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Sinu heaks teha
2021. aasta väljaanne

Euroopa Majandus- ja
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Euroopan talousja sosiaalikomitea

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) esindab
kodanikuühiskonna seisukohti ELi institutsioonides ja
ühendab sidusrühmi ELiga.
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
tutvustus
EMSK on Euroopa Liidu lahutamatu osa: see
loodi 1957. aastal Rooma lepinguga, et anda
nõu ELi tasandi otsustajatele ja tagada, et kogu
Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonid
ja võrgustikud saavad kaasa rääkida siinse
maailmajao arenguasjades.

Need organisatsioonid on sageli ühenduslüli
otsustajate ja kodanike vahel ning
võimaldavad inimestel aktiivselt tegutseda,
et kutsuda esile muutusi või toetada üldise
heaolu nimel konkreetseid eesmärke.

EMSK erineb teistest ELi organitest. Tegu
on ainulaadse konsulteerimis-, dialoogi- ja
kokkuleppeplatvormiga, kuhu kuuluvad
organiseeritud kodanikuühiskonna kõigi eri
sektorite esindajad.
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EMSK ülesanne ja visioon
EMSK eesmärk on aidata tagada see, et
ELi poliitikaloome ja seadusandlus
on demokraatlikum ja tõhusam ning
peegeldab päriselt ELi kodanike vajadusi.
EMSK-l on kolm peamist ülesannet:
• nõustada Euroopa Parlamenti,
nõukogu ja Euroopa Komisjoni;
• tagada kodanikuühiskonna
organisatsioonide seisukohtade
arvessevõtmine Brüsselis ja suurendada
teadmisi ELi õigusaktide mõjust ELi
kodanike elule;
• toetada ja tugevdada organiseeritud
kodanikuühiskonda nii ELis kui ka väljaspool.
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EMSK edendab Euroopas parlamentaarse
demokraatia
kõrval
pühendunult
ka
osalusdemokraatiat. EMSK kujutluses on
ühiskond koht, kus igaüks on kaasatud ja
osaleb aktiivselt. See tähendab, et kodanikel
on kaalukas sõna nii enda kui ka oma laste
tuleviku määramisel. See tähendab, et noored
usuvad oma võimalusse leida töö ja elada
inimväärselt ning inimesed tunnevad end
igapäevaelus kindlamalt, kaasatuna, võrdselt
austatuna ja turvaliselt.

EMSK hing on
tema liikmed
Brüsselis asuval EMSK-l on 329 liiget
ELi 27 liikmesriigist. Liikmete ühiskondlik ja
ametialanetaustonvägamitmekesine,nagu
ka nende teadmiste- ja kogemustepagas.
Nad esindavad tööandjate organisatsioone,
tööstust, kaubanduskodasid, väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd)
ühendusi,
ametiühinguid,
tarbijaid,
põllumajandustootjaid, puuetega inimeste
õiguste aktiviste, akadeemilisi ringkondi,
naisõiguste rühmitusi, keskkonnakaitsjaid,
ühistuid, noorteorganisatsioone, inimõiguste
organisatsioone jne. Kokku on EMSKsse koondunud umbes 250 riigi tasandi
organisatsiooni ja võrgustikku, mis esindavad
miljoneid ELi kodanikke.
EMSK liikmed nimetab viieaastaseks ametiajaks
ametisse nõukogu liikmesriikide soovitusel,
kuid EMSK heaks töötavad nad sõltumatult
kõigi ELi kodanike huvides.

Liikmed ei ole pidevalt Brüsselis. Enamik neist
jätkab oma ametialast tegevust koduriigis,
mis tagab, et neil säilib otsekontakt oma
tööpiirkonnaga.
EMSK liikmed jagunevad kolme rühma:
tööandjate rühm, töötajate rühm ja Euroopa
mitmekesisuse
rühm.
Eesmärk
on
saavutada kõigi rühmade üksmeel, et
EMSK arvamused peegeldaksid täielikult ELi
kodanike majanduslikke ja sotsiaalseid huve.

Tööandjate rühm
I rühm

Töötajate rühm
II rühm

Euroopa mitmekesisuse rühm
III rühm
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EMSK toimimine
Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa
Komisjon on õiguslikult kohustatud
konsulteerima EMSK-ga uute õigusaktide
väljatöötamisel paljudes valdkondades.
EMSK uurib ettepanekuid ja koostab arvamusi
liikmete hulgas saavutatud kokkuleppele
tuginedes.
Lisaks võtab EMSK vastu omaalgatuslikke
arvamusi küsimustes, mida liikmed peavad
ELi kodanike seisukohalt oluliseks. Koostatakse
ka ettevalmistavaid arvamusi, mida
ELi seadusandjad võivad paluda, et saada
kodanikuühiskonna seisukoht konkreetse
poliitikameetme kohta. Komitee kajastab ka
kodanikuühiskonna vajadusi – selleks avaldab ta
deklaratsioone, resolutsioone, teabearuandeid
ja ELi õigusaktide mõju hinnanguid.

Komitees on kuus sektsiooni ja tööstuse
muutuste nõuandekomisjon ning mitu
vaatlusrühma ja ajutist töörühma. Need
tööorganid hõlmavad ELi tegevuse eri aspekte,
mis ulatuvad majandus- ja sotsiaalküsimustest
transpordi
ja
keskkonnani,
siseturust
välissuheteni ning õigusriigi põhimõttest ja
Euroopa poolaastast Brexitini. Sõltuvalt oma
pädevusvaldkondadest kuuluvad liikmed ühte
või mitmesse tööorganisse.

ECO

INT

TEN

Majandus- ja rahaliidu ning
majandusliku ja sotsiaalse
ühtekuuluvuse sektsioon

Ühtse turu, tootmise ja tarbimise
sektsioon

Transpordi, energeetika,
infrastruktuuri ja infoühiskonna
sektsioon

SOC

NAT

REX

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja
kodakondsuse sektsioon

Põllumajanduse, maaelu arengu
ja keskkonna sektsioon

Välissuhete sektsioon

Arvamusi
arutatakse
ja
võetakse
lihthäälteenamusega vastu EMSK täiskogu
istungjärkudel, mis toimuvad üheksa
korda aastas Brüsselis. Seejärel saadetakse
arvamused ELi seadusandjatele parlamendis
ja nõukogus, andes sel viisil nende seisukohti
mõjutades oma panuse seadusloomesse.
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Igal aastal korraldab EMSK nii Brüsselis kui
ka liikmesriikides üle 1000 koosoleku ning
avaldab umbes 150 arvamust 24 keeles.
Arvamuste otsisüsteem: www.eesc.europa.
eu/et/our-work /opinions-informationreports/opinions

Mõned edulood
EMSK suurendab
kodanikuühiskonna mõjuvõimu
kliimameetmete valdkonnas
EMSK soovitusi, sealhulgas ettepanekut luua
ELi kliimameetmete rahastamise foorum,
võeti arvesse Euroopa Komisjoni teatises
Euroopa kliimapakti kohta.

EMSK räägib kaasa selles, kuidas Eli
raha kulutatakse
EMSK osaleb Euroopa Komisjoni loodud
kestliku rahanduse eksperdirühmas.

EMSK vähendab jäätmeid
Koos Euroopa Komisjoniga loodud Euroopa
ringmajanduse sidusrühmade platvorm seob
ringmajanduses poliitika praktikaga.

EMSK nõuab puuetega inimestele
õigust hääletada
800 000 ELi kodanikku 16 riigis on puude
tõttu jäetud ilma õigusest hääletada. EMSK
algatas kampaania selle diskrimineerimise
lõpetamiseks.
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EMSK soovib puhtamaid ja
keskkonnasäästlikumaid akusid
Säästvad akud sõltuvad kolmandatest
riikidest pärit toorainest, alternatiivkütustest,
tehnoloogilisest oskusteabest ja ringlussevõtu
suutlikkusest, sealhulgas jäätmesõelumisest.
Neid soovitusi on arvesse võetud ELi akusid
käsitlevas strateegilises tegevuskavas.

EMSK hoolib rändajatest
EMSK ja Euroopa Komisjon korraldavad
ühiselt Euroopa rändefoorumit, mille kaudu
poliitikakujundajad ja kodanikuühiskond jälgivad
rände-, varjupaiga- ja integratsiooniküsimusi.

EMSK ei jäta ühtegi piirkonda
kõrvale
2020. aastal esitati 2030. aasta territoriaalne
tegevuskava. Ka EMSK andis sellesse oma
panuse: parem tasakaal linna- ja maapiirkondade
vahel, inimväärsed elutingimused kõigile, heas
seisundis keskkond jne. Ükski ELi kodanik ei
tohiks jääda juurdepääsuta avalikele teenustele
vaid oma elukohapiirkonna tõttu.
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EMSK annab eeskuju
kodanikuühiskonna järelevalveks
rahvusvahelise kaubanduse üle
EMSK
poliitikakujundamises
osalemise
mudel on nüüd standardmudelina kasutusel
rahvusvahelisi kaubanduslepinguid käsitlevates
kodanikuühiskonna nõuanderühmades.

EMSK peab Brexitit
kahetsusväärseks, ent hoiab
sidet Ühendkuningriigi
kodanikuühiskonnaga
Tänu EMSK-le sisaldab Brexiti-järgne ELi
ja Ühendkuningriigi leping nüüd ühist
kodanikuühiskonna
nõuanderühma,
et
kodanikuühiskond jälgiks edaspidigi tulevasi
suhteid.

Noored
eurooplased
Oma ülesannet täites tahab EMSK kuulda,
mida noortel on öelda. Noored ei ole mitte
ainult Euroopa tulevane tööjõud, tulevased
aktivistid ja poliitikud – neil on ka palju ideid,
mis on väärtuslikud kohe praegu.
EMSK on võtnud noortega töötamise üheks
oma põhiprioriteediks.

Näited konkreetsetest algatustest:
• koostatakse arvamusi noorte konkreetsete
vajaduste ja püüdluste kohta;
• korraldatakse noorteüritusi, näiteks
iga-aastase ürituse „Sinu Euroopa,
Sinu arvamus“ raames toimuv arutelu
kooliõpilastega kõigist ELi liikmesriikidest ja
kandidaatriikidest;
• soodustatakse EMSK liikmete korrapäraseid
külaskäike oma kodukoha koolidesse ja
ülikoolidesse, kus nad selgitavad, kuidas EL
toimib, ning kuulavad noorte muresid ja
ootusi.
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Euroopa ja EMSK
ees seisvad probleemid
EMSK praegune president Christa Schweng nimetati ametisse
28. oktoobril 2020 ja tema moto on

„Ühinenud Euroopa tuleviku nimel“.
Euroopa Liit peab olema majanduslikult heal järjel, sotsiaalselt
kaasav ja keskkonnasäästlik. See peab võimaldama kogu
kodanikuühiskonnale usaldusväärseid tingimusi, et areneda ja elada
avatud väärtuspõhises demokraatias. EMSK keskendub sellele, et
toetada kodanikuühiskonna osalejate aktiivset panust üldisesse
visiooni kaasavamast Euroopast, pakkudes poliitikakujundajatele
väärtuslikku asjatundmust, eesmärgiga muuta poliitika
tulemuslikumaks ning siduda see paremini majandusliku, sotsiaalse
ja kodanikuühiskonna olukorraga kohapeal.
Christa Schweng, EMSK president
tööandjate rühm, Austria

Euroopast peab uuesti saama koht, kus on võimalik parandada kõigi
sotsiaalset seisundit. See hõlmab kvaliteetsete töökohtade loomist
ning tööturu avamist noortele, töötutele ja ebakindlas töösuhtes
inimestele. Ja ennekõike naistele: sooline võrdõiguslikkus on üks
sotsiaalse jätkusuutlikkuse alustalasid ja selles valdkonnas peame
rohkem ära tegema. Ametiühingutegelasena pean meie ülesandeks
näidata Euroopa kodanikele, et Euroopa Liit ja selle ainulaadne
sotsiaalne mudel võivad aidata leida väljapääsu COVID-19 kriisist.
Giulia Barbucci, EMSK eelarveküsimuste eest vastutav
asepresident
töötajate rühm, Itaalia

EMSK saab anda lisaväärtust, jõudes üksmeelele uude poliitikasse
panustamise suhtes, tehes kindlaks õigusaktides esinevad lüngad ja
esitades ettepanekuid nende lünkade kõrvaldamiseks. EMSK panus
seadusloomesse on meie töötajate ja liikmete väsimatu töö tulemus,
mille eesmärk on luua väärtuslikke ainulaadseid vaatepunkte, mida
toetavad organiseeritud kodanikuühiskonna eri rühmad. Selle töö
edendamine on minu kui asepresidendi prioriteet.
Cillian Lohan, EMSK teabevahetuse eest vastutav asepresident
Euroopa mitmekesisuse rühm, Iirimaa
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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