
Ühinenud Euroopa 
tuleviku nimel

Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee

Christa Schwengi presidendiaja prioriteedid • Ametiaeg 2020-2023





#United4FutureEU

Ühinenud Euroopa 
tuleviku nimel
Christa Schwengi presidendiaja prioriteedid • Ametiaeg 2020-2023



Visioon tugevamast ja 
vastupidavamast COVID-19 
järgsest Euroopast 
 
Euroopa Liit peaks olema majanduslikult heal järjel, sotsiaalselt kaasav  ja keskkonnasäästlik. 
See peaks võimaldama kogu kodanikuühiskonnale usaldusväärseid tingimusi, et areneda ja elada 
avatud väärtuspõhises demokraatias. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee keskendub sellele, 
et toetada kodanikuühiskonna osalejate aktiivset panust sellesse üldisesse Euroopa visiooni 
ja pakkuda poliitikakujundajatele väärtuslikku asjatundmust, eesmärgiga muuta Euroopa 
kaasavamaks ja poliitika tulemuslikumaks ning siduda see paremini majandusliku, sotsiaalse ja 
kodanikuühiskonna olukorraga kohapeal.

Algav ametiaeg kulgeb COVID-19 märgi all ning kahjuks ebakindlal, majanduslikult ja  
sotsiaalselt raskel ajal, mil ettevõtjatel on keeruline püsima jääda ja töötajad kaotavad töö.  
Kuni vaktsiin ei ole kättesaadav ja laialdaselt kasutusel, jäävad endiselt meie „uueks 
normaalsuseks“ suhtlemisdistantsi hoidmine, maskikandmine, hübriid- või kaugkoosolekud ja 
peatatud ettevõtlustegevus. 

Praeguses olukorras on rohkem kui kunagi 
varem tarvis ühendada jõud, kujundada 
visioon tugevamast COVID-19 järgsest 
Euroopast ja anda endast parim tagamaks,  
et meie komitee panustab jõuliselt Euroopa 
taastumisse ja tulevasse vastupidavusse. 
See peab käima käsikäes ühendatuma, 
tulemuslikuma ja kõrgelt hinnatud komitee 
ülesehitamisega.
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Majanduslikult heal 
järjel Euroopa

Praegune pandeemia on põhjustanud suurima majanduslanguse pärast teist maailmasõda  
ja süvendab ebavõrdsust. Eelkõige vajavad liikmesriigid, ettevõtjad, töötajad ja ühiskond 
tervikuna toetust, et üle elada, taastuda ja oma majandused uuesti üles ehitada. 

Taasterahastu „NextGenerationEU“ peab andma vajalikud rahalised vahendid, et tulla toime 
pandeemia negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega, ent tuleb tagada, et toetus 
jõuab tõepoolest abivajajateni - olgu need töötud või ettevõtjad, iseäranis VKEd, kellel on raske 
püsima jääda.   

Ent praegust olukorda ei lahenda üksnes rahaga: pandeemiajärgne digitaalsemale ja 
keskkonnahoidlikumale majandusele üleminek tuleb siduda ka sotsiaalse taastumisega. 
Eesmärk aidata 2020. aastaks vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest välja 20 miljonit inimest jäi 
selgelt täitmata, seega peame nüüd selle nimel pingutusi mitmekordistama. Inimesed, kes on 
suutelised töötama, peaksid seda ka tegema ja need, kes selleks suutelised ei ole, peaksid saama 
osa ühiskonna solidaarsusest. Euroopa sotsiaalõiguste sammas näitab meile suunda sotsiaalse 
lähenemise poole. 

Pandeemiajärgne taastumine
Lisaks märkimisväärsetele avaliku ja erasektori investeeringutele vajame hästi toimivat 
ühtset turgu, et kriisist kiiresti väljuda. Allesjäänud takistused tuleb kõrvaldada ning tagada 
kaupade, teenuste, kapitali ja andmete pidev piiriülene voog ning inimeste piiriülene liikumine.  
Samal ajal peame tagama võrdsed võimalused, et võimaldada siseturul õiglast konkurentsi. 
Pandeemia ajal olime tunnistajaks riikide reaktsioonidele, mida pidasime juba möödanikuks,  
ent komisjon reageeris kiiresti, et luua nn rohelised koridorid, mis hõlbustasid kaupade ja inimeste 
liikumist. Praeguses olukorras tuleb liikmesriikide vahel taastada usaldus ja usaldusväärsus.
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Me vajame

• tulemuslikku COVIDijärgset taastekava, mille abil tagada avaliku ja erasektori investeeringud 
ning maksevõime toetamine, et ettevõtted jääksid püsima ja töökohad alles, ning hõlbustada 
liikumist konkurentsivõimelise, keskkonnahoidliku ja 
digitaalse Euroopa poole; 

• ajakohast tööstuspoliitikat, mis hõlmab Euroopa 
digilahendusi;

• häid innovatsioonitingimusi; 

• konkurentsivõimeliste energiakulude tagatisi;

• üleeuroopalisi projekte ja investeeringuid asjakohase 
digitaalse ja keskkonnahoidliku logistika valdkonnas; 

• olemasolevate eeskirjade asjakohast rakendamist ja 
tõhusat jõustamist, vähendades samal ajal piiriülese 
kaubandusega seotud bürokraatiat, halduskoormust 
ja keerukust, mis on iseäranis oluline VKEde jaoks; 

• maapiirkondade piisavat toetamist ja kvaliteetse 
toidu tootmise säilimist Euroopas; 

• kapitaliturgude ja pangandusliitu, arvestades seejuures Euroopa pankade erijooni ja keskset 
rolli, tagades ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, alternatiivsed rahastamisallikad, võimaldades 
leibkondadel oma sääste parimal viisil kasutada ja hõlbustades piiriüleseid investeeringuid.

Digi- ja rohepööre jäävad täielikult asjakohasteks teemadeks ja tuleks integreerida kõigisse 
poliitikavaldkondadesse. Kestlikust arengust peaks saama mõtteviis ja sellise konkurentsivõimelise 
majanduse alus, milles kedagi ei jäeta kõrvale. Taastumise nimel pingutades ei peaks me mitte 
lihtsalt taastama varasemat olukorda: peame parandama poliitikat ja töömeetodeid, samal ajal 
ära kasutades käimasolevate üleminekutega loodavat kasu.

Maksustamise osas näitab praegune pandeemia, et liikmesriikide jaoks on kindel maksutulu 
olulisem kui kunagi varem, et olla võimeline investeerima kõige suuremas hädas inimestesse 
ja ettevõtetesse. Samal ajal on Euroopas juba niigi suur maksukoormus. Õige tasakaalu 
leidmiseks tuleb kergendada kodanike ja ettevõtjate halduskoormust, tõhustada võitlust 
maksukuritarvitustega ja tugevdada koostööd ELi mittekuuluvate riikidega. Digimajandus on 
kiiresti kasvanud ja loonud uusi maksundusväljakutseid. Tuleb otsida üleilmseid lahendusi 
tagamaks, et kõik ettevõtted maksavad õiglase osa maksudest.
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ELi välismõõde
Ülemaailmsel tasandil on ELil täita oma roll rahvusvaheliste standardite kujundamisel,  
et need kajastaksid Euroopa väärtusi ja huvisid. Prognooside kohaselt luuakse 85% maailma 
tulevasest majanduskasvust väljaspool ELi. Euroopas sõltub 35 miljonit töökohta ekspordist ja  
16 miljonit töökohta välisinvesteeringutest. 

Praegune pandeemia on selgelt näidanud ELi haavatavust 
ja sõltuvust väljaspool Euroopat asuvatest tarnijatest. 
Euroopa ettevõtted ja tulevane heaolu sõltuvad suuresti 
suutlikkusest säilitada avatud turud, mille aluseks on vaba 
ja õiglane kaubandus ning ennustatavad üleilmsed 
kaubandustingimused. Eeskirjadel põhinev mitmepoolne 
kaubandussüsteem ning avatud, õiglane, kaasav ja 
ennustatav rahvusvaheline kaubanduskeskkond peab 
jääma Euroopa Liidu juhtpõhimõtteks.  Peame tagama 
ELi avatuse, strateegilise autonoomia ja varustuskindluse 
isegi kriisi ajal, edendades tugevat tööstusbaasi  
ja vastupidavaid rahvusvahelisi tarneahelaid. Euroopa peab 
kaitsma ülemaailmseid kaubanduseeskirju, tagama võrdsed 
tingimused ning leidma tasakaalu strateegilise autonoomia 
ja rahvusvahelisele kaubandusele avatuse vahel. Laevandus 
näiteks on rahvusvahelise kaubanduse nurgakivi, sest 

see võimaldab taskukohaste kaupade importi ja eksporti skaalal, mis ei ole võimalik ühegi 
teise transpordiliigi puhul. Seega on tegu strateegilise varaga. See võimaldab ELil kaitsta oma 
geopoliitilist sõltumatust ning suurendada oma majanduslikku ja tööstuslikku vastupanuvõimet 
ning suveräänsust.

Seepärast vajame 

• proaktiivset kaubanduspoliitikat;

• uut suhet Ühendkuningriigiga; 

• tihedat partnerlust Lääne-Balkani riikidega;

• idapartnerlust ja asjaomaste riikide toetamist pärast 2020. aastat;

• kaubanduse ja kestlikkuse peatükke uutes vabakaubanduslepingutes Vietnami ja Singapuriga, 
samuti juba sõlmitud vabakaubanduslepingute aktiivset jälgimist;

• Aafrika stabiilsuspakti.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üleilmse kodanikuühiskonna osana pühendub edaspidigi 
aktiivselt laienemis- ja naabruspoliitikale. 
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Peame tagama, et taasterahastu 
„NextGenerationEU“ vahendid jõuavad 
abivajajateni – olgu need töötud või ettevõtjad, 
iseäranis VKEd, kellel on raske püsima jääda.

Christa Schweng, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 







Majanduslik, sotsiaalne ja ühiskondlik edu on lahutamatu. Euroopa sotsiaalõiguste samba  
20 põhimõtet näitavad suunda sotsiaalse lähenemise ning õiglase ja jätkusuutliku taastumise 
poole. Samba rakenduskava, mille avaldamist on oodata 2021. aastal, suunab liikmesriikide 
jõupingutusi selles valdkonnas. 

Keskkonnahoidlikumale ja digitaalsemale majandusele ülemineku osana peame tagama, 
et kedagi ei jäeta kõrvale ja et sotsiaalpoliitika reageerib asjakohaselt ülemineku mõjule.  
Lisaks põhjustas pandeemia tõsiseid häireid ja kiireid muutusi meie tööturgudel. Vaatamata 
suurele tööpuudusele, mis on COVID-19 ajal süvenenud, on mõnes liikmesriigis tööandjatel 
ikkagi keeruline leida oma ettevõttesse vajalike oskustega töötajaid. Samal ajal on heade 
kutseoskustega noortel raske tööturule siseneda. Hariduse ja koolituse vastavusse viimine 
tööturu vajadustega on endiselt probleem.

Asjakohane aktiivne tööturupoliitika ja hästivarustatud avalikud tööturuasutused,  
mis suudavad tööturu pakkumise ja nõudluse tulemuslikult ühitada elukestva õppega, võivad 
aidata seda olukorda leevendada. Praeguse poliitika kujundamisel peame silmas pidama pikaajalist 
lähenemist. Esmatähtis on kaitsta kõigi töötajate tööhõivet ja sissetulekut, pöörates samal 
ajal eritähelepanu haavatavatele rühmadele, nagu ebatüüpilised töötajad, vaesuses kasvavad 
lapsed, puuetega inimesed, marginaliseerunud piirkondade elanikud ja rändetaustaga inimesed 
või rahvusvähemuste esindajad.

Sotsiaalselt kaasav 
Euroopa

12



Koolitus
Esmatähtsal kohal peab olema kodanike varustamine oskustega, mida nad vajavad aktiivseks 
osalemiseks ühiskonnas ja muutuvas töömaailmas. Vajame tipptasemel, tulevikku suunatud ning 
asjakohaseid haridus- ja koolitussüsteeme, sh duaalõppe süsteeme, et

• anda noortele põhipädevus, mis võimaldab neil omandada ka 
täiendavaid erioskusi ja haarata kinni tulevastest võimalustest; 
edendada igaühe elukestvat õpet, iseäranis digitaalsele ja 
keskkonnahoidlikule majandusele ülemineku taustal; 

• säilitada traditsioonilised vanad oskused, mis muutuvad 
olulisemaks, et säilitada integreeritud ja kasutuses elemente ning 
vara (asjakohane ka ringmajanduse seisukohalt), panustades 
samal ajal töö ja töökohtade soodsasse geograafilisse jaotumisse;

• lihtsustada (uuesti) tööturule lõimumist, näiteks võimaldades 
töötutel saada täienduskoolitust töökohal, vähendades samal 
ajal tööandja tööjõukulusid.

Ränne
Rände algpõhjused, nagu konfliktid, ebavõrdsus ja kliimamuutused, ei kao üleöö. Seepärast 
vajab Euroopa läbipaistvat ja hästi hallatud rände- ja varjupaigastrateegiat. Uus rände- ja 
varjupaigalepe sisaldab kümmet spetsiaalset seadusandlikku ja muud algatust. Juhtpõhimõtteks 
peaks olema kaitsta inimesi, kes otsivad ELis varjupaika, järgida rahvusvahelist õigust ning 
tagada neile ja nende peredele õigused ja tulevikuväljavaated. Rändajate integreerimisel 
täidavad olulist rolli kodanikuühiskonna organisatsioonid, ent neid tuleb toetada ja varustada 
asjakohase rahastamisega. Komitee võib hõlbustada parimate tavade jagamist ELi tasandil,  

mis lihtsustaks liikmesriikidel üksteiselt 
õppimist. 
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Euroopa terviseliit
Koroonaviiruse kriisi üks peamisi õppetunde näitas, et tuleb tugevdada peaaegu iga Euroopa riigi 
tervishoiusüsteeme, keskendudes esmajoones ennetustegevusele. Komisjoni koordineeritav 
liikmesriikide praktiline tervishoiukoostöö on solidaarsuse ja tulevase vastupanuvõime 

oluline aspekt. Koostöö on hõlmanud selliseid meetmeid nagu 
tervishoiuvahendite hange ja tarne ning kaitse-, pääste-, ravi- ja 
hooldusteenused, näiteks RescEU elanikkonnakaitse programmi 
raames. Tõhusad COVID-19 raviviisid ja vaktsiinid tuleks välja 
töötada ning ühised standardid ja koordineeritud testimissüsteem 
luua ELi tasandil. ELi institutsioonidel peaks olema vajalik pädevus 
ja volitused oluliste meditsiini- ja kaitsevahendite tarnimise ja 
jaotamise kooskõlastamiseks ühtsel turul.

Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte
Euroopa Liit põhineb ühistel Euroopa väärtustel, mis ei ole mingil juhul läbiräägitavad: 
inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus ja õigusriik. Isegi kriisi 
ajal, mil tuleb võtta teatud erakorralisi ja ajaliselt piiratud meetmeid, ei tohi need minna vastuollu 
õigusriigi põhimõttega ega ohustada demokraatiat, võimude lahusust või Euroopa kodanike 
põhiõigusi. Samuti ei ole vastuvõetav, et mõnes liikmeriigis väheneb kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegutsemisruum. Õigusriigi põhimõte on ELi toimimise nurgakivi ja rohkemgi 
veel: koos põhiõigustega annab see näo ELi sotsiaalse turumajanduse mudelile, mida tuleb 
kaitsta. 

Mitmekesisuse austamine on üks ELi aluspõhimõtteid. 
See kehtib kõigi riikide kultuuride ja loodusjoonte rohkuse 
suhtes. Mitmekesisust tuleb austada ka soo, puude, 
rassi, seksuaalse sättumuse, vanuse, usutunnistuse ja 
veendumuste ning iga muu isikuomaduse küsimuses. 
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Olen veendunud, et majanduslik,  
sotsiaalne ja ühiskondlik edu on lahutamatu.  
Euroopa üleminekul keskkonnahoidlikule ja 
digitaalsele majandusele peame tagama,  
et kedagi ei jäeta kõrvale!

Christa Schweng, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 







Rohepööre koos digipöördega on Euroopa taastekava liikumapanev jõud. Ökoloogiline üleminek 
aitab ajakohastada tööstust ning luua uusi kvaliteetseid töökohti ja rohkem töövõimalusi. 

Ent ambitsioonikad kliimameetmed on ettevõtete jaoks sageli märkimisväärne komistuskivi. 
Seepärast on praeguses majanduslanguse olukorras väga oluline pakkuda eduka taastumise 
eesmärgil võimalikult head toetust ning samal ajal võimaldada kliima- ja keskkonnakaitses 
innovatsiooni ja investeeringuid. Konkurentsivõime säilitamiseks ja töökohtade pakkumiseks 
vajavad ettevõtted, et kliimamuutuste leevendamiseks uute meetmete võtmisel mõeldaks 
realistlikele eesmärkidele, kavandamisele, kindlusele ja paindlikkusele.  

Keskkonnahoidliku majanduse nimel tehtavates pingutustes tuleb ettevõtteid käsitada lahenduse 
osana ja neid tuleb innustada vähese CO2 heitega ressursitõhusale majandusele ülemineku 
kujundamises aktiivselt osalema. Ettevõtteid tuleks suunata õiglase ülemineku kontseptsiooni 
abil. Võtmetähtsusega osaleja on kestlik ettevõte, milles võetakse kuulda töötajate seisukohti ja 
on tagatud õigus olla informeeritud ja ära kuulatud. Kui töötajad ja töönõukogud saavad osaleda 
aktiivselt sellise äriühingupoliitika rakendamises, mis põhineb õiglast üleminekut soodustava 
kestliku ettevõtte kontseptsioonil, annab see head väljavaated tagada inimväärsed töökohad  
ja inimväärsed töötingimused tervislikus keskkonnas ja elamisväärsetes piirkondades. 

Keskkonnasäästlik 
Euroopa 
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Digipöörde keskmes peavad olema 
inimesed  
Digipöördel ja tehisintellektil on tohutu mõju sellele, kuidas me elame, töötame, õpime ja  
koos toimime. Digipööre peab olema õiglane, kestlik ja sotsiaalselt vastuvõetav. Vajame Euroopa 
tasandi inimkeskset lähenemist digipöördele ja peame kinni haarama digipöörde võimalustest. 
Samal ajal peaksime rajama tõelise Euroopa 
andmeruumi, et kaitsta meie andmeid ning 
tagada privaatsus ja enesemääramine. Euroopa 
tehnoloogilist suveräänsust ei tohiks määratleda 
viisil, mis välistab teised või läheb nendega 
vastuollu, sest me vajame ülemaailmset koostööd 
ja võidame sellest. Euroopa seadusandlus 
peab pidama sammu tehnoloogilise arenguga 
ning äärmiselt oluline on investeerida 
tulevikuoskusetesse ja -tehnoloogiasse. 

Keskkonnahoidlikule majandusele üleminekul tuleb ettevõtteid 
käsitada lahenduse osana. ELi majanduse taastumiseks on 
väga oluline pakkuda võimalikult head toetust ning samal ajal 
võimaldada kliima- ja keskkonnakaitses innovatsiooni  
ja investeeringuid.

Christa Schweng, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 



Euroopa tulevikku käsitlev konverents on ainulaadne võimalus Euroopa Liidu ühiskonna jaoks. 
Ettevõtjad, töötajad, põllumajandustootjad, tarbijad ja valitsusvälised organisatsioonid saavad 
väljendada oma arvamust ELi tulevase poliitika kujundamisel, mis annab neile vastutustunde 
oma Euroopa Liidu eest. Eri taustaga inimesed kõigist eluvaldkondadest saavad osaleda 
struktureeritumas arutelus eesmärgiga parandada ELi toimimisviisi.

Komitee on alates loomisest 1958. aastal pühendunud osalusdemokraatiale. Nüüd on komiteel 
taas võimalus näidata oma lisaväärtust ja toimida vahendajana, sest meie liikmed tulevad 
organisatsioonidest, mis esindavad kõiki ühiskonna osi ja tegutsevad aktiivselt kohapeal kõigis 
liikmesriikides.

Konverentsi tuleks kasutada selleks, et arendada eri mõõtmeid sillarolli täitmisel

• kodanikuühiskonna osalejate,
• kodanikuühiskonna ja poliitikakujundajate,
• päriselu osalejate ja organisatsioonide,
• riigi ja ELi tasandi osalejate vahel.

Peateemad võiksid eelkõige hõlmata Euroopa visiooni, mille loodame ellu viia, dilemmat riikliku 
suveräänsuse ja ühiste Euroopa tasandi lahenduste leidmise vajaduse vahel, riiklikku identiteeti 
ja kultuurilist mitmekesisust.
  
2017. aastal võttis komitee vastu resolutsiooni Euroopa tuleviku kohta. See oli vastus Euroopa 
Komisjoni samal aastal avaldatud valgele raamatule, milles kirjeldati viit võimalikku stsenaariumi, 
kuidas EL 27 võib 2025. aastaks areneda. Olime uhked, et komitee resolutsioon oli  „esimene panus 
kogu ELi hõlmavasse arutellu Euroopa tuleviku üle“. Tegutseme selle nimel, et anda Euroopa 
tulevikku käsitlevasse konverentsi sisukas ja väärtuslik panus.  
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Komitee on alates loomisest 1958. aastal 
pühendunud osalusdemokraatiale ning nüüd on 
komiteel taas võimalus näidata oma lisaväärtust 
ja toimida vahendajana, sest meie liikmed 
tulevad organisatsioonidest, mis esindavad kõiki 
ühiskonna osi ja on sügavalt juurdunud kõigis 
liikmesriikides.

Christa Schweng, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 



Ülioluline on taastada komitee maine ning luua uuesti usaldus ja usaldusväärsus ühtviisi nii 
väljaspool komiteed teiste ELi institutsioonide silmis ja samal ajal ka komitee sees, selle liikmete ja 
töötajata hulgas. Komitee, mis on ühinenud, järgib kõige kõrgemaid eetilisi ja kutsealaseid 
standardeid ning millel on väljaspool parim maine, täidab liikmed ja töötajad uhkusega meie 
institutsioonis töötamise üle.
 
Viivitamata, täiesti läbipaistvalt ja sidusal moel alustatakse kõigi vajalike jõupingutuste, meetmete 
ja tegevusega, et

• muuta ja tugevdada komitee kodukorda ja käitumisjuhendit, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi soovitusi ning OLAFi ja Euroopa Ombudsmani aruandeid, tagades töötajatele ja 
liikmetele inimväärsed töötingimused, sealhulgas tervise seisukohast; 

• taastada kolme rühma, liikmete ja töötajate hulgas usaldus ja ühtekuuluvus, töötades üheskoos 
meeskonnatöö vaimus ja püüdes saavutada konsensust.

Komitee peamine ülesanne on teha organiseeritud kodanikuühiskonna hääl kuuldavaks Euroopa 
tasandil. Selleks peame leidma ühisosa komitee kolme rühma vahel: me ei ole komitees 
mitte lihtsalt selleks, et tutvustada tööandjate või töötajate või valitsusväliste organisatsioonide 
seisukohti. Meie lisaväärtus on asjaolu, et suudame jõuda ühise nimetajani, mida esitleme ELi 
institutsioonidele ja liikmesriikidele, pidades samas silmas punaseid jooni, millest meil ei ole 
võimalik üle astuda ja mis väärivad kõigi rühmade vastastikust austust. Meie institutsiooni ei 
legitimeeri mitte individuaalne huvi, vaid ühine arusaam, et oleme küll eri riikidest ja erineva 
taustaga, ent meie ülesanne ja pühendumus on töötada Euroopa Liidu ühishuvi nimel.

Usalduse 
taasloomine 
komitee sees ja 
maine taastamine 
väljaspool 
komiteed  

Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee
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Komitee on ainus ühenduslüli ELi poliitilise võimu ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel. 
Kodanikuühiskonna ja päriselu osalejate tihedam kaasamine aruteludesse nii riigi kui ka ELi 
tasandil annab poliitikakujundamises lisaväärtust ning muudab seda demokraatlikumaks, 
toimivamaks ja kodanike vajadustele paremini vastavaks.

Töötame oma peamise vahendi - arvamustega, et parandada nende vastuvõtmise ja Euroopa 
institutsioonide neist teavitamise viisi. Tihe koostöö Euroopa Komisjoniga juba enne uute 
ettepanekute avaldamist ning arvamuste kiire koostamine võimaldab meil oma seisukohad 
aegsasti teatavaks teha. Kutsume kõiki liikmeid üles meie arvamuste käiku proaktiivselt 
ja süstemaatiliselt jälgima. Seame sisse tiheda dialoogi Euroopa Parlamendi raportööride  
ja nõukoguga ning suhtleme asjaomaste sidusrühmadega. 

Poliitikameetmete hindamise kaudu võib komitee näidata ka seda, kuidas Euroopa õigusakte 
ja programme kohapeal rakendatakse ja millisena neid tajuvad liikmesriikide kodanikuühiskonna 
organisatsioonid. Saame jälgida ELi poliitika rakendamist ja näidata, kas EL on oma lubadused 
täitnud või mitte, ning juhtida tähelepanu võimalikele ebakohastele meetmetele ja menetlustele 
ning samas esitada parandusettepanekuid. 

Lisaks võib komitee täita usaldusväärse partneri olulist rolli Euroopa poolaasta protsessides,  
kuhu on võimalik suunata kodanikuühiskonna hääli. See võib aidata suurendada komitee 
nähtavust riigi tasandil.

Meie päevakorras peab olema ka menetluste lihtsustamine, kasutades parimal moel digipöörde 
pakutavaid võimalusi, ja läbipaistvuse suurendamine. 

Selle programmi alusel saame algaval ametiajal võimaluse aidata Euroopal jõuda majanduslikult 
heale järjele, olla sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasäästlik. Me oleme pühendunud selle eesmärgi 
täitmisele.

Üheskoos tuleme sellega toime.

Ühinenud Euroopa 
tuleviku nimel! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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