
Vaata, mida  
EMSK saab  
Sinu heaks teha
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Mis on 
organiseeritud 
kodanikuühiskond?
Organiseeritud kodanikuühiskond ühendab 
kõiki rühmi ja organisatsioone, milles inimesed 
tegutsevad koostöös, olgu tegemist kas koha-
liku, riigi või Euroopa tasandiga. Need rühmad 
on sageli ühenduslüli otsustajate ja kodanike 
vahel ning annavad inimestele võimaluse ak-
tiivselt oma elutingimiste parandamise nimel 
tegutseda.

Millega Euroopa 
Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee 
(EMSK) tegeleb?
Komitee on teistsugune kui teised ELi organid. 
Tegu on ainulaadse konsulteerimis-, dialoogi- 
ja kokkuleppeplatvormiga, kuhu kuuluvad or-
ganiseeritud kodanikuühiskonna kõigi eri sek-
torite esindajad, sh tööandjad, ametiühingud 
ja ühendused, nagu kutseliidud ja kogukond-
likud ühendused, noorteorganisatsioonid, 
naisühendused, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja 
paljud teised.

Komitee on alati olnud Euroopa Liidu lahu-
tamatu osa: see loodi 1957. aastal Rooma le-
pinguga eesmärgiga anda nõu ELi otsuste 
langetajatele ja tagada, et kogu Euroopa tava-
inimesed saaksid kaasa rääkida siinse maailma-
jao arenguasjades. 
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EMSK hing  
on tema liikmed
Brüsselis asuval komiteel on 350 liiget 28 ELi 
liikmesriigist. Liikmete ühiskondlik ja ametiala-
ne taust on väga mitmekesine, nagu ka nende 
teadmiste- ja kogemustepagas. Liikmed nime-
tab viieaastaseks ametiajaks ametisse nõukogu 
liikmesriikide soovitusel, kuid komitee heaks 
töötavad nad sõltumatult kõigi ELi kodani-
ke huvides. Liikmed ei ole pidevalt Brüsselis. 
Enamik neist jätkab oma ametialast tegevust 
koduriigis, mis tähendab, et neil on tihe side 
kodupaiga elanikega.    

 
EMSK 
ülesanne
Komitee eesmärk on aidata tagada, et ELi polii-
tikaloome ja seadusandlus on demokraatlikum 
ja tõhusam ning peegeldab tõeliselt ELi koda-
nike vajadusi.  

Komiteel on kolm peamist ülesannet:

•  nõustada Euroopa Parlamenti, nõukogu ja Eu-
roopa Komisjoni; 

•  tagada kodanikuühiskonna organisatsioonide 
seisukohtade arvessevõtmine Brüsselis ja suu-
rendada nende teadmisi ELi õigusaktide mõ-
just ELi kodanike elule; 

•  toetada ja tugevdada organiseeritud kodani-
kuühiskonda nii ELis kui ka väljaspool.
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Komitees on kuus sektsiooni, mis hõlmavad 
ELi tegevuse eri aspekte, ulatudes majandus- ja 
sotsiaalküsimustest transpordi ja keskkonnani 
ning siseturust välissuheteni. Sõltuvalt oma 
pädevusvaldkondadest kuuluvad liikmed ühte 
või mitmesse sektsiooni.

Neis sektsioonides teevad liikmed eeltööd, 
koostades arvamusi ELi õigusaktide ettepane-
kute kohta. Selle käigus peavad kõik osalised 
läbirääkimisi, et saavutada üksmeel. Just sel-
les seisneb komitee unikaalsus – ta peab kajas-
tama kogu ühiskonna huve ning selleks tuleb 
teha kompromisse ja austada teiste seisukohti.

EMSK toimimine
Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Ko-
misjon peavad konsulteerima komiteega uute 
õigusaktide väljatöötamisel paljudes valdkon-
dades. Komitee uurib ettepanekuid ja koostab 
arvamusi liikmete hulgas saavutatud kokku-
leppele tuginedes. 

Lisaks võtab komitee vastu omaalgatuslik-
ke arvamusi küsimustes, mida liikmed peavad 
ELi kodanike seisukohalt oluliseks. Koostatak-
se ka ettevalmistavaid arvamusi, mida ELi 
seadusandjad võivad paluda selleks, et saada  
ülevaadet kodanikuühiskonna seisukohtadest, 
samuti avaldatakse päevakajalistes küsimustes 
teabearuandeid. Komitee arendab projektipõ-
hiselt ka kodanikuühiskonna vajadusi peegel-
davaid ideid, samuti viib ta läbi mõju hindami-
si, et kontrollida ELi õigusaktide mõju.

Komitee liikmed jagunevad kolme rühma: 
tööandjate rühm (I rühm), töötajate rühm  
(II rühm) ja Euroopa mitmekesisuse rühm  
(III rühm). Eesmärk on saavutada kõigi rühmade 
üksmeel, et komitee arvamused peegeldaksid 
tõeliselt ELi kodanike majanduslikke ja sotsiaal-
seid huve.

• Majandus- ja rahaliidu ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse sektsioon (ECO) 

• Ühtse turu, tootmise ja tarbimise 
sektsioon (INT)

• Transpordi, energeetika, infrastruktuuri 
ja infoühiskonna sektsioon (TEN)

• Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
kodakondsuse sektsioon (SOC)

• Põllumajanduse, maaelu arengu ja 
keskkonna sektsioon (NAT)

• Välissuhete sektsioon (REX)

• Tööandjate rühm (I rühm)

• Töötajate rühm (II rühm)

• Euroopa mitmekesisuse rühm (III rühm)



„Vajame praegu n-ö 
rEUnaissance'i: Euroopa 
tegevuskava, et saavutada areng 
ja kestlik majanduskasv, mis 
võrsuks jagatud kultuuriruumi 
ja meie avatud demokraatlike 
ühiskondade tugevdamise 
pinnalt.“
 

Luca Jahier, EMSK president

EMSK 
president
18. aprillil 2018 sai komitee 32. 
presidendiks Euroopa mitmekesi-
suse rühma kuuluv Luca Jahier Itaaliast. Oma 
ametiajal tegutseb ta selle nimel, et Euroopa 
oleks tulevikus kestlikum, demokraatlikum ja 
kultuuriliselt kaasavam eeskätt Euroopa järg-
mise põlvkonna kodanike jaoks, et nad saak-
sid elada rohkem sotsiaalset ja majanduslikku 
heaolu pakkuvas ühiskonnas.    

www.eesc.europa.eu/president

kohta.

Iga kahe ja poole aasta järel valivad komitee 
liikmed presidendi ning kaks asepresidenti, 
kes vastutavad teabevahetuse ja eelarve eest. 
Praegu on presidendina ametis Luca Jahier 
(Euroopa mitmekesisuse rühm) Itaaliast ning 
asepresidentidena Isabel Caño Aguilar (töö-
tajate rühm) Hispaaniast ja Milena Angelova 
(tööandjate rühm) Bulgaariast.

Komiteel on ka tööstuse muutuste nõuan-
dekomisjon (CCMI*), millel on olnud oluline 
roll aitamaks ELi tööstusel globaliseerumise 
mõju ennetada ja sellega kohaneda.

Arvamusi arutatakse ja võetakse lihthäälteena-
musega vastu komitee täiskogu istungjär-
kudel, mis leiavad aset Brüsselis üheksa korda 
aastas. Seejärel saadetakse arvamused ELi sea-
dusandjatele parlamendis ja nõukogus, andes 
sel viisil nende seisukohti mõjutades oma pa-
nuse seadusandlusesse. 

Komiteel on kolm vaatlusrühma: ühtse turu, 
tööturu ja kestliku arengu vaatlusrühm ning 
lisaks rühm, mis koordineerib Euroopa pool-
aastale – ELi majandus- ja eelarvepoliitika 
koordineerimise tsüklile – osutatavat toetust 
ning võtab arvesse Euroopa kodanikuühiskon-
na ettepanekuid majanduskasvu ja tööhõive 
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• Ühtse turu vaatlusrühm

• Kestliku arengu vaatlusrühm

• Tööturu vaatlusrühm

• Euroopa poolaasta rühm•    Tööstuse muutuste nõuandekomisjon 
(CCMI*)

* Lühend CCMI tuleb prantsuskeelsest nimetusest Commission consulta-
tive des mutations industrielles.

http://www.eesc.europa.eu/president


Noored 
eurooplased   

Komitee on võtnud noortega töötamise 
(www.eesc.europa.eu/et/tags/noored) üheks 
oma põhiprioriteediks. Näited konkreetsetest 
algatusest:

• „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“: arutelu kooliõpi-
lastega kõigist ELi liikmesriikidest ja kandidaat-
riikidest: www.eesc.europa.eu/yeys2018

• „R EU Ready?“: hariduslik veebimäng ning And-
roidi ja iOS-i rakendus, mis õpetab noortele eu-
rooplastele, kuidas komitee töötab: www.eesc.
europa.eu/R-EU-READY

• Komitee liikmed külastavad sageli oma koduko-
ha koole ja ülikoole, kus nad selgitavad, kuidas 
EL töötab, ja kuulavad noorte arvamusi.

EMSK 
arvamustes 
käsitletakse paljusid 
eluvaldkondi    
60 tegevusaasta jooksul on komitee võtnud 
vastu tuhandeid arvamusi, et aidata parandada 
ELi kodanike elujärge. Nende teemad hõlma-
vad ELi tarbijate kaitsmist ohtlike või kohatute 
toodete eest, võitlust kõigi ELi kodanike, aga 
eeskätt kõige haavatavamate rühmade võrd-
sete õiguste eest, heade tavade edendamist 
mh keskkonna ja energiapoliitika vallas ning 
samuti demokraatia, vabaduse ja inimõiguste 
põhimõtete edendamist kogu maailmas.

Arvamustega tutvumiseks külasta veebilehte: 
www.eesc.europa.eu/et/our-work
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„Meie juured on igas ametiühingus, ettevõttes või 
kodanikuorganisatsioonis, mis aitab päev-päevalt ehitada 

Euroopat. Meie peamine eesmärk on tuua see tegelik 
ühiskonna- ja majanduselu ELi institutsioonidele 
lähemale, edendades samas meie tööd eurooplaste elu 
parandamiseks. Andes hääle töötajatele, tööandjatele 
ning põllumajandustootjate, tarbijate ja puudega inimeste 
esindusorganisatsioonidele, lisame poliitilisse arutellu 

kohapealse elu, sest komitee edendab algatusi, mis puudutavad 
kodanike igapäevaseid vajadusi ja teevad need nähtavaks.“

Isabel Caño Aguilar, EMSK asepresident

„Komiteel on ainulaadne võimalus toota tasakaalustatud 
ideid Euroopa majanduse konkurentsivõime parandamiseks, 

suurendades seega majanduskasvu ja püsivate töökohtade 
loomist, ning edendada organiseeritud kodanikuühiskonna 
sidusrühmade toetuse ja aktiivse osalemise abil nende 
meetmete rakendamist ja nende eest vastutuse võtmist. 
Komitee kui Euroopa sotsiaalpartnerite ja kodanike 

häälekandja on väga vajalik platvorm, et tuua igaühe ellu 
rohkem Euroopat.“

Milena Angelova, EMSK asepresident

„Euroopa Liit peab näitama, et on võimeline end muutustele 
avama ja neid võimalusena käsitama; liikumine neljanda 
tööstusrevolutsiooni, vähese CO2-heitega majanduse ja 
ringmajanduse ning uute töö- ja ühiskonnamudelite poole on 
meie noore põlvkonna tulevik. Õige sotsiaalse ja majandusliku 
struktuuri leidmiseks peame tegutsema partnerluses 

noortega.“

Luca Jahier, EMSK president   

Euroopa ja EMSK  
ees seisvad probleemid
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et tagada toiduga kindlustatus ning taunida 
toidu raiskamist, et ergutada ELi proaktiivse-
malt lähenema rahu tagamisele maailmas ja 
palju-palju muud.

EMSK visioon      
Komitee edendab Euroopas parlamentaarse 
demokraatia kõrval pühendunult ka osalus-
demokraatiat. Komitee kujutluses on ühis-
kond koht, kus igaüks tunneb end kaasatuna 
ja aktiivse osalejana. See tähendab, et koda-
nikel on kaalukas sõna nii enda kui ka oma 
laste tuleviku määramisel. See tähendab, et 
noored usuvad, et neil on võimalus leida töö 
ja elada inimväärselt, ja inimesed tunnevad 
end igapäevaelus kindlamalt, kaasatuna, 
võrdselt austatuna ja turvaliselt.  

EMSK-l on  
suur kaal
Komitee arvamustel on reaalne mõju ELi 
poliitikaloomele. Euroopa Komisjoni aruan-
netest nähtub, kuidas on komitee seisuko-
had kaasatud olulistesse õigusaktidesse; ELi 
eesistujariigid ja liikmesriigid on avaldanud 
tunnustust komitee tööle ja paljud kodani-
kuühiskonna organisatsioonid tunnistavad 
nende huvides tehtava töö väärtust. 

Igal aastal korraldab komitee Brüsselis ja liik-
mesriikides üle 340 koosoleku ning avaldab 
umbes 150 arvamust 24 keeles. Ent koostoi-
me maksimeerimiseks on komitee ühenda-
nud jõud mitme teise ELi organiga, sh samas 
majas asuva Regioonide Komiteega. 

Aastatega on komitee nimele kogunenud 
mitmeid saavutusi. Tal on juhiroll meetmete 
puhul, millega aidatakse sisserändajatel in-
tegreeruda Euroopa ühiskonda. Juba 20 aas-
tat on komitee korraldanud iga-aastast Eu-
roopa tarbijapäeva. Komitee on olnud väga 
aktiivne Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 
raames ning on jätkanud arutlemist kultuuri 
rolli üle rahu ja stabiilsuse ülimalt olulise alu-
sena. Komitee tegutseb jätkuvalt selle nimel, 
et EL keskenduks nii noorte töötusele ja vae-
susele kui ka majanduskasvule ja ettevõtlu-
sele. Tehakse tööd selle nimel, et naiste rolli 
töökohal rohkem tunnustataks, et ELi ener-
giapoliitika oleks paremini kooskõlastatud, 
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Värskeim teave
Kasutamaks parimal viisil kõiki võimalusi ELi 
kodanikega dialoogi pidamiseks tuleb olla 
kursis kommunikatsioonitehnoloogia viimase 
sõnaga. Komitee kasutab laiema publikuni – 
eeskätt noorteni – jõudmiseks alati innukalt 
sotsiaalmeediat, näiteks Facebook, Twitter, 
YouTube ja LinkedIn, aga ka ajaveebe ja videoid. 
Rohkem teavet võib leida komitee veebilehelt.

Soovime teha kõik selleks, et Euroopa kodanikel 
oleks võimalikult lihtne meid leida ja meiega 
ühendust võtta:

EMSK veebileht: www.eesc.europa.eu

EMSK presidendi veebileht:  
www.eesc.europa.eu/president

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
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