlas ELi õigusega ning nad on valmis 
investeerima ja looma ELis kestlikke töökohti. Euroopa 
laevaomanikud aga on väljendanud suuri kahtlusi, 
väites, et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni Hong-
kongi konventsiooniga on kehtestatud asjakohased 
standardid, et kaotada osaliste poolt välja toodud 
kuritarvitused – seda hoolimata ilmsetest tõenditest, 
et selle konventsiooniga sertifitseeritud tehased ei 
täida vajalikke nõudeid isegi mitte miinimumtasandil.

ILO andmetel on laevade lammutamine Lõuna-Aasia 
randades maailma kõige ohtlikum töö. Viimasel 
30 aastal on suur osa kasutusest kõrvaldatud laeva-
dest lammutatud seal: kaitsmata töötajad demon-
teerivad need loodetealal, põhjustades suurt kahju 
keskkonnale. (sma)� l

KODANIKUÜHISKONNA PÄEVAD 2017
26.  ja 27.  juunil korral-

das komitee 2017.  aasta 
kodanikuühiskonna päe-
vad. Kogu Euroopast pärit 
kodanikuühiskonna orga-
nisatsioonide kohtumine 
andis tugeva kodaniku-
ühiskonna poolse panuse 
komisjoni algatatud aru-
telusse Euroopa tulevikku 
käsitleva valge raamatu 
üle. Sellel nõuti tungivalt 
uue poliitilise hoo andmist, 
et taaskäivitada EL meie 
põhiväärtustele tuginedes 
ja väljendada kodanikuühiskonna organisatsioonide 
selget pühendumust olla seejuures esirinnas. Heaks 
kiideti mitu kodanikuühiskonna nõuet ja lubadust (vt 
http://bit.ly/2vWVffV), mis esitati ELi otsuseid tege-
vatele institutsioonidele ja puudutasid nelja keerulist 
valdkonda: populism, tehnoloogiline revolutsioon 
ja selle mõju tööle ja demokraatiale, kodanikuühis-
konna organisatsioonide mõjuvõimu suurendamine 
ning sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus.

Oma avakõnes kutsus komitee president Georges 
Dassis kodanikuühiskonna organisatsioone üles 

praegusel kriitilisel ajal eeskuju näitama. Samuti 
juhtis ta tähelepanu populismiilmingute kasvule.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Federica Mogherini rõhutas osalusdemo-
kraatia tähtsust. Ta lahkas kodanikuühiskonna rolli 
rändekriisis ja soovitas komiteel koostada arvamus 
rände puudumise kulude kohta, sõnades: „Mulle on 
jäänud mulje, et meie majandussektorid kukuksid 
kokku päev pärast seda, kui kõik sisserändajad peak-
sid järsku haihtuma“. Selle mõttekäigu võttis kohe 
omaks ka komitee president Georges Dassis. (mr)�l

Türgi: erakorraline seisukord tuleb lõpetada 
nii kiiresti kui võimalik

Käimasolevad läbirääkimised laienemise, viisa-
nõude kaotamise ja tolliliidu üle saavad edeneda vaid 
põhivabaduste austamise õhkkonnas, tõdevad ELi ja 
Türgi organisatsioonid.

ELi ja Türgi ühise nõuandekomitee 36. koosolekut 
avades tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee president Georges Dassis Türgi Euroopa asjade 
ministrit Ömer Çelikit, öeldes: „Hoolimata jätkuvatest 
pingetest on dialoog hädavajalik iseäranis praegusel 
keerulisel ajal“. Ta märkis, et on mures Türgis valitseva 
olukorra pärast. „Komitee väljendab oma solidaarsust 
ja toetab täielikult demokraatiat kaitsvaid Türgi koda-
nikuühiskonna organisatsioone. Me loodame uuesti 
näha täielikult demokraatlikku Türgit,“ sõnas Dassis 

lõpetuseks. Ömer Çelik märkis: „Oleme pühendunud 
ELiga ühinemise protsessile ja meie eesmärk on saada 
liidu täieõiguslikuks liikmeks – mis tahes muu koos-
töövorm meid ei huvita“. Ühine nõuandekomitee 
kordas oma teravat hukkamõistu riigipöördekatsele 
ning rõhutas, et austada tuleks õigust õiglasele koh-
tupidamisele ja nõuetekohasele menetlusele, ning et 
kõik võetavad meetmed peaksid veelgi tugevdama 
demokraatiat, kodanikuõigusi ja sotsiaalset ühtekuu-
luvust, austades seejuures universaalseid põhiõigusi, 
kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriigi põhimõtet. 
Samuti tunti suurt muret ametnike arreteerimise ja 
massilise vallandamise pärast. Ühine nõuandekomi-
tee toob kokku ELi ja Türgi organiseeritud kodaniku-
ühiskonna esindajad. (ks)� l

EMSK kutsub üles koostama 2018. aastaks 
pikaajalise sotsiaalmajanduse tegevuskava

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teisel 
sotsiaalsete ettevõtete Euroopa päeval esitas 
üle 130  sotsiaalmajanduse esindaja poliitikutele 
üleskutse tõhustada jõupingutusi sotsiaalmajanduse 
arengu võimaldamiseks.

Oma avakõnes kutsus komitee asepresident Michael 
Smyth üles koostama sotsiaalmajanduse jaoks 
pikaajalise tegevuskava, mis oleks osa komisjoni 
2018. aasta tööprogrammist.

Üritusel tutvustati nelja juhtumiuuringut Euroopa 
innovaatiliste sotsiaalsete idufirmade kohta.
�l PermaFungi (Brüssel) on linnaprojekt kohvipurust 

seente tootmiseks, luues samas jätkusuutlikke 
töökohti madala kvalifikatsiooniga töötajatele.

�l Solidarity Salt (Kreeka), mille eesmärk on või-
mestada pagulasnaisi ja arendada kohalikku 
majandust. Kreeka soolajärvedest kaevanda-
takse gurmee-meresoola ja see pakendatakse 
käsitsi valmistatud kottidesse.

�l HopHopFood (Pariis), mille eesmärk on luua 
solidaarsust toidupuudust kannatavate inimes-
tega, vähendades samas jäätmeid, kasutades 
digitaalset platvormi.

�l 6zero1 (Luksemburg) on sotsiaalsete ettevõtete 
inkubaator, mis toetab ettevõtjaid koolituse, 
rahastamise ja nõustamise kaudu eesmärgiga 
arendada majanduslikult elujõulisi tegevusi.

Need edulood andsid inspiratsiooni õpikodadele, 
kus:
�l rõhutati vajadust kaitsta sotsiaalseid ettevõtteid, 

luues võrdsed tegutsemistingimused ja lõpeta-
des kuritarvitamise peavooluettevõtete kaudu 
(uute majandusmudelite teemaline õpikoda);

�l sooviti paremat ELi rändepoliitikat, et hõlbus-
tada varajast juurdepääsu tööturule ning kaa-
sata meedia positiivsete lugude kajastamiseks 
(rändajate integreerimise teemaline õpikoda);

�l kutsuti üles koostama ELi ja kohaliku tasandi 
projekti heade tavade levitamiseks tasuta tege-
vuste kohta sotsiaalmajanduses, kaasates ette-
võtteid (territoriaalse ühtekuuluvuse teemaline 
õpikoda).

Komitee on tegelenud sotsiaalmajanduse teemaga 
üle kümne aasta ning on selle tegevuskava edenda-
mise nimel arendanud koostoimet ELi institutsioo-
nidega. (mr)� l

Arutelu Euroopa tuleviku üle: komitee 
arvates on vaja ühist eesmärgitunnetust

Oma edasise tee üle otsuseid tehes peaks EL 
püüdma jõuda ühise eesmärgitunnetuseni, milles 
kajastuks ELi asutajaid innustanud idee, mis on 
olnud kõigi tema suurimate saavutuste tunnus.

Oma resolutsioonis „Euroopa Komisjoni valge raa-
mat Euroopa tuleviku kohta ja muud aspektid“ 
märkis komitee, et ta ei usu, nagu oleks seda ühist 
eesmärgitunnetust võimalik saavutada viie esitatud 
stsenaariumi vahel valides. Selle asemel peaks komis-
jon otsima vastuseid ELi 60 tegevusaasta kogemusi 
uurides.

Komitee täiskogu juuli istungjärgul vastu võetud 
resolutsioon koostati komisjoni presidendi Jean-
Claude Junckeri aprillis esitatud taotluse alusel ja 
see oli komitee esimene panus kogu ELi hõlmavasse 
arutellu Euroopa tuleviku üle. Komitee korraldas ka 
27  liikmesriigis riiklikke arutelusid kodanikuühis-
konna esindajatega. Nende järeldused jõuavad komi-
tee selleteemalisse arvamusse, mis koostatakse selle 
aasta lõpupoole.

Komitee märkis, et EL vajab terviklikke strateegiaid 
ja sidusat lähenemist. Tõeline arutelu tuleviku üle 
peaks keskenduma ka üldisele poliitilise võimu pare-
male jaotumisele. Riikliku ja ELi tasandi traditsiooni-
line vastandamine peaks lõppema.

Komitee on teadlik sellest, et mõnikord võib diferent-
seeritud integratsioon vajalik olla ning et tugevam 
koostöö mõne liikmesriigiga konkreetsetes valdkon-
dades võib aidata takistusi ületada ja suurendada 
ELi integratsiooniprotsessi positiivset dünaamikat. 
Ent komitee rõhutab tungivalt vajadust edendada 
lähenemist ELis ja vältida killustumist ja lahknemist.

Komitee on teinud ettepaneku, et ELi edasise suuna 
määratlemisel võtaks keskse rolli Euroopa Parlament, 
keda abistaksid riikide parlamendid. Komitee arva-
tes on vaja tihedamat integratsiooni, järkjärgulisi 
samme poliitilise liidu suunas, millel on tugev sot-
siaalne mõõde, majandus- ja rahaliidu süvendamist 
ja sidusamat juhtimist. (ll)� l
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Komitee 2017. aasta kevadperioodi 
praktikantidele anti komitee juulikuisel 
täiskogu istungjärgul võimalus tutvus-
tada oma aruande „EL meedias ja sot-
siaalmeedias noorte vaatenurgast“ 
tulemusi. Aruande eesmärk on anda 
komitee liikmetele ja ELi institutsioo-
nidele soovitusi selle kohta, kuidas liit 
saaks parandada meedia- ja sotsiaal-
meedia strateegiat, et suurendada oma 
kõlapinda noorte seas.

Deutsche Welle ülemaailmne meediafoorum

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee osales kolmandat korda Deutsche 
Welle ülemaailmsel meediafoorumil. 
Üritus toimus 19.–21.  juunil Bonnis 
ning keskendus teemale „Identiteet ja 

mitmekesisus“. Komitee liikmed osalesid 
mitmes paneelarutelus ning kajastasid 
kodanikuühiskonna seisukohti, jõudes 
ligikaudu 600 ajakirjaniku ja 1500 muu 
osalejani.
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Komitee asepresident Gonçalo Lobo Xavier on Euroopa 
vabatahtliku tegevuse pealinna 2019 žüriis

Komitee teabevahetuse eest vastu-
tav asepresident Gonçalo Lobo Xavier 
on  – teist aastat järjest  – kutsutud 
osalema žüriis, mis valib välja Euroopa 
vabatahtliku tegevuse pealinna  2019. 
30. juunil toimunud eelvalikust pääses 

edasi kolm kandidaati: Augsburg (Sak-
samaa), Cascais (Portugal) ja Košice 
(Slovakkia). Lõplik võitja kuulutatakse 
välja 1. või 2. detsembril 2017. Lisatea-
vet saab veebilehelt http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

LÜHIDALTNutikad 
lahendused 
kestliku ja 
kaasava 
ühiskonna 
teenistuses

EMSK eri elualade rühm

Eesti ELi eesistumisperioodi raames 
korraldas Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee eri elualade rühm 12. sep-
tembril 2017 Eesti pealinnas Tallinnas 
erakorralise koosoleku.

Konverentsil „Nutikad lahendused kest-
liku ja kaasava ühiskonna teenistuses“ 
keskenduti e-teenustele, e-valitsusele, 
linnaarengule ja e-lahendustele. Konve-
rentsil arutati ka nende rolli innovatsiooni 
hoogustamisel ning kestliku ja kaasava 
ELi loomisel, mis on oluline osa praeguse 
eesistujariigi Eesti tööprogrammist.

Üritusel osales üle 100 kohaliku koda-
nikuühiskonna sidusrühma ja eksperdi. 

Konverentsi avas eri elualade rühma esi-
mees Luca Jahier ning põhikõned pidasid 
Eesti kultuuriminister Indrek Saar ning 
Eesti endine president Arnold Rüütel.

Konverents oli jaotatud kaheks paralleel-
seks seminariks, mis andsid võimaluse 
keskenduda nutitehnoloogiale tasakaa-
lustatud sotsiaalse arengu teenistuses 
ning nutikatele lahendustele kestlikus 
põllumajanduses.

1. seminari põhiteemad olid:
�l e-tervishoiuteenuste arendamine;

�l e-lahendused ja abitehnoloogia eba-
soodsas olukorras rühmadele;

�l kaasavate ühiskondade eelised.

2. seminari põhiteemad olid:
�l i n n o v a t s i o o n  j a  k e s t l i k k u s 

põllumajanduses;
�l Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-

tee vaatenurk kestlikule põllumajan-
dusele ja innovatsioonile;

�l lihtsad e-lahendused nutitehnoloo-
giat kasutavas põllumajanduses. 
(cl)� l

Digipööre mõjutab töökorraldust 
ja oskuste vajadust ning sunnib 
ettevõtjaid kohanema
EMSK tööandjate rühm

Tuleviku tööturul vajatakse digi-
taal- ja ettevõtlusoskustega töö-
tajaid ning hinnatakse kõrgelt ka 
loovust. Digiteerimise tulemusena 
on töökorraldus üha paindlikum 
selles osas, millal, kus ja kuidas 
tööülesandeid täidetakse. Need on 
vaid mõned olulisemad järeldused, 
mis tehakse hiljuti avaldatud uurin-
gus „Digiteerimise ja tellimispõhise 
(on-demand) majanduse mõju töö-
turgudele ning tagajärjed tööhõivele 
ja töösuhetele“.

Uuringus analüüsitakse digiteerimise 
mõju tööhõivele, ettevõtjatele ja töösu-
hetele seoses töökohtade loomise, 
muundamise või kaotamisega, töötajate 
ja tööandjate muutunud rollidega ning 
muutustega töökorralduses.

Erinevalt paljudest teistest varem selles 
valdkonnas tehtud uuringutest, milles 
on peamiselt vaatluse all olnud oma 
tööd veebiplatvormidel pakkuvad töö-
tajad, keskendutakse kõnealuses uurin-
gus eeskätt eri suurusega tööandjate, 
sektorite ja ettevõtjate jaoks olulistele 
aspektidele.

Uuringu koostas Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee jaoks tööandjate rühma 

taotlusel Euroopa Poliitikauuringute Kes-
kuse uurimisrühm. Dokumenti on võima-
lik alla laadida siit. (lj)� l

Kaitskem oma demokraatlikke 
väärtusi radikaliseerumise ja 
terrorismi eest!
EMSK töötajate rühm

Viimased Brüsselis, Pariisis, Turus ja 
Barcelonas toimunud terrorirünnakud, 
kus paljud hukkusid ja veelgi rohkem ini-
mesi sai raskelt vigastada, näitasid meile 
taas, et Euroopa on endiselt vägivalla ja 
barbaarsete rünnakute sihtmärk.

Terroristide eesmärk on rünnata otse 
meie demokraatlikku süsteemi ja meie 
vabadusi, meie rahumeelset kooseksis-
teerimist ja meie väärtusi, millega aus-
tame mitmekesisust.

Seepärast peab Euroopa ühiskond 
andma neile ühise üksmeelse vastuse. 
Selle tragöödia osas peavad erakonnad, 
ametiühingud, ettevõtjad ja kodaniku-
ühiskonna organisatsioonid rääkima ühel 
häälel ja kinnitama tungivalt, et need rün-
nakud ja ähvardused ei hirmuta meid ega 
suuda murda meie demokraatlikku süs-
teemi ega ühtekuuluvust.

Samal ajal peame taunima neid, kes soo-
vivad sellest olukorrast poliitilist kasu 
lõigata ja kasutada neid mõrvu ära, et 

rünnata rändajaid ja pagulasi, õhutades 
ksenofoobiat ja rassismi.

Kaitskem ühiselt oma demokraatlikke 
väärtusi radikaliseerumise ja terrorismi 
eest, mille me kindlameelselt hukka 
mõistame!

Filmi „Cérbh é Colombanus“ linastus

20. septembril 2017 kell 18.30 linas-
tub ruumis VMA  3 viimane film, mida 
näidatakse Rooma lepingu allkirjastamise 
60. aastapäeva tähistamise raames. Tege-
mist on BBC filmiga 6. sajandil elanud 
Iiri misjonärist pühast Columbanusest, 
kes riigist riiki reisides asutas kloostreid 

ning kaardistas Euroopa veel enne selle 
olemasolu. Filmis reisib Iirimaa endine 
president Mary McAleese tema jälgedes 
läbi Iirimaa, Prantsusmaa, Austria, Šveitsi 
ja Itaalia ning tõdeb, et mitmekesisusele 
avatud hoiakul on praegu paljuski lõhes-
tunud Euroopale palju õpetada.

Märgistus „Good Food“ komitee sööklale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ning Euroopa Regioonide Komitee ühine 
söökla sai hiljuti Brüsseli keskkonnaa-
metilt märgistuse „Good Food“ sööklas 
pakutava toidu kvaliteedi ja toidujäät-
mete hoolika käitlemise eest. Brüsseli 
keskkonnaameti uudiskirjas on avaldatud 

intervjuu Silvia Staffaga, kes vastutab 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
keskkonna- ja toitlustusteenuste eest, 
ning Catherine Van Ranstiga, kes hoolit-
seb Euroopa Regioonide Komitee jätku-
suutlike toiduprojektide eest. Intervjuud 
saab lugeda siit: http://bit.ly/2uF7YFl

Indrek Saar (Eesti Vabariigi kultuuriminister), Arnold Rüütel (Eesti Vabariigi endine president), 
Luca Jahier (EMSK eri elualade rühma esimees)
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