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1. Sissejuhatus 

 

1.1 Nii pandeemia kui ka Ukrainas toimuv sõda on näidanud, et väga oluline on, et EL oleks hästi 

ette valmistatud ootamatuteks arenguteks. See rõhutab tulevikusuundade analüüsi tähtsust mis 

tahes nõrkade kohtade väljaselgitamisel ja eri stsenaariumide kavandamisel, valmistades seeläbi 

ELi poliitikakujundajatele, sotsiaalpartneritele ja teistele kodanikuühiskonna osalejatele ette 

pinnase, mis aitab suurendada vastupidavust, tulla toime riskidega ja kasutada ära võimalusi. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab tungivalt, et tulevikusuundade strateegilises 

analüüsis keskendutaks rohkem geopoliitilistele arengutele ja seda mitte ainult Euroopas, vaid ka 

mujal1, muu hulgas selle mõjule julgeolekule, kaubandusele, pagulastele ja nende 

integreerimisele neid vastuvõtvatesse ühiskondadesse. 

 

1.2 Pandeemia ja sõda tõid uuesti esile kodanikuühiskonna ja selle organisatsioonide mõjuvõimu ja 

tähtsuse kriiside tagajärgedega võitlemisel ja inimeste abistamisel. Seetõttu kutsub komitee 

komisjoni üles rohkem tunnustama kodanikuühiskonna ja selle organisatsioonide tähtsust, 

tagades neile ELi poliitikas väljapaistva koha. 

 

1.3 ELi ülemaailmne tugevus tuleneb liidu ühistest väärtustest, mis põhinevad demokraatial, 

õigusriigi põhimõttel ning liidu majandus- ja sotsiaalmudelil. Järjestikused šokid on näidanud, et 

oluline on üles ehitada vastupidavam Euroopa majandus ja leevendada eri kriiside kõrvalmõjusid 

(inflatsioon, energia ja tooraine hinnatõus ja tarnepuudus, tarneahela häired). Euroopa peab 

vähendama sõltuvust ebausaldusväärsetest tarnijatest ja kokkupuudet nendega, kuid samal ajal 

looma ka häid suhteid sarnaselt meelestatud partneritega ja mitmekesistama oma tarneallikaid. 

 

1.4 EL impordil lisaks energiale Venemaalt ja Ukrainast märkimisväärselt palju metalli, mis on 

kriitilise tähtsusega mitme strateegilise tööstussektori jaoks2. Mõlemad riigid on mitmete 

põllumajandustoodete, näiteks teravilja ja õliseemnete suureksportijad. Nendest riikidest tuleneva 

ekspordi katkemine on juba põhjustanud põllumajandusliku tooraine hindade tohutu tõusu kogu 

maailmas. Selle tagajärgi on tunda eriti maailma vaeseimates riikides ja kõige rohkem kannatavad 

kõige vaesemad inimesed. Sellega seoses kordab komitee oma üleskutset kiirendada Euroopa 

strateegilise ja tehnoloogilise sõltumatuse arendamist ning vajadust piirata meie sõltuvust 

energiast, kriitilise tähtsusega toorainetest ja toiduainetest3. 

 

1.5 Selleks et vältida äärmuslikke majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, peab ELi energiapoliitika 

olema realistlik ja aitama ehitada energialiitu ning saavutada kliimaeesmärke, põhjustamata 

lisakoormust haavatavatele tarbijatele ja töötajatele ning kahjustamata Euroopa ettevõtjate 

konkurentsivõimet. EL peab jätkama tööd oma ambitsioonikate kliimaeesmärkide nimel, tagades 

samal ajal ettevõtjatele ja kodanikele energiavarustuse stabiilsuse ja energiavarustuskindluse 

taskukohase hinnaga. 

 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 Komitee resolutsioon „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“. 

3 
 Samas. 
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1.6 Pandeemia on Euroopa ühiskonda juba rängalt mõjutanud ja see kriis on järjekordne ulatuslik 

šokk, mille all kannatavad meie ühiskonna kõige haavatavamad rühmad. Solidaarsus ja sotsiaalne 

lähenemine peavad olema ka ELi tulevase poliitika lipukirjaks – reageerimise eest Ukrainas 

toimuvale sõjale peame me kõik maksma ja peab tagama, et sellest tulenevad koormad jagatakse 

õiglasel viisil. Komisjon võiks jätkata liikmesriikidega täiendavaid arutelusid võimalike 

pikaajaliste vahendite, nt töötusedasikindlustuse skeemi üle, et lahendada süsteemseid probleeme, 

mida praegune pikaajalise kriis ainult süvendab. TERA mehhanismi mõju ja võimalikku edasist 

kasutamist tuleks uurida ja arutada ka sotsiaalpartneritega. 

 

1.7 Komitee palub komisjonil jätkuvalt seada prioriteediks parem õigusloome ning kutsub komisjoni 

ja ELi seadusandjaid üles süvendama ja edendama järjekindlalt ELi parema õigusloome süsteemi 

kõigis aspektides ning kasutama oma töös süstemaatiliselt parema õigusloome vahendeid ja 

suuniseid. Selleks julgustab komitee komisjoni jätkuvalt edendama parema õigusloome 

põhimõtteid ja vahendeid kõigis oma talitustes. 

 

1.8 Kestliku arengu lähenemisviis peaks olema kõikide poliitikavaldkondade, programmide ja 

meetmete üldine ja lahutamatu eesmärk. Kriisist taastumise kiirendamiseks peaksid komisjon ja 

liikmesriigid määratlema poliitikavaldkonnad ja algatused, mis toovad samaaegselt 

majanduslikku-, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu, st tugevdavad ettevõtluskeskkonda, 

parandavad töö- ja elutingimusi ning hõlbustavad üleminekut kliimaneutraalsele majandusele ja 

ringmajandusele, ning püüdlema nende poole. 

 

1.9 ELi taastumine ja vastupanuvõime kriisidele on lahutamatult seotud kestliku majanduskasvu, 

sotsiaalse lähenemise, soodsa ettevõtluskeskkonna ning tööhõive ja töötingimuste positiivse 

arenguga ja peab olema kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe, Euroopa sotsiaalõiguste samba 

ja selle tegevuskava ning kestliku arengu eesmärkide seatavate tingimustega. Kõigi võetavate 

poliitikameetmete eesmärk peab olema kestliku majandustegevuse, ettevõtluse ja töökohtade 

loomise edendamine ning töö- ja elutingimuste parandamine. 

 

1.10 Hoolimata pakilistest probleemidest on kodanikele ja ettevõtjatele eduka tuleviku tagamiseks 

oluline mitte unustada ELi põhiväärtusi, nagu ühtse turu tõhus rakendamine, ja ka pikaajalisi 

vajadusi nagu kliimaneutraalsus 2050. aastaks ning võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. 

Seepärast peaks komisjon jätkama teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute 

lihtsustamist ja soodustamist, võttes nõuetekohaselt arvesse suurenevat vajadust leida lahendusi 

ja parandada geomajanduslike, ühiskondlike, tervise- ja keskkonnariskidega seotud 

vastupanuvõimet. 

 

1.11 Lisaks ühtse turu tugevdamisele ja kriitilise sõltuvuse vähendamisele eeldab maailmas tugevama 

positsiooni saavutamine ka edukust ekspordi valdkonnas. Komisjon peaks uurima, kuidas saaks 

suurendada Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet üldiselt ja eelkõige soodustama ELi 

ettevõtjate tugevamat positsiooni tehnoloogia, toodete ja lahenduste maailmaturgudel, mis 

reageerivad üleilmsetele megatrendidele ja probleemidele, nagu näiteks kliimamuutused. Samuti 

tuleb tugevdada liidu tervishoiusektori suutlikkust, arendades selleks teadusuuringuid ja 

meetodeid, et tulla toime kasvavate hooldusvajaduste ja võimalike tulevaste pandeemiatega. See 

peab hõlmama standardite väljatöötamise ja rahvusvahelise edendamise toetamist Euroopa 

ettevõtete ja novaatorite poolt, sest standardid loovad turge. 
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1.12 ELi tugevama ülemaailmse rolli saavutamine nõuab liikmesriikide kindlat ühtsust ja ühiseid 

jõupingutusi. Komisjon peaks tuginema kriiside ajal saavutatud ühtsusele ja leidma võimalusi 

tõhustada ELi taastumist ning suurendada pikaajalist konkurentsivõimet ja kodanike heaolu viisil, 

mis tugineb üha enam innovatsioonile ja oskustele, mitte riigiabile või kaubandus- ja 

koostöötõketele. Suhetes muu maailmaga peaks liit jätkuvalt andma oma panuse vaesuse 

kaotamisse ja inimõiguste kaitsmisse. 

 

2. Euroopa roheline kokkulepe 

 

2.1 Komitee on toetanud Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimist ja juhtinud tähelepanu asjaolule, 

et see peab toimuma sotsiaalselt õiglasel viisil, tagades Euroopa toiduga kindlustatuse ja 

taskukohase hinnaga energiavarustuskindluse. See kehtib muu hulgas paketi „Eesmärk 55“ kohta, 

mis ei mõjuta sektoreid, ettevõtteid, piirkondi, kogukondi ja üksikisikuid kogu Euroopas võrdselt. 

Komitee rõhutab, et sotsiaalpartnerite ja asjakohaste kodanikuühiskonna organisatsioonide 

aktiivne kaasamine on oluline nii kavandamis- kui ka rakendamisetapis. Ülioluline on toetada 

kodanikke ja sidusrühmi, et nad saaksid aktiivselt osaleda üleminekul vähese CO2 heitega 

ühiskonnale. 

 

2.2 Komitee märgib, et Euroopa rohelise kokkuleppega seotud algatused kliima-, energeetika-, 

transpordi-, hoonete, tööstus-, metsandus- ja toidusüsteemide valdkonnas peavad olema üksteist 

täiendavad ja vastastikku tugevdavad, et saavutada konkurentsivõimeline, õiglane, 

kliimaneutraalne ja ringlusepõhine ELi majandus. Komitee kutsub samuti üles parandama rohe- 

ja digipöörde vastastikust täiendavust. 

 

2.3 Et jälgida edusamme üleminekul majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlikule 

majanduskasvule kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, kutsub komitee üles töötama välja 

asjakohased SKPd täiendavad näitajad. Tuleks luua kokkuvõtlik SKPd täiendav tulemustabel, 

mille võiks lisada Euroopa rohelise kokkuleppe tulemustabelisse ja Euroopa majanduse juhtimise 

protsessi. See peab andma ka teavet poliitika väljatöötamiseks, parandama teabevahetust ja 

edendama eesmärkide seadmist. 

 

2.4 Komitee toetab Euroopa kestliku tegevuse taksonoomia (ELi taksonoomia) eesmärki suunata 

investeeringuid kestlikesse projektidesse ja tegevustesse. Selleks on komisjon koostanud 

eeskirjad, et määrata kindlaks, mida võib nimetada keskkonnasäästlikeks (rohelisteks) 

investeeringuteks. Komitee kutsub üles arendama taksonoomiat viisil, mis võtaks arvesse ka 

ühiskondlikke vajadusi, nagu energiavarustuskindlus ning esmatähtsad toorained ja kaubad, ning 

keskenduma ka rohkem sotsiaalse kestlikkuse aspektidele, nagu töö- ja inimõigused, austades 

samal ajal liikmesriikide pädevusi ja erinevaid töösuhete süsteeme ning objektiivse hindamise 

teostatavust seoses juurdepääsuga rahastamisele. Komitee on algusest peale väitnud, et roheline 

kokkulepe saab olla ja saab olema edukas ainult siis, kui see on ka sotsiaalne kokkulepe. 

Taksonoomia sotsiaalsete aspektide küsimustes koostab komitee praegu omaalgatuslikku 

arvamust teemal „Sotsiaalne taksonoomia – probleemid ja võimalused“. Taksonoomiat tuleks 

rakendada ka Euroopa roheliste võlakirjade standardi kontekstis. Komitee peab oluliseks 

taksonoomiate rahvusvahelist kooskõlastamist kestliku rahanduse rahvusvahelise platvormi 

raames. 
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2.5 Euroopa rohelise kokkuleppega seotud sotsiaalsete ja tööjõualaste probleemide lahendamiseks 

kutsub komitee komisjoni üles esitama ettepanekuid täiendavate poliitikameetmete kohta, et 

tugevdada rohelise kokkuleppe sotsiaalset ja tööhõivealast mõõdet, viies selle vastavusse 

ambitsioonikate sotsiaalsete eesmärkidega kooskõlas Porto deklaratsiooni, Euroopa 

sotsiaalõiguste samba ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni suunistega õiglase ülemineku kohta. 

Eelkõige kutsub komitee ELi institutsioone üles kirjeldama ja analüüsima mõju, mida rohepööre 

avaldab tööhõivele ja oskustele eri riikides, piirkondades ja sektorites, sealhulgas alltöövõtjatele 

ja järgmise etapi väärtusahelatele. Komitee kutsub samuti üles tagama, et riiklikud energia- ja 

kliimakavad sisaldaksid õiglase ülemineku strateegiaid. Lisaks on oluline prognoosida ja juhtida 

töömaailmas toimuvaid muutusi, kasutades selleks muu hulgas suunatud toetusi, näiteks vajalike 

oskuste täiustamise, sotsiaalkaitse tagamise ja kogu ühiskonna kaasamise kaudu ülemineku 

kujundamisse, samuti lisaettepanekute kaudu, et hõlmata ulatuslikke avaliku ja erasektori 

investeeringuid ülemineku toetamiseks ning suurendada märkimisväärselt õiglase ülemineku 

fondi mahtu ja kohaldamisala, et see oleks piisav nende väljakutsete lahendamiseks. 

 

2.6 Komitee kutsub üles tagama, et ELi õigusraamistik võimaldaks ELi ettevõtjatel, sealhulgas 

VKEdel, saavutada ökoettevõtjate seas liidripositsioon, vältides samal ajal tootmise 

ümberpaigutamise ohtu ja kaitstes suurema negatiivse keskkonnamõjuga toodete impordi eest. 

See kehtib eelkõige energiamahukate tööstussektorite suhtes. Komitee kutsub samuti üles toetama 

VKEsid, et nad suudaksid paremini mõista ja hallata neid otseselt ja kaudselt puudutavaid 

suurenevaid kliima- ja keskkonnanõudeid. 

 

2.7 Komitee nõuab tööstusele jõulist innovatsioonitoetust, et edendada ja kasutusele võtta 

keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid, materjale, tooteid, tootmisprotsesse ja ärimudeleid, 

hõlbustades näiteks vesiniku, akude ja patareide, pooljuhtide, süsinikdioksiidi kogumise ja 

kasutamise programme ning ringmajanduse tavasid eri valdkondades, näiteks pakendamine. 

 

2.8 Selleks et suurendada ELi ülemaailmset mõju kliimamuutuste leevendamisele, peaks EL tagama 

ELi tööstusele konkurentsitingimused, et kasutada ära ekspordivõimalusi, mida pakub 

ülemaailmne nõudlus kliimatehnoloogiate ja -lahenduste järele, ning suurendama seeläbi ELi 

CO2 käejälge.  

 

2.9 Tööstusliidud on osutunud edukaks meetodiks suuremahuliste ja piiriüleste tööstusprojektide 

väljatöötamisel strateegilistes valdkondades. Need tööstusliidud koos üleeuroopalist huvi 

pakkuvate tähtsate projektidega on hädavajalikud taastumiseks ning Euroopa standardite ja 

peamiste tehnoloogiate edendamiseks, seda eelkõige valdkondades, kus turust üksi ei piisa või 

turg on moonutatud. 

 

2.10 Tõelise energialiidu suunas liikumist tuleks tugevdada, et tagada üleminek taskukohasele, 

ohutule, konkurentsivõimelisele, turvalisele ja säästvale energiasüsteemile. Võttes arvesse 

Venemaa ja Ukraina vahelisest sõjast tulenevaid praegusi probleeme, peaks komisjon 

keskenduma meetmetele, mis toovad energialiidu kõigi eesmärkide seisukohast suurimat kasu 

ning mis aitavad samaaegselt kaasa päevakajaliste probleemide lahendamisele ja pikemaajaliste 

eesmärkide saavutamisele. 
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2.11 Olukord Ukrainas on viinud „RePowerEU“ teemalise teatise4 koostamiseni, millele 

Euroopa Ülemkogu palvel järgnes kava „RePowerEU“ koos asjaomaste ettepanekutega5, mis 

võivad nõuetekohase rakendamise korral märkimisväärselt edasi viia nii Euroopa Liidu 

energiasõltumatust kui ka jätkusuutlikkust. Eesmärk saada sõltumatuks Venemaa gaasist ja 

muudest fossiilkütustest nõuab nii tarnijate kui ka energiaallikate kiiret mitmekesistamist, 

suuremat solidaarsust ja pikaajalisi meetmeid, mis edendavad üleminekut CO2 neutraalsusele, 

võttes arvesse eri liikmesriikide ja piirkondade iseärasusi ning olemasolevaid alternatiivseid 

allikaid. Protsessi edukuse tagamiseks tuleb siiski kaasata piisavad era- ja avaliku sektori 

investeeringud, kasutades muu hulgas täiel määral ära taaste- ja vastupidavusrahastu ning 

ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. Nagu juba märgitud6, on nõudluse vähendamine Venemaa gaasi 

järele 2022. aasta lõpuks kahe kolmandiku võrra keeruline ülesanne ning see nõuaks ühest küljest 

mitmekesistamist ja lühiajalises perspektiivis eelkõige veeldatud maagaasi ja biometaani 

kasutamist ning teisest küljest energiatõhususe suurendamist ja taastuvate energiaallikate 

kasutamise laiendamist. Tuleks vältida pikaajalist seotust selliste taristustega, mis tekitavad 

tulevikus piiranguid reaalsetele alternatiividele, ning investeeringuid tuleks võimalikult palju 

suunata taastuvatesse energiaallikatesse ja toetavatesse taristutesse. Ühiskondliku heakskiidu, 

jätkusuutlikkuse ja edu tagamiseks peavad asjakohastesse poliitikaettepanekutesse olema 

igakülgselt kaasatud sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond. Lisaks sellele oleks väliskriisidele 

reageerimise suutlikkuse suurendamiseks vaja luua Euroopa Liidu Nõukogu juurde alaline 

koordineerimisüksus. 

 

2.12 ELi energiaturu edasisel integreerimisel on oluline roll energiavarustuse taskukohasuse ja 

energiavarustuskindluse suurendamisel. Selleks on vaja piisavat ülekandevõimsust7 ja asjakohast 

taristut, eelkõige nn energiasaartel (näiteks Pürenee poolsaarel8). Selleks et edendada ELi 

konkurentsieelist taastuvenergia valdkonnas ja tagada, et taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt 

ei ohustaks varustuskindlust, tuleks koostada realistlik tegevuskava tõhusa taastuvenergia taristu 

arendamiseks ja kasutuselevõtuks, mis hõlmaks salvestusvõimsust ja piisavat ülekandevõrkude 

vahelist ühendust, mis võimaldaks eksportida ülejääva toodangu teistesse liikmesriikidesse. Puhta 

energia taristu kiireks kasutuselevõtuks peavad liikmesriigid kiirendama lubade andmise 

protseduure. 

 

2.13 Võrdsete võimaluste parandamiseks peaks EL edendama ülemaailmset CO2 heite maksustamist. 

Süsinikdioksiidi maksustamine tuleks välja töötada ja seda parandada nii, et see kajastaks 

kliimamõju sümmeetrilisel viisil ja võtaks arvesse meetmeid süsinikdioksiidi sidumiseks 

atmosfäärist. Lisaks peaks komitee püüdlema selle poole, et kaotada järk-järgult toetused kliimale 

ja keskkonnale kahjulikele energiaallikatele, tagades samal ajal, et üleminek kliimaneutraalsele 

majandusele toimuks õiglasel viisil. 

 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en. 

6
  TEN/778 „REPowerEU: Euroopa ühismeede taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“. 

7
  Võrkude vaheline ühendamine on juba ELi eesmärkide nimekirjas (vähemalt 15 % aastaks 2030, kuid mõned riigid on sellest väga 

kaugel) : https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
  Komisjoni dokument teemal „Energiasaared“ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_et
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/MEMO_18_4622
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2.14 Praegune energiahindade tõus kujutab endast suurt ohtu nii energiaostuvõimetuse suurenemisele 

kui ka energiat tarbivate ettevõtete konkurentsivõime vähenemisele. Komitee kutsub üles võtma 

meetmeid, mis leevendaksid tulemuslikult energia hinnatõusu mõju ja hoiaksid ära 

energiaostuvõimetuse, sealhulgas ELi kodumajapidamistes. Samuti on vaja ajutisi ja sihipäraseid 

meetmeid, et piirata energiahindade tõusu mõju ning aidata VKEdel ja energiamahukatel 

tööstusharudel kriisist üle saada. 

 

2.15 Pikaajalise nägemuse raames, uurimaks kuidas energiaturg šokkidele reageerib, on oluline 

tegeleda energiahindade tõusu algpõhjustega (praegu gaasi hind), nagu soovitas 

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER), tuginedes oma hiljutisele 

hinnangule9 praeguse elektrituru korralduse ja hinnakujundussüsteemi kohta. Lisaks võiks 

kaaluda läbivaatamist turgude puhul, kus on suur energiavarustuse kontsentreerumine ja mis võib 

seega tavapärast toimimist moonutada. 

 

2.16 Kodanikud ja tarbijad peaksid olema energiasüsteemi ümberkujundamise keskmes, selleks tuleb 

toetada kogukonnaenergiat ja kohalikku vastutust ning muuta energiatarbijad tootvateks 

tarbijateks. Komitee kutsub üles korraldama läbipaistvaid teabe-, konsultatsiooni- ja 

hariduskampaaniaid, et julgustada kodanikke pühenduma energiasüsteemi ümberkujundamisele. 

 

2.17 Samuti kutsub komitee üles pöörama rohkem tähelepanu üleminekuprobleemidele 

CO2 neutraalse ühiskonna suunas liikumisel, eelkõige seoses tööstusharudega, mis mitmesugustel 

tehnilistel ja/või rahalistel põhjustel vajavad aega kohanemiseks, et säilitada turul 

konkurentsivõime. 

 

2.18 Komitee peab kiiduväärseks TEN-T määruse ajakohastamist, et see vastaks paremini 

päevakajalistele eesmärkidele ja vajadustele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata prioriteetide 

määratlemisele ja Euroopa transpordikoridoridest lähtuva transpordivõrgu piiritlemisele, mis 

ühendaks kõiki liikmesriikide pealinnu, suurlinnu, sadamaid, lennujaamu ja terminale. Kui on 

asjakohane, peaksid koridorid sisaldama ka „meresildu“ või suure tihedusega regulaarseid 

parvlaevaühendusi koridorisadamate vahel. Seoses territoriaalse ühtekuuluvusega leiab komitee, 

et põhivõrgu koridorid tuleb paremini siduda piirkondliku, linna- ja kohaliku mõõtmega. Samuti 

tuleb kindlaks teha TEN-T tehniliste nõuete ja sõjaväelise liikuvuse nõuete vahelised lüngad, et 

võimaldada transporditaristu kahesugust kasutust. 

 

2.19 Võttes arvesse TEN-T projektide üsna pikka ettevalmistusaega, toetab komitee Euroopa õigus- ja 

rahastamisraamistikku, mis tagaks transpordikoridoride ja -projektide stabiilsuse keskpikas ja 

pikas perspektiivis kuni Euroopa transpordivõrgu lõpuleviimiseni. Komitee kutsub samuti üles 

töötama välja kiireloomulised riiklikud kavad TEN-T taristu hoolduse korraliseks ja 

erakorraliseks rahastamiseks ning põhivõrgu seirekava Euroopa tasandil. 

 

2.20 Võttes arvesse lennunduse olulist rolli ELi jaoks, nõuab komitee terviklikku ja tõhusat 

lähenemisviisi, et edendada kestliku lennunduse taastumist ja kasvu. 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.21 Et toetada maanteetranspordi heitkoguste vähendamise nimel tehtavaid jõupingutusi, kutsub 

komitee üles looma soodsad regulatiivsed tingimused suuremate ja raskemate kaubaveosõidukite 

ja autorongide kasutamiseks asjaomastes liikmesriikides ja nende vahel. Euroopa Komisjon peaks 

kaaluma kaubaveosektori tulevasi ja konkreetseid probleeme ning veoautojuhtide eeldatavat 

nappust lähiaastatel, mis tuleneb nii põlvkondade vahetuse puudumisest kui ka rasketest 

töötingimustest. Sellega seoses on oluline mitmeliigilise kaubaveo arendamine, et suurendada 

raudtee-kaubaveo atraktiivsust osana täielikust logistikaahelast, samuti tuleb parandada 

transporditöötajate töötingimusi. 

 

2.22 Komitee peab kiiduväärseks ELi linnalise liikumiskeskkonna raamistiku väljatöötamist ja kutsub 

üles muutma linnatranspordi, eelkõige ühistranspordi, kaasavamaks, edendades seeläbi kodanike 

võrdseid võimalusi. 

 

2.23 Kestliku ja aruka liikuvuse edendamiseks kutsub komitee komisjoni üles käivitama jõulise 

algatuse abil ulatuslikud transpordialased digiprojektid, need on olulised näiteks tõhusa 

mitmeliigilise transpordi ja läbilaskevõime kasutuse optimeerimise jaoks. 

 

2.24 Kuna energia-, transpordi- ja digisüsteemid on üha enam ühendatud, on vaja integreeritud 

transpordi-, digi- ja energiavõrke. Koostoime parandamiseks ja taristu üldise vastupanuvõime 

suurendamiseks kutsub komitee üles vaatama nii praegusest kui ka pikemast perspektiivist 

lähtuvalt läbi peamised kitsaskohad ja haavatavused, mis tulenevad süsteemide omavahelisest 

seotusest. 

 

2.25 Komitee kutsub samuti üles suurendama energia-, transpordi- ja digivõrgu vastupanuvõimet 

kliimamuutustele, loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud katastroofidele, et luua ja säilitada 

taristu pikaajalist väärtust. Kokkuvõttes kutsub komitee üles võtma meetmeid kliimamuutuste ja 

nende mõjudega paremaks kohanemiseks. 

 

2.26 Toidusüsteemide kestlikkuse ja Euroopa tootjate konkurentsivõime tagamiseks kutsub komitee 

üles edendama avatud strateegilist autonoomiat, sealhulgas parandama valguga varustatuse 

sõltumatust, tagama (majanduslike, sotsiaalsete, keskkonnaalaste) kaubandusstandardite 

vastastikuse tunnustamise, edendama teadusuuringuid, tõhustama digipööret, arendama 

uuenduslikke tehnoloogiaid ja aretama uuenduslikke seemneid ning edendama õiglaseid hindu, 

mis sisaldavad suuremaid tootmiskulusid ja kestlikkuse suurendamisega seotud kulusid. 

 

2.27 Ühine põllumajanduspoliitika ja ühine kalanduspoliitika peaksid andma märkimisväärse panuse 

kestlikumatesse ja vastupanuvõimelisematesse toidusüsteemidesse. Strateegia „Talust taldrikule“ 

elluviimisel tuleb tagada kodanikuühiskonna struktuurne ja ulatuslik kaasamine. Ettepanek 

kestlike toidusüsteemide õigusraamistiku kohta peaks sisaldama selgeid eesmärke, näitajaid ning 

usaldusväärset seiremehhanismi ja tulemustabelit. 

 

3. Digiajastule vastav Euroopa 

 

3.1 Pandeemia ja Ukrainas toimuv sõda on toonud esile digitehnoloogia kriitilise tähtsuse ja vajaduse 

suurendada ELi digisuveräänsust. Komitee peab kiiduväärseks digikompassi ja 
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poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“ ning kutsub üles võtma tõhusalt kasutusele 

juhtimismehhanismi ja hõlbustama eesmärkide kiiret elluviimist. Pandeemia tõi esile ka 

digipöördega kaasneda võivad probleemid ja komitee kutsub üles tugevdama sotsiaaldialoogi 

Euroopa, riiklikul ja tööstuse tasandil, tagamaks, et ka see üleminek oleks õiglane. 

  

3.2 Komitee peab komisjoni ja liikmesriikide koostööd ülioluliseks edusammude hindamisel ja 

eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete analüüsimisel, tehes seda muu hulgas mitut riiki 

hõlmavate projektide kaudu. Samuti soovib komitee, et digikümnendi aruanne aitaks kaasa 

teadmiste ja heade tavade jagamisele liikmesriikide vahel.   

 

3.3 Komitee on rõhutanud, et digipööre peab toimuma kestlikul, inimkesksel ja kaasaval viisil, mis 

tuleb kasuks kõigile, see ei tohi veelgi süvendada olemasolevat digilõhet või põhjustada uut 

ebavõrdsust ning peab tagama töötingimused, mis võimaldavad töö- ja eraelu tasakaalu ning 

töötajate tervise ja ohutuse kaitset. Selleks on samuti oluline prognoosida ja juhtida töömaailmas 

toimuvaid muutusi, kasutades sotsiaaldialoogi eri tasanditel ning parandades vajalikke oskusi ja 

nõuetekohaseid töötingimusi, sealhulgas kaug- ja platvormitööl ning püüdes ELi tasandil 

rakendada õigust mitte olla kättesaadav. 

 

3.4 Investeerimine digitaristusse, mis tagab parema kättesaadavuse, ja ühtse andmeturu arendamine 

on olulised ja vajalikud tingimused, mis tagavad piisava digiarengu kõigis ELi piirkondades. 

Komitee nõuab andmete vaba liikumist edendavate meetmete tõhusat rakendamist, tagades samal 

ajal andmete, eraelu puutumatuse ja intellektuaalomandi nõuetekohase kaitse. 

 

3.5 EL peaks jätkama edasiliikumist turvalise ja autonoomse kosmosepõhise ühenduvussüsteemi 

loomise suunas, et võimaldada kindlaid ja vastupidavaid satelliitsideteenuseid, mis suurendavad 

kiire lairibaühenduse ja sujuva ühenduvuse kättesaadavust kogu Euroopas. 

 

3.6 Komitee peab oluliseks jätkata intelligentsete transpordisüsteemide arendamist ühtse Euroopa 

liikuvusandmeruumi saavutamiseks, mis toob kaasa suurema tõhususe ning loob eeldused 

paremate töötingimuste ja sujuva mitmeliigilise transpordi jaoks. 

 

3.7 Komitee leiab, et digitaalsete finantsteenuste rakendamisel on mõistlik toetuda tugevatele 

Euroopa turuosalistele. Komitee on seisukohal, et kiiresti on vaja rakendada meetmeid, et muuta 

krüptosektor läbipaistvaks ja kaitsta digirahanduse lõppkasutajaid, tagada finantsstabiilsus, 

kaitsta ELi finantssektori usaldusväärsust ning tagada kõigile majandus- ja finantssüsteemi 

ettevõtjatele võrdsed tingimused ning suunata krüptosektorit kestlikumate ja vähem 

energiamahukate tegevusmehhanismide suunas. 

 

3.8 Kuna oskused ja pädevus on digipöörde olulised eeltingimused, kutsub komitee üles järjepidevalt 

arendama võimalusi, et suurendada kõrgel tasemel talentide hulka ning täiustada kodanike ja 

töötajate oskusi ja pädevust, et paremini ära kasutada digipöördest tulenevaid võimalusi ja hallata 

sellega seotud riske. 

 

3.9 ELi tipptaseme suurendamiseks digipöörde valdkonnas vajavad Euroopa ettevõtted välismaiste 

konkurentidega võrreldes soodsamaid tingimusi innovatsiooni, investeeringute ja äritegevuse 

jaoks. Kuna ühistute vorm sobib eriti hästi kaasava osalemise toetamiseks digiplatvormide 
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juhtimises, nõuab komitee algatusi, millega edendatakse digitaalsete ühistute platvormide 

arendamist. 

 

3.10 Innovaatiliste ettevõtjate edendamisel tuleb tagada, et kõik ettevõtjad, sealhulgas mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ja sotsiaalsed ettevõtted, oleksid kaasatud 

edusammudesse ja saaksid sellest kasu. Komitee leiab, et oluline on edendada tehisintellekti ja 

muude kõrgtehnoloogiate kasutuselevõttu, kuid samuti tuleb tunnistada, et paljudel VKEdel on 

probleeme isegi elementaarse digitehnoloogia kasutuselevõtul.  

 

3.11 Üha olulisem on, et kõik osalejad – kogu väärtusahela ulatuses – pööraksid vajalikku tähelepanu 

küberturvalisusele. Lisaks on kriisid veelgi selgemalt esile toonud selle tähtsust majanduse ja 

ühiskonna laitmatu toimimise tagamisel ning rahvusvaheliste sidemete säilimisel. See nõuab 

liikmesriikidelt jõulisemaid meetmeid, sealhulgas komisjoni toetust koostööle. Samuti on üha 

olulisem võidelda desinformatsiooni vastu, tagades samal ajal, et seda ei kasutata ettekäändena 

kodanikuvabaduste, eelkõige väljendusvabaduse piiramiseks. 

 

3.12 Komitee kutsub üles kaasama nii avaliku kui ka erasektori rahalisi vahendeid, et soodustada 

investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, haridusse ja koolitusse ning tehnilisse 

taristusse. Veel üks digiarengut kujundav üldine tegur on õigusraamistik. Komitee peab oluliseks 

tagada, et muutuvad õigusaktid soodustaksid innovatsiooni ja investeeringuid ning võrdseid 

tingimusi kooskõlas inimõiguste ning keskkonna- ja kliimaeesmärkidega.  

 

3.13 Kuna digipööre on jätkuvalt üleilmse majanduskasvu oluline hoogustaja, leiab komitee, et 

digimajanduse maksustamisega seotud poliitikameetmete eesmärk peaks olema majanduskasvu 

ja piiriülese kaubanduse ja investeeringute edendamine, mitte selle takistamine. 

 

3.14 Reeglitel põhinevad ja võrdsed tingimused digitegevuseks on olulised ka rahvusvahelisel tasandil 

ning ühtne turg on vahend, mis aitab ELil saada mõjukaks ja jõuliseks ülemaailmseks osalejaks. 

Komitee kutsub üles kasutama mitmesuguseid vahendeid, alates diplomaatilisest tegevusest kuni 

innovatsioonialase koostöö ja kaubanduskokkulepeteni, et edendada inimkeskset lähenemisviisi 

ja digitehnoloogia usaldusväärsust. Et olla suuteline kehtestama ülemaailmseid standardeid, on 

vaja ka ülemaailmset konkurentsivõimet, mis lähtub liikmesriikidevahelisest tihedast koostööst.  

 

4. Inimeste hüvanguks toimiv majandus 

 

4.1 Praeguse sotsiaal-majandusliku arenguga kaasneb suur ebakindlus, mis tuleneb endiselt kestvast 

COVID-19 pandeemiast ning seda süvendavad veelgi Ukrainas toimuv sõda ja kasvavad 

geopoliitilised pinged suhetes Venemaaga. On äärmiselt oluline, et liikmesriigid tugevdaksid ja 

kooskõlastaksid tõhusalt oma majandus-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitikat, tegeleksid tulemuslikult 

makromajandusliku tasakaalustamatusega ja tagaksid riigi rahanduse usaldusväärsuse. Samal ajal 

peavad nad parandama ka oma avaliku sektori investeeringute kvaliteeti ja struktuuri, et teha 

kättesaadavaks vajalikud rahalised vahendid, sealhulgas ergutades erainvesteeringuid, et toetada 

majanduse sotsiaal-ökoloogilist ümberkujundamist, mille eesmärk on edendada tööhõive kõrget 

taset, kvaliteetseid töökohti, heaolu ja kindlustada piisav sissetulek, tagades samal ajal, et kõik 

see ei vähendaks inimeste motivatsiooni olla tööturul aktiivne. 
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4.2 EL peaks keskenduma ELi tööstuse ja töökohtade konkurentsieelisele kui heaolu võtmeteguritele 

ning ebavõrdsuse ja vaesuse vastasele võitlusele majanduse elavdamise protsessis. Euroopa 

sotsiaalõiguste sammas kui ELi sotsiaalpoliitikat suunav vahend peaks olema majanduse 

taastamise strateegia keskmes, et tagada, et majanduslik taastumine käiks käsikäes sotsiaalse 

taastumisega. EL peaks pöörama erilist tähelepanu haavatavate rühmade toetamisele aktiivse ja 

kaasava poliitika kaudu, millega kaasnevad esmased ja toetavad sotsiaalteenused.  

 

4.2.1 Taasterahastu „NextGenerationEU“ ning taaste- ja vastupidavusrahastu konjuktuurse edu tõttu 

tuleb hinnata, kas need on tõhusad vahendid, mis aitavad reageerida praegu sõja tagajärjel 

tekkinud kriisile, millel on tõenäoliselt dramaatilised tagajärjed Euroopa majandusele. Need 

vahendid täiendavad olemasolevaid struktuurimehhanisme, mille eesmärk on edendada 

majanduskasvu ning ülespoole suunatud lähenemist, kaitsta elutingimusi ning tagada sotsiaalne 

rahu ja stabiilsus ELis. 

 

4.3 Nii EL kui ka riikide valitsused peaksid rakendama meetmeid Ukrainas toimuva sõja mõju 

leevendamiseks, et hoida hinnatõus ja energiakulud peredele ja ettevõtetele võimalikult väiksena 

ning toetada majandust ja tööhõivet olemasolevate erakorraliste meetmete kohandamisega. Et 

aidata ettevõtetel kriisidega toime tulla ning luua ja säilitada töökohti, peaks komisjon pidevalt 

jälgima pandeemia ja sõja mõju igas suuruses ELi ettevõtjatele ning olema valmis vajalikeks 

ajutisteks toetusmeetmeteks, tagades samal ajal õiglased konkurentsitingimused. 

 

4.4 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab kindlalt eesmärki suunata investeeringud ümber 

viisil, et need aitaks kaasa ELi üleminekule kestlikule majandusele. Seda tehes tuleb olla 

ettevaatlik eksitava „rohepesu“ suhtes. Komitee loodab, et komisjon kaasab sotsiaalpartnereid ja 

kodanikuühiskonda aktiivselt kestliku rahastamise kavandamisse ja rakendamisse. 

 

4.5 ELi liikmesriikidel peab olema piisav eelarvepoliitiline manööverdamisruum, et tulla toime 

Ukrainas toimuva sõja negatiivse majandusliku ja sotsiaalse mõjuga. See rõhutab veelgi ELi 

majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise vajadust. Liikmesriigid peavad siiski 

konsolideerima oma riigi rahandust jõudsa majanduskasvu perioodidel, et neil oleks võimalik 

reageerida majanduslanguse ajal. Selles kontekstis kordab komitee ka oma hoiatust seoses üldise 

vabastusklausli rakendamise enneaegse lõpetamisega. 

 

4.5.1 Lisaks nõuab komitee muudetud ja tasakaalustatud, jõukusele orienteeritud majanduse juhtimise 

raamistikku, mis annab võrdse kaalu mitmele väga tähtsale poliitilisele eesmärgile, nagu näiteks 

kestlik ja kaasav majanduskasv, täielik tööhõive ja inimväärne töö, konkurentsivõimeline 

sotsiaalne turumajandus ja stabiilne riigi rahandus. Konkurentsivõimeline Euroopa majandus, mis 

on jätkusuutlik ka sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt, on kõigi eurooplaste jõukuse suurendamise 

eeltingimus. 

 

4.5.2 Pealegi on majanduslanguse kahjuliku mõju vastu võitlemisel edukamad need riigid, mille 

eelarvepoliitikas tunnistatakse vajadust luua majanduskasvu ajal tulureserve, tagades samaaegselt 

tulevaseks heaoluks vajalikud investeeringud. 

 

4.5.3 Praegu toimuva stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaatamisele järgnev muudetud pakti nõuetekohane 

jõustamine, mis tähendab loodetavasti lihtsustatud eeskirju ja protsüklilisuse vähendamist ning 
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mis peegeldab pandeemiajärgset olukorda, on väga oluline, et aidata liikmesriikidel muuta oma 

riigi rahandus kestlikuks ja suurendada investeerimiskindlust. Mis tahes tulevane 

eelarveraamistik peab: a) edendama riigi rahanduse kestlikkust, mis võimaldab suurendada 

avaliku sektori investeeringuid; b) võimaldama rohkem antitsüklilist poliitikat, ning c) 

võimaldama suuremat paindlikkust ja riigipõhist eristamist võla ümberkujundamise kavade 

suhtes, tagades samal ajal riigi rahanduse kestlikkuse. Konkreetsemalt on komitee üks peamisi 

ettepanekuid eelarveraamistiku läbivaatamiseks kehtestada avaliku sektori investeeringutele 

kuldreegel koos kulutuste tegemise eeskirjaga, seadmata ohtu keskpika perioodi eelarve- ja 

finantsstabiilsust ning euro väärtust. 

 

4.5.4 Nii riikide parlamendid kui ka Euroopa Parlament peavad säilitama oma olulise rolli tulevases 

ELi majanduse juhtimise raamistikus, et tugevdada liidu demokraatlikku vastutust. Komitee võttis 

teadmiseks töötuskindlustusskeemi loomise idee, mis sisaldus algselt Euroopa Komisjoni 

poliitilistes prioriteetides. Võttes arvesse COVIDi-19 kriisi mõju ja praegust sõda Ukrainas, võiks 

Euroopa Komisjon jätkata täiendavaid arutelusid liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega võimalike 

pikaajaliste vahendite, nt töötuse edasikindlustusskeemide üle, et tegeleda süsteemsete 

probleemidega.  

 

4.6 TERA10 mehhanismil on olnud ülioluline roll pandeemiapuhangu leevendamisel ja see on 

osutunud tõhusaks vahendiks. Sellest lähtudes kutsub komitee üles hindama selle mehhanismi 

edasise kasutamise võimalust. 

 

4.7 Majandus- ja rahaliidu süvendamine toimub käsikäes majanduse juhtimise tugevdamisega, mis 

hõlmab pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu väljakujundamist ning Euroopa poolaasta rolli 

tugevdamist, suurendades samas majanduskasvu, ühtekuuluvust, kaasamist, konkurentsivõimet 

ja lähenemist. 

 

4.8 Komitee leiab, et võttes arvesse sõjaga kaasnevaid probleeme ja eelkõige suurenevat vajadust nii 

kaitse- kui ka energiakulutuste järele, peaks Euroopa Liit kehtestama uued omavahendite 

mehhanismid. 

 

4.9 Liikmesriikide kapitaliturgude killustatus ei anna ettevõtjatele piisavalt võimalusi pääseda lihtsalt 

ligi ühtse kapitali rahalistele vahenditele. Seega on vaja liikuda edasi kapitaliturgude liidu 

väljakujundamise suunas. Kapitaliturgude liidu ja pangandusliidu süvendamine peaks 

keskenduma rahastamiskanalite tugevdamisele ja stimuleerima erasektori panust investeerimisse. 

Sellele lisaks kutsub komitee üles looma õige tasakaalu riskide jagamise ja vähendamise vahel 

ning tervitab eelkõige püüdlusi tugevdada kliimakriisist tulenevate süsteemsete riskide seiret. 

Peale selle on oluline pöörata tähelepanu sotsiaalse kestlikkuse riskidele, mis ohustavad 

sotsiaalset ühtekuuluvust, kuna lõhe heaolu jaotuses suureneb. Ka finantsturgude reguleerimisel 

tuleks eelistada keerukusele tõhusust ja tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse. 

 

4.10 Kõik sidusrühmad tuleks kaasata meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse, mille eesmärk on 

parandada finantskirjaoskust, suurendada kaitse-eeskirjade tõhusust ning vähendada teabe 

asümmeetriat finantsteenuste osutajate ja kodanike vahel. 
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 Eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA). 
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4.11 Euroopa ühtse turu potentsiaal tuleks täielikult ära kasutada. Majanduskasu oleks võimalik 

saavutada kehtivate õigusaktide parema ja tõhusama kohaldamise, täitmise ning süvendamise 

teel. Kaupade ja teenuste vaba liikumist takistavate tõkete edasine kõrvaldamine toob kasu kõigile 

– klientidele, töötajatele ja ettevõtjatele. Ühtse turu nõuetekohane toimimine sõltub samuti 

kaupade ja teenuste ohutusest ja nende kvaliteedist. 

 

4.12 Komitee väljendab muret ELis esineva ebaausa maksukonkurentsi pärast, mis soodustab 

maksustamise vältimist. Komitee leiab, et tõhus rahaliit nõuab sidusat maksupoliitikat ja oma 

liikmete maksueeskirjade järjepidevust. Komitee on samuti esitanud ettepaneku luua Euroopa 

pakt, et võidelda tõhusalt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise, maksustamise vältimise ja 

rahapesu vastu. 

 

4.13 Liigne bürokraatia põhjustab majandusele ja ühiskonnale tarbetuid kulusid. Tuleviku EL ei tohiks 

keskenduda mikrojuhtimisele, vaid peaks juhinduma parema õigusloome põhimõttest. Seda ei 

tohiks siiski teha sotsiaalsele turumajandusele omaste tarbija-, sotsiaal-, töö- ja keskkonnakaitse 

kõrgete standardite arvelt. Euroopa tasandil võiks suurendada sotsiaalpartnerite suutlikkust 

probleemide lahendamisel, näiteks eri huvide tasakaalustamiseks. 

 

4.14 Ettevõtlus on võtmepädevus konkurentsivõime, innovatsiooni ja heaolu parandamisel ning 

sotsiaalse ja keskkonnasäästliku majanduse arendamisel, eriti pandeemiajärgse taastumise 

kontekstis. Ettevõtlusalase hariduse soodustamine ettevõtlusoskuste arendamiseks võiks aidata 

vähendada töötust, seda eriti noorte hulgas. Ettevõtlus kõigis selle vormides ja kõigis sektorites 

(sealhulgas turism, tööstus, platvormimajandus, sotsiaalmajandus ja vabad elukutsed) on tarvilik 

majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse jaoks. Oluline on selgitada välja 

raskused, mis takistavad eelkõige rohe- ja digipöörde kontekstis VKEsid (eeskätt väga väikesi 

pereettevõtteid) ühtsele turule sisenemisel ja neile reageerida. Komitee kutsub komisjoni üles 

rakendama oma tööprogrammis konkreetseid meetmeid, et kõrvaldada juba tuvastatud ühtse turu 

tõkked11. 

 

4.15 Komitee toetab selliste majandusmeetmete paketi vastuvõtmist, milles kasutataks tõhusalt riigis 

olemasolevaid nii avaliku kui ka erasektori vahendeid, sealhulgas taasterahastu 

„NextGenerationEU“ ning taaste- ja vastupidavusrahastu raames loodud rahalisi vahendeid. 

Komiteele valmistab jätkuvalt muret kodanikuühiskonna organisatsioonide vähene kaasamine. 

Organiseeritud kodanikuühiskond nõuab ametlikumaid menetlusi, mis hõlbustaksid reaalset 

teabevahetust riiklike taaste- ja vastupidavuskavade elluviimisel ja hindamisel. 

Partnerluspõhimõtet tuleks kasutada kodanikuühiskonna tõhusa kaasamise mehhanismi 

eeskujuna.  

 

4.16 Komitee toetab komisjoni seadusandlikke ettepanekuid äriühingute maksustamise valdkonnas ja 

kiidab komisjoni koordineerimist üleilmse üksmeele saavutamiseks OECD ja kaasava raamistiku 

tasandil peetud globaalsete arutelude teel. 

 

                                                      
11 

 Vt näiteks komisjoni talituste töödokument „Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers“, 

SWD(2020) 54 final, Brüssel, 10.3.2020. 
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4.17 Komitee toetab uue maksusüsteemi kavandamisel kõiki jõupingutusi, mille eesmärk on 

vähendada Euroopa ettevõtete ja maksuhaldurite kulusid nõuete täitmisel. Euroopa ettevõtjaid ei 

tohi panna ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Ülemaailmse maksukokkuleppe teise samba 

täielik rakendamine on keeruline ning nõuab palju aega ja märkimisväärseid jõupingutusi nii 

ettevõtetelt kui ka maksuhalduritelt. Rahvusvaheliselt kokku lepitud eeskirjade ühetaoline ja 

samaaegne vastuvõtmine ja rakendamine ELis ja teistes kaubandusplokkides on ELi ja selle 

liikmesriikide jaoks äärmiselt oluline. 

 

4.18 Sotsiaalne ettevõtlus väärib erilist tähelepanu, pidades silmas rolli, mis sellel ettevõtlusvormil 

võib olla kriisist väljatulekul. Sotsiaalmajanduse tegevuskava elluviimine on selle sektori 

tugevdamisel keskse tähtsusega. Konkreetse sotsiaalmajanduse ökosüsteemi määratlemine uues 

tööstusstrateegias peab viima konkreetsete meetmeteni, et muuta sotsiaalmajandus 

keskkonnasäästlikuks, digitaalseks ja vastupidavaks.  

 

4.19 Pärast pandeemiat on suurenenud vajadus edendada kõigi jaoks kvaliteetset õpirännet ja selle 

õpiväljundite tunnustamist. Seetõttu toetab komitee õppiva Euroopa jaoks tõelise Euroopa 

haridusruumi loomist 2025. aastaks. See saavutatakse rahastamise ja eelkõige valdkonnaülese 

koostöö kaudu haridusvaldkonnas. 

 

4.20 Tänapäevane tarbijapoliitika peab tarbijatele tagama vajalikud õigused ja kaitse. Tänu ühtsele 

turule on ELi tarbijatel ja ettevõtjatel palju lihtsam osta ja müüa tooteid ja teenuseid piiriüleselt 

nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda. See nõuab usaldust ja kindlustunnet turu suhtes, 

sihipäraseid õigusakte ja tõhusat jõustamist. Tarbijate teavitamine ja koolitamine peab samuti 

aitama neil teha vastutustundlikumaid valikuid. 

 

4.21 Parandada tuleb vabatahtliku kaasamise võimalusi ning suurendada selle ulatust ja kvaliteeti. 

Innovaatilistes ja paindlikes raamistikes, mis avavad uusi võimalusi, tuleks uurida ja rakendada 

igas vanuses ja igasuguse taustaga inimeste vabatahtlikuna kaasamise potentsiaali. EL peaks 

kuulutama 2025. aasta Euroopa vabatahtlike aastaks. See oleks sobiv tunnustus vabatahtlike 

jõupingutustele ja nende mõjule COVID-19 kriisi ja Ukrainas toimuva sõja ajal. See rõhutaks 

nende olulisust Euroopa tervishoiu ja heaolu valdkonnas ning nende rolli Euroopa majanduse 

taastamisel ja Euroopa tulevikus. 

 

4.22 Vabad elukutsed on kõikides liikmesriikides oluline sotsiaalne ja majanduslik tegur ning nad 

vastutavad tähtsate avalike teenuste osutamise eest sellistes valdkondades nagu tervishoid, õigus, 

julgeolek, keeled ja kunst. Seepärast tuleb enne ja pärast Euroopa õigusaktide vastuvõtmist 

koostada spetsiaalne mõjuhinnang, et uurida, millised on nende seadusandlike ettepanekute 

tagajärjed vabadele elukutsetele. Seejuures peab Euroopa Liidu seadusandja võtma arvesse 

eelkõige bürokraatliku koormuse negatiivset mõju vabadele elukutsetele. 

 

5. Euroopa positsiooni tugevdamine maailmas 

 

5.1 Komitee kutsub üles looma avatud, õiglast, kaasavat ja prognoositavat rahvusvahelist 

kaubanduskeskkonda, mis toetab demokraatiat ja õigusriiki, rahu ja stabiilsust, sotsiaalset ja 

keskkonnaalast kestlikkust ning avatud, õiglast ja reeglitel põhinevat maailmakaubandust. 

Euroopa peab kaitsma ülemaailmseid kaubanduseeskirju, tagama võrdsed tingimused ning 
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leidma tasakaalu strateegilise autonoomia ja rahvusvahelisele kaubandusele avatuse vahel, 

edendades tugevat tööstusbaasi ja vastupidavaid rahvusvahelisi tarneahelaid. 

 

5.2 , Nii viimastel aastatel Hiinas toimunud arengud kui ka Venemaa jätkuv agressioon näitavad 

selgelt, et rahvusvahelise kaubanduse kasv ei pruugi aidata kaasa demokraatlike protsesside 

tugevdamisele. Seetõttu peab EL eeldama, et põhiväärtused, näiteks inimõiguste austamine, 

õigusriigi põhimõte ja meediavabadus, on liidu kaubanduspoliitika üheks teguriks. 

 

5.3 Komitee peab oluliseks, et jätkuvalt tegeletaks ELi kriitilise sõltuvusega kolmandatest riikidest. 

See kehtib eelkõige energia, tooraine, toidu, tervishoiutoodete, taristu ja tehnoloogiate kohta, kuid 

ka julgeoleku-, kaitse- ja kosmosepoliitika tööstusliku mõõtme osas. EL peab eelkõige läbi 

vaatama vajakajäämised oma tööstussuutlikkuses ja oma sõltuvuse ebausaldusväärsetest 

partneritest. 

 

5.4 Samal ajal nõuab ELi avatud strateegilise autonoomia ja jõulisema ülemaailmse rolli tugevdamine 

koostööd partneritega eri valdkondades, sealhulgas kaubanduses. Komitee kutsub üles viima 

lõpule läbirääkimised kahepoolsete kaubanduslepingute üle ja arendama mitmepoolset koostööd 

WTOs. Ajakohastatud lepingutel põhinevate suhete edendamine Ladina-Ameerika partneritega 

oleks ELi jaoks samuti oluline võimalus oma positsiooni tugevdamiseks. 

 

5.5 Komitee rõhutab kodanikuühiskonna olulist rolli kaubanduses ja toonitab vajadust tugevdada 

koostööd kodanikuühiskonnaga alates kaubandusvahendite ja -lepingute 

(vabakaubanduslepingud, majanduspartnerluse kokkulepped ja investeerimislepingud) 

koostamisest kuni nende järelevalveni. See aitaks saavutada ELi uue kaubandusstrateegia 

eesmärke, tagades, et sõlmitud kaubanduslepingud aitavad kaasa nii ELi kui ka partnerriikide 

majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele kestlikule arengule. 

 

5.6 Samuti on vaja teha koostööd transpordi, digi- ja energeetika valdkonnas, mis on avanud uusi 

võimalusi, näiteks ELi ja USA vaheliseks koostööks. Põhivõrgukoridorid peavad olema kauba- 

ja reisijateveo jaoks ülejäänud maailmaga paremini ühendatud. Komitee kutsub üles looma 

foorumi, et hõlbustada TEN-T võrgu ühendamist ülejäänud maailma, sealhulgas naaberriikide 

transpordisüsteemidega.  

 

5.7 Komitee leiab, et EL vajab ennetavamat ja tõhusamat lähenemisviisi, et seista Euroopa 

tööstussektorite huvide eest, luues võrdsed konkurentsitingimused ja võideldes ebaausate 

kaubandustavade vastu kehtivate kaubandusõigusaktide, eelkõige dumpingu- ja 

subsiidiumivastaste õigusaktide abil.  

 

5.8 Komitee peab vajalikuks tugevdada euro rahvusvahelist rolli kui olulist vahendit Euroopa 

ülemaailmse positsiooni tugevdamiseks ja kutsub üles pöörama rohkem tähelepanu euro 

rahvusvahelise rolli nõrgenemise põhjustele ning majandus- ja rahaliidu väljakujundamisele. 

 

5.9 Komitee kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et WTOs võetaks omaks ELi 

lähenemisviisi kaubandusele ja kestlikule arengule nii tööjõu- kui ka keskkonnaalaste kohustuste 

osas. See peaks hõlmama ka edasisi arutelusid kodanikuühiskonna kõikide komponentide 
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struktuurse kaasamise üle WTO protsessidesse, sest kodanikuühiskonna kaasamiseta ei ole 

võimalik saavutada tõelist jätkusuutlikkust. 

 

5.10 Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ei ole enam piisavalt suutlik ega ulatuslik, et 

reageerida kliimamuutustega seotud katastroofidele ja paljudele riskidele nii liidu territooriumil 

kui ka sellest väljaspool. Reeglina kasutatakse elanikkonnakaitse mehhanismi 

looduskatastroofide tagajärgedega tegelemisel, aga lisaks tuleb sellel toime tulla selliste riskidega 

nagu pandeemiad, suured tööstusriskid, ulatuslik merereostus, küberrünnete mõju elektri- ja 

joogiveevõrkudele ja kogu elutähtsale taristule ning sisserändega seotud humanitaarkriiside 

ohjamine. 

 

5.11 Elanikkonnakaitse lühiajaliste meetmete ja humanitaarabi pikaajalise juhtimise vaheline seos 

vajab paremat lähenemist ja koordineerimist. Sellega seoses peab komitee vajalikuks analüüsida 

Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabi ameti loomise vajadust, mis oleks praktiline 

mehhanism jõulisemate välispoliitiiliste meetmete võtmiseks. 

 

5.12 Komitee märgib, et paljudes partnerriikides puudub endiselt kaasav ja osaluspõhine dialoog ja 

poliitikakujundamine ning et kodanikuühiskonna ja sotsiaaldialoogi ulatus väheneb üha enam, 

seda hoolimata komisjoni pakutavast toetusest. Komitee teeb ettepaneku, et komisjon käivitaks 

mõnes partnerriigis koostöös komiteega katseprojekti „Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi 

tulemustabel“, et hinnata igal aastal kodanikuühiskonna ja sotsiaaldialoogi olukorda, alustades 

Lääne-Balkani riikidest või Euroopa – Vahemere piirkonna riikidest. 

 

6. Euroopaliku eluviisi edendamine 

 

6.1 Pea igas Euroopa riigis tuleb tugevdada tervishoiusüsteeme, keskendudes ennetamisele ja tagades 

kõikidele juurdepääsu kvaliteetsetele rahvatervise struktuuridele, põhilistele tervishoiuteenustele, 

sealhulgas vaktsiinidele, ja pikaajalisele hooldusele. Vaimse tervise probleemid vajavad kiiret 

strateegilist reageerimist. 

 

6.2 Komitee tuletab meelde, et väga oluline on toetada tugevat ja koordineeritud Euroopa tervishoiu 

ökosüsteemi, et anda panus ELi tööstuse strateegilisse autonoomiasse, tehnoloogilisse 

suveräänsusesse ja ELi kodanike paremasse elukvaliteeti. Läbi tuleb viia alt-üles kaardistamine 

ja analüüs, et hinnata tuvastatud sõltuvuste täpset olemust ning et tegeleda strateegiliste 

materjalide nappuse ja nendega seotud haavatavusega. 

 

6.3 Ränne on endiselt prioriteetne teema lähtuvalt selle mõjust ELi demograafiale, majandusele ja 

poliitikale (tööhõive, sotsiaalküsimused, tööturg, integratsioonipoliitika, piirikontroll, võitlus 

rassismi, ksenofoobia, populismi ja diskrimineerimise vastu). ELi rände- ja varjupaigaleppele 

ning Euroopa ühisele varjupaigasüsteemile tuleb anda lõplik kuju, mis põhineb tõelisel tasakaalul 

solidaarsuse ja vastutuse vahel ning ELi ja liikmesriikide rahvusvahelisest õigusest tulenevatel 

kohustustel. 

 

6.4 Ukraina sõja tagajärjel tekkinud pagulaskriis toob esile selle valdkonna suure tähtsuse ja näitab, 

kuidas EL saab õigesti reageerida: lisaks viivitamatu kaitse pakkumisele ning ajutiste elamis- ja 

töölubade andmisele pagulastele tuleb rakendada kiireloomulisi meetmeid nende liikmesriikide 
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ühiskonda ja tööturule integreerimiseks ning nii valitsustele kui ka kohapeal tegutsevatele 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele tuleb kättesaadavaks teha piisavad rahalised vahendid. 

 

6.5 2022. aasta on Euroopa noorteaasta, mille eesmärk on pöörata tähelepanu noorte tehtud 

ohverdustele ja nende probleemidele COVID-19 pandeemia ajal ja ka praegu, pakkudes neile 

osalemisvõimalusi kõikidel tasanditel, pöörates erilist tähelepanu keskkonnaküsimustele, 

kaasamisele, digivaldkonnale ja noorte integreerimisele kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse. 

On väga oluline, et sellel aastal oleks oma konkreetne pärand ja et noored oleksid tõepoolest igal 

aastal ELi tasandi algatuste keskmes. Seepärast peaks komisjon jätkama tööd noorteaasta 

järelmeetmetega 2023. aastal ja ka pärast seda. 

 

7. Uus hoog Euroopa demokraatiale 

 

7.1 Vaja on meetmeid, et tõhustada kodanikuühiskonna dialoogi sidusrühmade ja 

ühiskonnarühmadega ning nende seas, tagades neile vastutuse ja tõelise osalemise neid otseselt 

mõjutavates poliitikavaldkondades, edendades kodanike rolli Euroopa tuleviku ülesehitamisel. 

 

7.2 On olemas mõned kanalid, millel on oluline roll kodanike kaasamisel Euroopa tasandil, näiteks 

Euroopa kodanikualgatus. Need kanalid ei ole aga piisavad ELi kodanike sisuliseks kaasamiseks 

ning vaja on osalusvahendeid (sealhulgas e-osalus), mis on kaasavamad, mida kasutatakse 

struktuurselt, mis on kõigile kättesaadavad ja eelkõige mõjusamad. 

 

7.3 Sellest ideest kantuna tuleks suurendada ja tugevdada komitee institutsioonilist rolli 

organiseeritud kodanikuühiskonna väljakujunenud esindajana ELi poliitika kujundamise 

nõustamisel, aga ka osalusdemokraatia meetmete soodustaja ja tagajana, näiteks 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega struktureeritud dialoogi ja kodanike paneelarutelude 

korraldamisel. Elujõuline kodanikuühiskond on Euroopa Liidu demokraatliku elu jaoks 

ülioluline. 

 

7.4 Soovitame ELi poliitikakujundajatel kehtestada sidusad Euroopa Liidu kodanikuühiskonna 

strateegiad (nii sise- kui välispoliitika tarvis), sealhulgas poliitikameetmed, mis põhinevad sektori 

ja kodanikuühiskonna dialoogi paremal tunnustamisel, k.a. Euroopa demokraatia tegevuskava 

asjaomases sambas, õigusriigi põhimõtte iga-aastasel hindamisel ja Euroopa kodanikuühiskonna 

strateegial, õigusraamistike võimaldamisel ja võrdsete võimaluste loomisel Euroopas, 

juurdepääsul avaliku sektori rahastamisele ning ELi tasandi järelevalve- ja kaitsemehhanismidel. 

 

7.5 Kodanike nõudmiste täitmiseks on oluline keskenduda Euroopa tuleviku konverentsi 

ettepanekute järelmeetmetele. Komitee eeldab, et kõik Euroopa institutsioonid rakendavad oma 

rollile ja pädevusele vastavat konstruktiivset ja ambitsioonikat lähenemisviisi igas järelmeetmete 

etapis, sealhulgas seadusandlike ettepanekute puhul. Komitee on valmis täitma oma rolli ja 

tagama konverentsi järelduste nõuetekohased järelmeetmed ning kui korraldatakse konvent, tuleb 

komiteele anda sellel tähtis roll. 

 

7.6  Selleks et taastada usaldus laienemise vastu ja tugevdada viise, kuidas EL jõuab piirkonna 

loomulike liitlasteni, on komitee veendunud, et EL peaks selgelt kaasama Lääne-Balkani riigid 

tegevustesse, mille eesmärk on viia ellu Euroopa tuleviku konverentsi tulemusi. 
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7.7 Ukrainas toimuv sõda on andnud hoogu Euroopa ühistele meetmetele ja integratsioonile olulistes 

valdkondades, näiteks kaitse- ja välispoliitikas, sellisel määral, mida ei olnud mõne kuu eest 

võimalik ettegi kujutada. Komitee tervitab Versailles’ deklaratsioonis väljendatud kohustust 

suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kasutamist ning rõhutab, et EL peaks liikuma tugevama 

poliitilise integratsiooni suunas, mis võiks toetada ühist välispoliitikat. Komitee kutsub 

liikmesriike üles alustama viivitamata tööd tõeliselt ühise ja tõhusa kaitsesüsteemi 

rakendamiseks, mis tugevdaks märkimisväärselt Euroopa suutlikkust end kaitsta12. ELi tasandil 

selleteemaliste otsuste vastuvõtmisse peaks olema kaasatud Euroopa Parlament kui inimeste 

otsene esindaja vastavalt aluslepingutele.  

 

7.8 Et võidelda sõja majanduslike tagajärgedega, peavad Euroopa Parlament, samuti komitee, 

sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid olema kaasatud erandolukorra 

plaanidesse, eelkõige strateegia „RepowerEU“ eri aspektide kavandamisse. 

 

7.9 Komitee rõhutab vajadust tegeleda probleemidega, mis on seotud noorte aktiivse kaasamisega 

ühiskonda, poliitikasse ja otsustusprotsessidesse, võttes arvesse, et lapsed ja noored kuuluvad 

põlvkonda, kel tuleb maksta tagasi tohutu valitsemissektori võlg, mida riigid on praegu võtnud 

pandeemia tagajärgedega toimetulekuks, ning nemad peavad elama praegu kliimamuutuste ja 

Euroopa uue julgeolekuolukorraga toimetulekuks võetavate meetmete tagajärgedega. Samuti on 

vaja kooskõlastatud Euroopa lähenemisviisi, mis tugineb tugevale poliitikale ja 

õigusraamistikule, et lõpetada ebasoodsate olude edasikandumine ühelt põlvkonnalt teisele. 

Hoolikalt tuleks kontrollida seatud ambitsioonika eesmärgi saavutamist, milleks on võimalikult 

paljude laste ja noorte vaesusest väljaaitamine. 

  

7.10 Komitee rõhutab, et soolist võrdõiguslikkust ja soolise aspektiga arvestamist tuleks käsitleda ELi 

õigusloome ja selle jõustamise kõikide aspektide puhul, eelkõige seetõttu, et pandeemia ja selle 

põhjustatud majanduslangus on süvendanud soolist tasakaalustamatust. 

 

7.11 Erakorralistele tingimustele reageerimine ei tohi minna vastuollu õigusriigi põhimõttega ega 

ohustada demokraatiat, võimude lahusust ja Euroopa kodanike põhiõigusi. Rakendada tuleb uusi 

ELi vahendeid põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte kaitsmiseks ning edendamiseks, näiteks 

õigusriigi põhimõtte järgimise läbivaatamise tsükkel ning mehhanism, mille kohaselt on ELi 

rahastamise eeltingimus põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte järgimine. Seda tuleb võtta arvesse 

eelkõige tundlike ajutiste otsuste puhul, näiteks teatud ringhäälinguorganisatsioonide 

keelustamine, inimeste vaba liikumise piiramine või mistahes muud otsused, mis tehakse nii 

pandeemia kui ka sõja ajal. 

 

7.12 Komitee on soovitanud võtta vastu maa- ja linnapiirkondade õiguste ja kohustuste Euroopa harta 

ning kutsub üles looma maaelupakti juhtimismudelit, mis hõlmab nii kohalikke omavalitsusi kui 

ka kohalikke era- ja mittetulundusettevõtteid. Seejuures tuleb teha koostööd kohaliku 

demokraatliku ja sotsiaalpartnerite struktuuriga, et kohalikud seisukohad tehtaks kuuldavaks ja 

pikaajalist visiooni saaks tulemuslikult ellu viia. 

 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (p.34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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7.13 Seoses Euroopa rohelise kokkuleppega kutsub komitee üles looma tugevaid juhtimisstruktuure, 

et kaasata kõik sidusrühmad Euroopa rohelise kokkuleppe meetmete kavandamisse, mille hulka 

kuuluvad muu hulgas: 

 

- Euroopa kliimapakti sidusrühmade platvormi loomine, mis koosneb kõigi tasandite 

kliimavaldkonnas osalejatest; 

- ELi kliimameetmete rahastamise foorumi rajamine, et hõlbustada juurdepääsu rahastamisele 

ja kõrvaldada tõkked; 

- olemasolevate Euroopa sotsiaaldialoogi struktuuride nõuetekohase kaasamise tagamine; 

- liikmesriikide julgustamine, et nad kaasaksid riiklike ja piirkondlike õiglase ülemineku kavade 

koostamisse piirkondlikke omavalitsusi, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna 

organisatsioone; 

- noorte struktuursem kaasamine kestlikkusalasesse otsustusprotsessi ja noorte delegaadi 

lisamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi koosolekutel 

osalevasse ametlikku ELi delegatsiooni; 

- paketi „Eesmärk 55“ struktuurne sidumine ÜRO kestliku arengu eesmärkidega; 

- Euroopa Komisjoni ja komitee ühise eduka tegevuse jätkamine Euroopa ringmajanduse 

sidusrühmade platvormi raames. 

 

7.14 ELi institutsioonid peaksid tunnustama ka kodanikuühiskonna olulist rolli põhiõiguste ja 

õigusriigi põhimõttest juhinduva kultuuri levitamisel ning edendama kodanikuühiskonna 

osalemist ELi väärtuseid ja põhimõtteid puudutava asjakohase teavitamise hõlbustamisel. Sellest 

lähtuvalt tuleb tugevdada kodanikuühiskonna rolli õigusriigi põhimõtte läbivaatamise tsüklis, 

tehes seda muu hulgas sidusrühmade foorumi kaudu. 

 

7.15 Lisaks peab komitee ülioluliseks tagada kodanikuühiskonna esindajate, sealhulgas 

sotsiaalpartnerite, tarbijaorganisatsioonide ja muude asjakohaste sidusrühmade kaasamine 

poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“ ja sellega seotud riiklike tegevuskavade 

kujundamisse, rakendamisse ja järelevalvesse. 

 

7.16 Komitee palub komisjonil tagada parema õigusloome prioriteetsus ning kutsub komisjoni, sh 

kõiki selle talitusi, ja ELi seadusandjaid üles süvendama ja edendama järjekindlalt ELi parema 

õigusloome süsteemi kõigis aspektides ning kasutama oma töös süstemaatiliselt parema 

õigusloome vahendeid ja suuniseid. 

 

7.17 Komitee rõhutab, et komisjon peaks vaikimisi põhjendama kõiki seadusandlikke ettepanekuid 

täielikult väljatöötatud mõjuhinnangu abil. Komisjon peaks koostama nõuetekohase 

mõjuhinnangu ka kõikide edasiste strateegiate kohta, et teha nende mõjud kindlaks varajases 

etapis ja paremini prognoosida konkreetsete algatuste ühist mõju. 

 

7.18 Komitee rõhutab, et parema õigusloome vahendid peavad jääma poliitiliselt neutraalseks ja selgelt 

eraldatuks poliitiliste otsuste tegemisest, mis tuleb jätta selleks määratud legitiimsetele 

poliitilistele organitele. 

 

Euroopa Komisjoni ettepanekutega seotud avalike konsultatsioonide käigus tuleb hoolitseda selle 

eest, et tagatud oleks eri sidusrühmade panus ja et see oleks tasakaalus. Selleks tuleb läbi vaadata 
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meetodid, et jõuda paremini kodanikuühiskonna organisatsioonideni ELi ja riiklikul tasandil. 

Komitee rõhutab, et veebipõhiseid menetlusi tuleb täiendada kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega peetava struktureeritud dialoogiga poliitikakujundamise kõikides etappides, 

sealhulgas rakendamis- ja hindamisetapis. 

 

7.19 Komitee kutsub komisjoni ja eelkõige Teadusuuringute Ühiskeskust üles kaasama komitee 

täielikult oma tulevikusuundade analüüsi tsüklisse ja toetama komiteed kodanikuühiskonna 

organisatsioonide, ametiühingute ja ettevõtjate ühenduste praeguste tulevikusuundade analüüsi 

meetmete läbivaatamisel. 

 

7.20 Komitee kutsub samuti üles veelgi tugevdama koostööd eri algatuste järelhindamisel. 

 

7.21 Nii pandeemia kui ka praegune Ukrainas toimuv sõda on näidanud, et riiklikul ja Euroopa tasandil 

on väga kiiresti vaja edasisi meetmeid, et tugevdada vaba ja pluralistlikku meediat ning 

kvaliteetset sõltumatut ajakirjandust. 

 

Brüssel, 14. juuli 2022 

 

 

 

Christa Schweng Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 

_____________ 

 


