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Hea lugeja!
Mul oli erakordselt hea meel tervitada meie täiskogu septembri istungjärgul
Euroopa Regioonide Komitee vastvalitud presidenti Karl-Heinz Lambertzi. Lisaks
sellele, et meie kaks komiteed on eeskujulik näide logistilisest koostööst, jagades
samu ametiruume ja osutades ühiselt teatud haldusteenuseid, on meil ühine
veel üks asi, mis on seda olulisem ajal, mil ELil jääb puudu kodanikulähedusest.
Meie kaks nõuandvat komiteed esindavad Euroopa Liidu suurte institutsioonide
juures organisatsioone ja organeid, kes on otseses ühenduses kodanikega seal,
kus nad elavad ja töötavad, nende koduriigis, kodupiirkonnas ja isegi nende
kodulinnas või -vallas: need on kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. On saabunud aeg väärtustada tarka otsust, millega need
kaks komiteed aluslepingus liidu ja kõigi tema kodanike heaks loodi, ja on aeg
suurendada sünergiat, et ühelt poolt selgitada suurtele institutsioonidele paremini kodanike ootusi ning teiselt poolt suurendada kodanike osalemist Euroopa
projektis. Tuleviku Euroopa peab olema kodanikele lähemal.
Samuti oli mul väga hea meel tervitada Jean-Claude Junckerit ja soovin avaldada
talle erilist tänu – mitte ainult selle eest, et ta tuli uuesti pidama dialoogi Euroopa
kodanikuühiskonnaga, vaid ka selle eest, et ta seda tegi kohe pärast oma kõnet
Euroopa Liidu olukorra kohta Euroopa Parlamendis. Pean seda tõendiks siirast
valmisolekust asetada kodanikud uuesti arutelu keskmesse ja kuulata nende
arvamust. Mõistagi oli see märk meile, komitee liikmetele, ent komisjoni president on kahtlemata teadlik sellest, et meile kõneledes jõuavad tema sõnad meie
täiskogu istungisaalist oluliselt kaugemale.
Jean-Claude Juncker ei korranud meie ees esinedes juba varem peetud kõnet,
vaid juhtis tähelepanu teatavatele aspektidele ja kuulas tähelepanelikult seda,
mis oli kodanikuühiskonna esindajatel eriti südamel. See annab reaalset lootust,
et Euroopa projektis võetakse uuesti suund selle aluspõhimõtete rakendamisele.
Üks on kindel: meie komitee kolme rühma – tööandjate liidud, ametiühingud ja
muud ühiskondlik-ametialased või kodanikuühiskonna organisatsioonid – toetavad kindlalt komisjoni, kui ta taotleb liikmesriikidelt suuremat ühtekuuluvust,
ühtsust, solidaarsust ja tõhusust. Komitee kolm rühma on ühel meelel selles,
et liidul on tulevik; nad soovivad osaleda selle kujundamises ja on valmis seda
kohapeal ellu viima.

Rohkem ühtsust, solidaarsust ja
konkurentsivõimet ning mitte ühtegi
teisejärgulist kodanikku
Septembris toimunud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul väljendas Euroopa Komisjoni
president Jean-Claude Juncker
Euroopa suhtes optimistilikku meelt.
Ta mainis 8 miljoni uue töökoha loomist, eelarvepuudujäägi vähendamist,
investeeringute tegemist enam kui
225 miljardi euro suuruses summas
Junckeri kava raames, Euroopa solidaarsuskorpuse käivitamist ja ELi edu
rahvusvahelises kaubanduses. Komisjoni president jagas komitee liikmetega
ka mõnda oma mureküsimust ning
palus komitee abi nende lahendamisel:
„Sotsiaalsammas on minu jaoks väga
oluline. Euroopa peab rohkem võtma
arvesse töötajate mureküsimusi ja vajadusi. Vastasel juhul jaguneb Euroopa
kaheks: võitjateks, kes saavad kasu, ja
nendeks, kes õigustatult või ekslikult
tunnevad, et EL on nad unustanud.“
„Me ei jäta Teid Teie töös üksi,“ vastas
komitee president Georges Dassis.
„Sõltumata sellest, milline stsenaarium
Euroopa tulevikuks valitakse, soovib

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis annab Euroopa Komisjoni presidendile
Jean-Claude Junckerile üle aruanded liikmesriikides Euroopa tuleviku teemal peetud aruteludest
komitee ühtset ja sidusat Euroopa
Liitu, mis suudab tagada kõigile tõeliselt võrdsed võimalused. Komitee on
otsusekindlalt valmis sellele eesmärgile kaasa aitama.“ Georges Dassis
andis Jean-Claude Junckerile aruanded Euroopa tuleviku teemal peetud
aruteludest, mille komitee sel aastal
27 liikmesriigis korraldas.

EMSK täiskogul saavad sõna
„Keelustada glüfosaat“ pooldajad

Georges Dassis,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president
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23.–24. november 2017, Madrid
kodanikuühiskonna meediaseminar
2017 „ELi kodanikuühiskonna roll
teabevahetuse globaliseerunud
maailmas“

6.–7. detsember 2017, Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

7. detsember 2017, Brüssel
kodanikuühiskonna auhinna
tseremoonia

7.–8. detsember 2017, Milano

Euroopa kultuuripärandi aasta 2018
ametlik avamine

Bioloogilise mitmekesisuse
vähenemine ohustab meie
elatusallikat
Euroopa energialiiduga peab
kaasnema ka sotsiaalne kasu
Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee
kodanikuühiskonna
auhinnale 2017 saabus üle
saja taotluse

Herman van Bekkem (Greenpeace) tutvustab Euroopa kodanikualgatust glüfosaadi keelustamiseks
Mõni nädal enne seda, kui Euroopa
Komisjon hääletab glüfosaadi litsentsi
uuendamise üle järgmiseks kümneks
aastaks (4. oktoober), pakkus komitee
võimalust arutada seda teemat oma
täiskogu istungil kolmapäeval, 20. septembril. Euroopa kodanikualgatuse
kaks pooldajat – David Schwartz liikumisest WeMove.eu ja Herman van
Bekken Greenpeace’ist – kutsuti tutvustama nende eesmärke. Euroopa
kodanikualgatusega „Keelustada
glüfosaat“ taotletakse järgmist: keelustada glüfosaat, reformida pestitsiidide heakskiitmise menetlust
ja seada pestitsiidide kasutamisele

kogu ELi hõlmavad kohustuslikud
vähendamiseesmärgid.
Kodanikualgatuse pooldajad kogusid
viie kuu jooksul 1,3 miljonit toetusallkirja. Nende arvates peaks ELi eesmärk
olema pestitsiidivaba tulevik.
Glüfosaadi võimaliku keelustamise
küsimus on lõhestanud kogu Euroopa
avaliku arvamuse peaasjalikult mõjuuuringute vastuoluliste tulemuste
tõttu. Erinevaid arvamusi peegeldasid ka
arutelu, mis korraldati selle aasta alguses
põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) koosolekul, ning

www.eesc.europa.eu

Tööandjate rühma esimees Jacek
Krawczyk väljendas heameelt komisjoni algatuste üle Euroopa kaubanduse
tegevuskava ja uuendatud tööstusstrateegia teemal. „Meie eesmärk
peab olema saada kõige atraktiivsemaks investeerimis-, tegutsemis- ja
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komitee liikmete erinevad avaldused
täiskogu arutelu käigus.
Komitee NATi sektsiooni esimees
Brendan Burns jõudis asja tuumani:
„Keegi ei soovi ebatervislikke kemikaale
meie keskkonda või toidulauale. Ent
5. aprillil meie sektsiooni koosolekul
korraldatud arutelu, millest võtsid osa
Euroopa kodanikualgatuse eestvedajad
ning võrdne arv glüfosaadi kasutamist
pooldavaid ja vastustavaid sõnavõtjaid, näitas, et glüfosaadi keskkonna- ja
tervisemõjude osas puudub üksmeel.“
Lõpetuseks ütles komitee president
Georges Dassis: „Me ei ole teadlased, ent
ilmselgelt tuleb meil tunnistada uuringute
tulemusi, eeldusel et need on objektiivsed
uuringud. Inimesed tuleb igal juhul seada
kõrgemale rahvusvaheliste ettevõtete
huvidest ja 1,3 miljoni eurooplase arvamust ei saa ignoreerida. Euroopa Liidu
põhikohus on vastata oma kodanikele
lahenduste leidmisele suunatud viisil,
võttes aluseks reaalsed teaduslikud argumendid.“ (sma)
l

Bioloogilise mitmekesisuse
vähenemine ohustab meie
elatusallikat

Peamised relvad radikaliseerumise
vastu on kriitiline mõtlemine ja
ühtekuuluvustunne
© Shutterstock

© Shutterstock

Keskendumine noorte sotsiaalsele kaasamisele,
aidates neil arendada identiteeditunnet ning
õpetades neid kriitiliselt mõtlema, on üks kõige
olulisemaid viise edukalt ennetada noorte radikaliseerumist – see mõte jäi kõlama septembris Euroopa
Majandus-ja Sotsiaalkomitees korraldatud arutelul.
Arutelul „Kodanikuühiskonna roll noorte radikaliseerumise ennetamises“ ilmnes aga ka see,
et ühiskond kipub tegutsema alles siis, kui midagi
on juba juhtunud, ning et puudub koordineeritud,
mitmepoolne lähenemine.

Komitee lõi häirekella keset suve, mida ilmestasid
ebatavalised ilmastikunähtused. Mitmele komitee ettepanekule looduse paremaks kaitsmiseks
pole seni osaks saanud mingit reaktsiooni. „Kutsume taas kord komisjoni ja liikmesriike üles
tagama bioloogilise mitmekesisuse strateegia
ja iseäranis linnu- ja elupaikade direktiivi ning
veepoliitika raamdirektiivi kiire ja järjekindla
rakendamise,“ sõnas komitee liige Lutz Ribbe (eri
elualade rühm, DE), viidates oma arvamusele
„Bioloogilise mitmekesisuse poliitika Euroopa
Liidus“.

on märk ELi ja paljude liikmesriikide suutmatusest või lihtsalt teadmatusest. Me mõistame, et
EL seisab silmitsi paljude probleemidega. Kuid
me ei tohi unustada, et bioloogiline mitmekesisus on meie elatusallikas ja looduse jätkuv rüüstamine röövib selle meilt,“ hoiatas
Lutz Ribbe. Praegu rahastatakse Natura 2000 alasid peaaegu täielikult Euroopa Regionaalarengu
Fondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist, mis põhjustab sageli huvide põrkumist. Seepärast kutsub komitee üles eraldama
Natura 2000-le eraldi eelarve.

Komitee kutsub üles eraldama Natura 2000le sihtotstarbelise eelarve ja käsitlema seda
valdkonnaülese küsimusena

Bioloogiline mitmekesisus tuleb hõlmata ka
teistesse poliitikavaldkondadesse, iseäranis
põllumajandussektoris, mis avaldab maismaaökosüsteemidele suurimat survet. „Me loodame,
et ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade
vahehindamisel ja ühise põllumajanduspoliitika
tulevase reformi käigus keskendutakse ka bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele,“
sõnas Lutz Ribbe. (sma)
l

Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada
haruldasi ja unikaalseid biotoope. Praeguseks
on peaaegu kõik Natura 2000 alad määratletud,
ent vaid vähesed neist on alalise õiguskaitse all ja
vähestel neist on olemas majandamiskavad. „See

Komitee kutsub komisjoni üles ELi
suhkrutööstust paremini edendama
Kui oktoobris kaotatakse peedisuhkru tootmise
kvoodid, leiab Euroopa suhkrutööstus end täiesti
uuest olukorrast. Kas see uus olukord muutub
edulooks, sõltub suuresti sellest, kuidas EL toetab
Euroopa peedisuhkru töötlejaid ja suhkrupeedi
kasvatajaid.
Just enne suhkrupeedi tootmise kvootide kaotamist
1. oktoobril võttis komitee vastu omaalgatusliku arvamuse teemal „Tööstuse muutused ELi
peedisuhkrutööstuses“. Peedisuhkru tootmise
kvootide lõppemine annab ELi suhkrutööstusele
võimaluse piiramatult suhkrut eksportida. „See
pakub Euroopa suhkrutootjatele suuri võimalusi,
aga et liberaliseerimisest täielikult kasu saada,
on neil vaja Euroopa Komisjoni täielikku toetust,“ ütles komitee liige ja arvamuse raportöör
José Manuel Roche Ramo (eri elualade rühm,
ES). Komitee arvates oleks soovitav, kui EL oleks
uute vabakaubanduslepingute läbirääkimistes

kaubanduse liberaliseerimisega ettevaatlikum.
„Komisjon peab oma vabakaubandusläbirääkimistes
käsitlema suhkrut tundliku teemana, säilitades
suhkrule kohaldatavad ELi tollimaksud.“
Kaasraportöör Estelle Brentnall (CCMI volitatud
esindaja – BE) tõi välja peedisuhkrutööstuse suure
panuse töökohtade loomisel ja majandustegevuses maapiirkondades ning kutsus üles lisama
ühisesse põllumajanduspoliitikasse turuvahendid, mis toetaksid jätkuvat suhkrutootmist ELi
liikmesriikides.
Igal aastal toodetakse umbes 17,2 miljonit tonni
peedisuhkrut, mis teeb EList maailma juhtiva
peedisuhkru tootja. Suhkrutootjad ostavad umbes
137 000 Euroopa kasvatajalt aastas ligikaudu
107 miljonit tonni suhkrupeeti. ELi suhkrusektor
pakub otse tööd 28 000 inimesele ning kaudselt
150 000 inimesele. (sma)
l

On ülim aeg vaadata läbi lähetatud
töötajate direktiiv
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis allkirjastas koos Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu
esimehe Patrick Bernasconiga avalduse,
milles kutsutakse üles vaatama põhjalikult
läbi lähetatud töötajaid käsitlevad õigusaktid, et võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. Nad
märgivad avalduses, et EL peab alati seadma
sihiks ülespoole ühtlustamise ja töö- ja elutingimuste lähendamise ELis, ning ergutavad
liikmesriike loobuma vastuseisust reformile.
Mõlemad juhid kutsuvad Euroopa seadusandjaid üles säilitama lähetamise ajutise olemuse ja
paluvad liikmesriikidel koondada olemasolevad
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andmed, et võidelda pettuse ja ebaausa
konkurentsi vastu nende ettevõtete poolt, mis
on loodud üksnes ELi liikmesriikide vaheliste
palgaerinevuste ärakasutamiseks. Dassis ja
Bernasconi nõuavad ka praktilisi meetmeid,
et tagada töötajate liitumine sotsiaalkindlustusskeemiga enne lähetamist ning lähetatud
töötajate Euroopa kaardi loomine kontrollide
ja menetluste lihtsustamiseks. Samuti nõuavad
nad direktiivi kohaldamist transpordisektoris.
Avaldusega saab tutvuda aadressil http://www.
eesc.europa.eu/en/news-media/news/postedworkers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)l

Üks arutelul sõnavõtjaid oli Belgia linna Vilvoorde
radikaliseerumisvastase teenistuse juhataja Jessica Soors. Euroopa linnadest on kõige arvukamalt
välissõdalasi Vilvoordes. Tema esimene nõuanne
kohalikele kogukondadele oli olla valmis radikaliseerumisvastaseks võitluseks – tema kodulinn ei
olnud seda, kui noored hakkasid lahkuma, et osaleda välisriikide konfliktides.

kodanikupädevuste õpetamisele ning keskenduda mitmekesisusele ja kodanikuaktiivsusele.
Võimsad relvad võitluses radikaliseerumise
ahvatluste vastu on ka keerukama mõtlemisvõime
arendamine ning kriitiliste hoiakute kujundamine
juba noores eas.

Jessica Soors ütles, et radikaliseerumisvastane töö
ei peaks algama mitte üksikutest kohtuasjadest või
õiguskaitsest, vaid ennetusest, millega tuleks tegeleda juba koolis.

Sõnavõtjate hulgas oli ka Euroopa Komisjoni esindajaid, hariduseksperte ning noorte formaalse või
mitteformaalse hariduse valdkonnas tegutsevate
organisatsioonide esindajaid.

Teised kõnelejad nimetasid, et koolis tuleks
pöörata rohkem tähelepanu sotsiaalsete ja

Komitee koostab praegu selleteemalist arvamust,
mis on kavas vastu võtta detsembris. (ll)
l

Tere tulemast
komitee
uuele
veebilehele!
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuendatud
veebileht valmis augustis 2017. See on nüüd
täielikult kasutatav kõigis
arvutites ja mobiilseadmetes. Veebilehe kasutajasõbralikkuse parandamiseks
vaadati läbi ka lehe keelevalik: nüüd on lehel võimalik
navigeerida ja komitee tegevuste ja tööorganite üldtutvustusi sirvida 23 keeles.
Lehekülgede struktuuri ja
sisu on muudetud, lihtsustatud ja ajakohastatud, et pakkuda kiiremat ja lihtsamat juurdepääsu komitee tegevusele. (kf)
Tutvuge veebilehega siin http://www.eesc.europa.eu/.
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Uued töövormid — võimalused ja
väljakutsed
Komitee septembri täiskogu istungjärgu arutelude üks keskseid teemasid olid uued töövormid.
Oskuste ja uute töövormide teemal vastu võetud arvamuses (raportöör: Ulrich Samm, tööandjate rühm, DE) märgib komitee, et tekkimas on
palju ebatüüpilisi töövorme, näiteks osaajatöö,
töö mitmete töövõtjatega ja nn rahvatöö, mille
raames pakuvad töötajad oma oskusi kõrge kvalifikatsiooniga erialaspetsialistide võrgustikke
koondavatel veebiplatvormidel. Kõik sidusrühmad peaksid kooskõlastama oma jõupingutused, et tulla paremini toime sellega seonduvate
sotsiaalsete ohtudega – prioriteediks tuleb
seada sotsiaalkindlustuse tagamine ja vaesuse
vältimine. Komitee tunnistab, et tööd mõjutavad
üha enam ka automatiseerimine ja robotid. Kuigi
vananevas ühiskonnas võib neil olla positiivne
mõju majandusele, mõjutavad need ka töökohti:
selles küsimuses peaks juba varases etapis toimuma sotsiaalne dialoog. Tulevikus vajavad kõik
elukestvat õpet ja kutsekoolitust; sel taustal tuleks
tagada, et kõigil töötajatel on juurdepääs traditsioonilistele, ettevõttepõhistele koolituskavadele.

Pikaajalise arenguga on aga kõige parem tegeleda
üldhariduse raames.
Arvamuses teemal „Sotsiaalpartnerite ja teiste
kodanikuühiskonna organisatsioonide roll
ja võimalused uute töövormide kontekstis“
(raportöör: Franca Salis-Madinier, töötajate rühm,
FR) rõhutab komitee, et praegusel ajal, mis toob
töötajatele kaasa suuri muutusi, jäävad kehtima
sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste peamised eesmärgid ja põhimõtted. Nende roll ei ole
mitte muutustele vastanduda, vaid neid juhtida,
et nende eelised täielikult ära kasutada, tagades
samas, et järgitakse töötajate põhiõigusi. Tarvis
on osalusjuhtimist, ühiste mängureeglite kehtestamist ja sotsiaaldialoogi kohandamist ning leida
tuleb uuenduslikke lahendusi. Digiteerimisel on
tööle ulatuslik mõju – see võib osale töötajatest
pakkuda võimalust sõltumatuseks ning töö- ja
eraelu paremat tasakaalu, ent halva juhtimise korral võib see ohustada ka tervist. Euroopas on juba
nii mõnigi hea näide selle kohta, kuidas tegeleda
digiajastu nõuete ja väljakutsetega. (sg)
l

ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna
juhtivad poliitikud peaksid väärtustama
kodanikuühiskonda
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis septembrikuu täiskogu istungjärgul vastu arvamuse „ELi
ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse (CELAC) strateegiliste suhete uus kontekst
ning kodanikuühiskonna roll“ (raportöör: Mário
Soares, töötajate rühm, PT). Arvamuses kutsub komitee üles looma tihedama partnerluse ELi ja CELACi
vahel ulatusliku raamlepingu alusel, mis sisaldaks
põhimõtteid poliitilise dialoogi, koostöö ja kestliku
arenguga seotud tegevuse kohta. Kuid selleks, et ELi
ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna läbirääkimised oleksid edukad, on väga oluline pidada
struktureeritud dialoogi organiseeritud kodanikuühiskonnaga. Konkreetselt vabakaubanduslepingute
puhul tuleks organiseeritud kodanikuühiskond tõeliselt kaasata kõigis läbirääkimiste etappides, lepingute kohaldamisel ja hindamisel.

Komitee kutsub kõiki ELi ning Ladina-Ameerika ja
Kariibi piirkonna juhtivaid poliitikuid üles tunnustama ja väärtustama kodanikuühiskonna osalemist. See kindlustaks võimalikult paljude kodanike
osalemise otsustusprotsessis. Komitee on korduvalt osutanud, et teabe üldise kättesaadavuse
puudumine on üks keskseid probleeme ELi ning
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna suhete jälgimisel. Ka ebapiisav läbipaistvus takistab kodanikühiskonda ettepanekute aegsal väljatöötamisel.
Äärmiselt tähtis on kehtestada selged eeskirjad
ja menetlused, millega reguleeritakse ligipääsu
teabele ja teabe levitamist. Komitee arvates peaks
kasutada olema ka piisavad materiaalsed vahendid, et tagada kodanikuühiskonna kaasamine läbirääkimistesse ning ametlikku ja avatud dialoogi
ametivõimudega. (sg)
l

Euroopa energialiiduga peab
kaasnema ka sotsiaalne kasu
Mured energiaalase ülemineku sotsiaalsete kulude pärast kõlasid kõigis komitee
7. septembril Brüsselis korraldatud Euroopa
energiadialoogi paneelaruteludes. Üritusel
keskenduti Euroopa Komisjoni esitatud paketile „Puhas energia kõikidele eurooplastele“,
mille üle arutlesid mitmesugused kodanikuühiskonna sidusrühmad ning Euroopa institutsioonid ja turuosalised.
Kõik osalejad pidasid igati positiivseks meetmete
kogumit, milles liideti esimest korda energia- ja kliimapoliitilised meetmed kokku sidusaks programmiks, ent sellegipoolest andis puhta energia pakett
ka põhjust tõsiseks muretsemiseks seoses sotsiaalse
mõõtme ja iseäranis viisiga, kuidas paketis tegeldakse kütteostuvõimetuse pakilise teemaga.
Kodanikuühiskonna sidusrühmad soovisid teada,
kas on realistlik eeldada, et vaevu ots otsaga kokku
tulevad elanikud investeerivad oma raha päikesepaneelidesse, fotogalvaanilistesse seadmetesse
või energiatõhusatesse kodumasinatesse, kui neil
tuleb valida, kas osta toitu või kütta oma kodu?
Inimesi ei tohiks sundida tegema investeeringuid,
mida nad ei ole võimelised või valmis tegema,
samuti ei tohiks eeldada, et nad toetavad jõukamate elanikerühmade tehtavaid investeeringuid.
Kodanikuühiskonna sidusrühmade esindajate
sõnul ei tohiks sotsiaalseid tariife keelata, kuna
need võivad osutuda vajalikuks, et kaitsta haavatavaid tarbijaid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee transpordi,
energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni
esimees Pierre Jean Coulon komitee presidendi Georges
Dassisega
Samuti väljendati muret energiaalase ülemineku
töökohtadele avalduva mõju pärast ja rõhutati
vajadust kaitsta fossiilkütuste, nagu süsi ja põlevkivi, tootmisest sõltuvaid piirkondi üleminekuga
kaasnevate kahjulike tagajärgede eest.
Kuna põhiosa vahenditest peab pärinema erakapitali allikatest, olid kõik ühel meelel, et äärmiselt
oluline on tagada stabiilne investeerimiskeskkond
pikaajalise osalemise soodustamiseks. Energialiidu
suurima puudusena tõstsid arutelul osalejad esile
maksustiimulite puudumist. Lisaks juhiti tähelepanu
sellele, et inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja
nende toetamiseks loominguliste lahenduste leidmisel kulude vältimise ja energiatarbimise vähendamise püüdlustes on kõige tõhusamaks vahendiks
hinnastiimulid. (dm)
l

EMSK liige Thierry Libaert tutvustab
kavandatud aegumise vältimise viise
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige
Thierry Libaert (eri elualade rühm – FR) avaldas
äsja kavandatud aegumist käsitleva raamatu
pealkirjaga „Déprogrammer l’obsolescence“
(„Kuidas vabaneda kavandatud aegumisest“).
Raamatu kohaselt on tarbijatel sageli tunne, et
neil puudub võimalus mõjutada toote kasutusiga
ning et nad on kinni jäänud laristavasse tarbimissüsteemi. Thierry Libaert näitab, kuidas kavandatud aegumise vastu saab võidelda nii riigi,
Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil, suunates
ümber avaliku sektori kulutused, laiendades tootegarantiisid ja varustades tooted märgistusega
kasutusea kohta. Thierry Libaert’i sõnul on kavandatud aegumise vastu võitlemise võti eelkõige
poliitiline tahe ja mõtteviisi radikaalne muutmine. Kavandatud aegumine ei olegi vältimatu.
Thierry Libaert on juhtinud komitee teedrajavat
tööd kavandatud aegumise valdkonnas, mis oli
ajend ka Euroopa Parlamendi hiljutise selleteemalise resolutsiooni koostamiseks.
Lisateabe saamiseks vt http://www.tlibaert.info/
books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)
l

Continued from page 1 —

Rohkem ühtsust, solidaarsust ja konkurentsivõimet ning mitte ühtegi teisejärgulist kodanikku

kauplemiskeskkonnaks, mis sobib kõigile ettevõtjatele: nii tööstuses kui ka teenustesektoris, nii
kohalikul kui ka üleilmsel turul tegutsejatele.“ Ta
lisas, et peab jätkuma töö rahaliidu tugevdamise
ja selle juhtimise arendamisega, samuti ELi ühtse
turu lõpuleviimisega.
Töötajate rühma esimees Gabriele Bischoff
jagas Jean-Claude Junckeri muret Euroopa üha
suurema lõhestumise pärast: „Meile meeldib
väga, et Te rõhutate ühtsust, ja me oleme väga
mures Euroopa lõhestumise pärast. Euroopal ei
ole tulevikku, kui puudub tugev sotsiaalmõõde
ja solidaarsus. Selleks on meil vaja konkreetset
sotsiaalmeetmete kava ning vastu tuleb võtta
Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava.“ Ta märkis, et ELis ei tohi ühtegi töötajat

kohelda teisejärgulisena, ning rõhutas vajadust
vaadata läbi töötajate lähetamise direktiiv.
Eri elualade rühma esimees Luca Jahier tänas
komisjoni presidenti selle eest, et ta võttis endale
väga ambitsioonika ülesande taaselustada ELi
projekt ja edendada ühist käsitlust Euroopast.
„Euroopa Liit on väärtuste ühendus ning tänapäeval on meil vaja ambitsioonikamat ja demokraatlikumat ELi, mis vaatab Brexitist kaugemale.
Seega ühendagem jõud selle nimel, et 2018. aastal korraldataks kodanike konvent. Seadkem kultuur ja kestlik areng ELi eesmärkide ja meetmete
seas esikohale.“ Ta rõhutas ka seda, et 2018. aastal
kui Euroopa kultuuripärandi aastal avaneb võimalus koondada positiivsed jõud Euroopa tuleviku
heaks. (sg)
l

EMSK on esimene institutsioon, kes on
võtnud seisukoha CCCTB suhtes
Euroopa Liit tahab võidelda agressiivse maksuplaneerimisega ning anda panuse majanduskasvu,
konkurentsivõime ja õigluse suurendamisse
ühtsel turul. Euroopa Komisjoni taaskäivitatud
ettepanekud äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta on
suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee on esimene institutsioon, kes avaldas nende ettepanekute kohta
oma seisukoha.
Arvamuses äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta (raportöör: Michael
McLoughlin, eri elualade rühm, IE) toetab komitee
ettepanekute eesmärke, aga ka ühtsete eeskirjade
kogumi koostamist, mille abil arvutada ettevõtete maksustatavat kasumit ELis ning omistada
tulu sinna, kus väärtus luuakse. Komitee usub,
et CCCTB võiks tuua kasu kõigile, kui see tagab
äriühingute maksustamise lihtsuse ja kindluse
ning vähendab maksutõkkeid ja maksusüsteemi
keerukust.

Sellest hoolimata soovitab komitee teha suurimaid võimalikke jõupingutusi, et jõuda CCCTB
küsimuses konsensuseni, milles võetaks arvesse
subsidiaarsuse ja riikide suveräänsusega seotud tundlikku laadi probleeme. Komitee kutsub
asjaomaseid pooli üles viima kavandatud etapid
kiiresti lõpule. Komitee juhib ühtlasi tähelepanu
vajadusele käsitleda digimajanduse väljakutseid
ning teeb ettepaneku kaaluda intellektuaalomandi lisamist jaotusvalemisse. Komitee usub,
et sihtkohajärgne käive võib vajada muudatusi,
et tagada õiglane rakendamine, ning teeb ettepaneku viia läbi CCCTB üksikasjalik mõjuhinnang.
Eraldi arvamuses ausat konkurentsi ja majanduskasvu soodustava maksusüsteemi kohta
(raportöör: Petru Sorin Dandea, töötajate rühm,
RO) palub komitee liikmesriikidel kiirendada jõupingutusi, et võidelda agressiivse maksuplaneerimise ja maksustamise vältimise vastu. Komitee
soovitab ellu viia maksureformid ja vältida selliste
maksuotsuste kasutamist, mida ei õigusta tegelik
majandustegevus. (jk)
l

Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee
kodanikuühiskonna auhinnale
2017 esitati üle saja taotluse
Sel aastal esitati kodanikuühiskonna auhinnale
111 taotlust üle kogu
Euroopa Liidu.
Auhinnaga tunnustatakse
innovaatilisi projekte,
millega edendatakse
kvaliteetset tööhõivet ja ettevõtlust töö
tuleviku heaks, pärjates
algatusi, mille eesmärk
on luua jätkusuutlikke
töökohti ja soodustada
ettevõtlust, eelkõige alaesindatud ja ebasoodsas
olukorras olevate elanikkonnarühmade seas.
Kodanikuühiskonna auhinnaga, mida antakse
välja juba üheksandat korda, pööratakse igal
aastal tähelepanu ühele komitee töö aspektile.
Üks komitee peamisi mureküsimusi viimasel aastal on olnud Euroopa tööhõivestrateegia ning
küsimus, kuidas võidelda kõige suuremat muret
tekitavate tööpuuduse vormidega, nagu noorte
ja pikaajaline töötus, ning edendada uustulijate
integreerimist tööturule.

Auhinna üldeesmärk on tunnustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute
algatusi, millega on antud märkimisväärne panus
Euroopa integratsiooni edendamisse.
Komitee hakkab nüüd taotlusi hindama, et kuulutada võitjad välja 7. detsembril 2017 toimuval täiskogu istungil.
Lisateavet kodanikuühiskonna auhinna kohta
leiab veebilehelt http://bit.ly/2yKlZRY (mr) l

3

Eesti põlislooduse parim väljas Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitees

25. oktoobril korraldab Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm Eesti ELi Nõukogu
eesistumisperioodi osana Tallinnas
konverentsi, kus käsitletakse digiühiskonna eeliseid.

7. november – 8. detsember 2017

Digitaalne innovatsioon ja digitehnoloogia muudavad tänapäeva ühiskonda,
pakkudes uusi võimalusi ettevõtjatele,
valitsustele ja üksikisikutele väga

paljudes sektorites, sealhulgas tööstuse,
tervishoiu, sotsiaalmeedia, e-teenuste,
andmete ja paljudes muudes valdkondades. Digitaalne maailm muutub kiiresti. Kas ELi ühtne turg on digiajastuks
valmis? Eurooplased peavad mõtlema,
kuidas EL saab kasutada digirevolutsiooni, et püsida konkurentsis ja luua
rohkem töökohti. Eesti on IKT-valdkonna
ja digiteenuste liidrina suurepärane koht
selliste küsimuste tõstatamiseks.

Ürituse eesmärk on analüüsida ja arutada digiühiskonna, eeskätt digitaalse
ühtse turu pakutavaid võimalusi ning
samuti digitaalsete avaliku sektori teenuste arendamist, mis on Eesti eesistumisperioodi põhiprioriteet. (lj)
l

Tegutsemine parema tuleviku nimel
Digiteerimine ja innovatsioon:
võimalused ja väljakutsed
EMSK töötajate rühm
Kuidas muuta digiteerimine edukaks?
Mida tuleks teha tagamaks, et digitaalne innovatsioon loob inimväärseid
töökohti ja parandab töötingimusi?
Need küsimused olid päevakorras
töötajate rühma koosolekul, mis toimus 6. oktoobril Tallinnas ning oli
pühendatud digiteerimisele ja selle
mõjudele töötajate jaoks.
Sobivaimat koosolekupaika olnuks
keeruline leida, kuna Eestit peetakse
digiteerimise alal kõige arenenumaks
riigiks Euroopa Liidus. Samuti on Eesti
väga avatud IKT valdkonna innovatsioonile, soovides uusi ideid kiiresti
praktikas rakendada.
Pärast töötajate rühma esimehe Gabriele
Bischoffi avasõnavõttu ning Riigikogu

esimehe Eiki Nestori kõnet, milles ta
tutvustas Eesti ELi eesistumise poolaastat,
oli rühma liikmetel võimalik lähemalt tutvuda Eesti digitaalarengu tegevuskavaga
aastaks 2020, mida paljudes ringkondades peetakse suurepäraseks näiteks
majanduse ja ühiskonna digitaalse
arengu edendamisest.
Pärastlõunal arutasid rühma liikmed
digiteerimise ja innovatsiooni võimalusi ja väljakutseid töötajate ja
tööturu jaoks. Sõnavõttudega esinesid OECD juures asuva ametiühingute
nõuandekomitee (TUAC), Euroopa
ametiühingu IndustriALL, Eesti Riigi
Infosüsteemi Ameti ja Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) esindajad. Nagu arutelust nähtus, mõjutab
digiühiskonna ülesehitamine meie
igapäevaelu kõiki tahke, iseäranis
töötingimusi, töötasu ja sotsiaalkaitsesüsteeme. Oldi üksmeelel,
et Euroopa peab pidama sammu
tehnoloogia arenguga ja kasutama

täielikult ära selle potentsiaali mõlemas suunas, luues ühelt poolt õiglased
töötingimused ja investeerides teisalt digitaalsesse tulevikku. Mitmed
sõnavõtjad rõhutasid digitaalajastule
õiglase ülemineku vajadust ja seda,
et oluline on hoolikalt hinnata tööturule ja -normidele ning majandusele
ja maksu- ja sotsiaalkindlustussüsteemidele avalduvat mõju. Digiteeritud töökeskkonna pakutav suurem
paindlikkus ei tohiks kahjustada sotsiaalseid standardeid ega töötingimusi
ning seepärast on väljakutseks julgustada innovatsiooni ja loovust ning saavutada positiivseid tulemusi kestliku ja
konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse kindlustamiseks. (mg) l

Pärast 2008. ja 2012. aastat avaldab
komitee juba kolmandat korda uuringu
teemal „Sotsiaalmajanduse viimased
arengud Euroopa Liidus“, mille komitee
tellis eri elualade rühma sotsiaalmajanduse huvigrupi algatusel.
Uuringu koostamine usaldati rahvusvahelisele rahva-, sotsiaal- ja koostöömajanduse uurimis- ja teabekeskusele
(CIRIEC), kes mitte ainult ei ajakohastanud varasemaid uuringuid, vaid
keskendus lisaks kolmele valdkonnale: sotsiaalmajandus ja tärkavad kontseptsioonid/liikumised;
avaliku sektori poliitika mõiste
viimastel aastatel ELi tasandil ja
liikmesriikides kujunenud laiemas
tähenduses, eesmärgiga toetada
sotsiaalmajanduse sektorit; ning
sotsiaalmajanduse ulatus igas ELi
liikmesriigis.

Lisaks võimaldab see meil meelde
tuletada, mida sotsiaalmajandus
tänapäeva ühiskonnale pakub. Sotsiaalmajandus põhineb teistsugusel
mudelil kui kapitaliühingud ja sellel
on oluline koht koos ja kõrvuti turumajandusega. Tänu sellele, et sotsiaalmajandus tagab majandusliku tasuvuse
vastamise sotsiaalsetele vajadustele,
luuakse tõeline vastastikune sõltuvus
majandus- ja sotsiaalküsimuste vahel,
mitte ei allutata ühte teisele.

Uuring võimaldab mõõta tehtud
edusamme, pakkudes selleks usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid.

Lõpetuseks võib öelda, et sotsiaalmajandus ilmestab ja kaitseb
väärtusi, millel EL rajaneb (Euroopa
Liidu lepingu artikkel 3). See on nii
võimalus kui ka vahend kodanike
osalemiseks, vastutuse võtmiseks ja
isevastutuseks, pidades silmas meie
jätkusuutlikku tulevikku. Lisaks on
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On ilmne, et sotsiaalmajandus väljus
majandus- ja finantskriisist suures osas
puutumatult. Praegu pakub see ELi
28 liikmesriigis palgalist tööd 6,3 %-le
tööealisest elanikkonnast, samas kui
2012. aastal oli osakaal 6,5 %.

„Üha tihedam liit“ – Rooma lepingute pärand
praegusele Euroopale (1957–2017)
18. oktoober – 3. november 2017
Selle ülitähtsa sündmuse 60. aastapäeva tähistamiseks korraldas Euroopa
Liidu Ajaloo Arhiiv ELi aluslepingute ja
nende pärandi teemalise näituse.
Kõnealune näitus on Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivi ja Euroopa Liidu Nõukogu,
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni koostöö vili, millesse on andnud
oma panuse ka Euroopa Investeerimispank, ministrite nõukogu eesistujariik
Itaalia, Itaalia väliministeerium ja Itaalia
uudisteagentuur ANSA.
Näitusega juhitakse tähelepanu ka
lepingute juurtele sotsiaalsetes,
kultuurilistes ja majanduslikes nähtustes, mis esinesid II maailmasõja
järgses Euroopas, ning tõstetakse
esile Euroopa integratsiooniprotsessi
pikaajalist mõju meie kodanike igapäevaelule. (jp)

Sotsiaalmajanduse viimased arengud ELis
EMSK eri elualade rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Eesti delegatsiooni liikmete ettepanekul korraldab komitee teise ja ühtlasi
viimase näituse Eesti ELi eesistumisperioodil. Näituse pealkiri on „Eesti põlisloodus“. Sellel fotonäitusel tuuakse
välja Eesti põlislooduse parim – maastikud, lilled, linnud ja loomad. Eestil on
loodusesõpradele palju pakkuda nii
mitmekesise maastiku kui ka taimede
ja loomade poolest. Mahajäetud rannad, sügavad metsad, maalilised jõed
ja järved ning müstilised sood, mis
peidavad endas lindude, hüljeste ja
karude varjatud ja vilgast elu. (jp) l

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/
en/agenda/our-events/events/evercloser-union
l

EMSK Info muutub digitaalseks
STUDY

European Economic and Social Committee

tegu kaugeleulatuva vahendiga, mis
aitab ELil jõuda lähemale ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 raames
võetud kohustustele.
Link uuringule: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publicationsother-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study (cl) l

EMSK Info uus veebiversioon valmib
detsembris 2017. Esimene number on
kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa
keeles, kõiki ülejäänud keeleversioone
levitatakse tavapärases pdf-vormingus.
Alates jaanuarist 2018 avaldatakse uus
versioon kõigis keeltes.
Uus, täielikult digitaalne versioon on
HTML-vormingus ja saadetakse lugejatele e-posti teel. EMSK Infot saab
lugeda mitmesugustes seadmetes, mh
mobiiltelefonides ja tahvelarvutites,
ja otsing on võimalik 23 keeles. Lugejad saavad artikleid sotsiaalmeedias

jagada, kommenteerida ja oma kommentaare jagada. Samuti on võimalik
tellida endale trükiversioon. Praeguse
trükiversiooni abonentidel, kes on
huvitatud uue veebiversioonis avaldatava uudiskirja saamisest, palutakse
kirjutada aadressile eescinfo@eesc.
europa.eu ja täpsustada, millist keeleversiooni nad soovivad. (dm)
l

EMSK Info 23 keeles: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EMSK Info ilmub üheksa korda aastas komitee täiskogu istungjärkude ajal.
EMSK Info saksa-, inglis- ja prantsuskeelsed trükised on tasuta saadaval Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee pressitalituses.
EMSK Infot on võimalik 23 keeles ka PDF-formaadis alla laadida komitee veebilehel aadressil:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EMSK Info ei ole ametlik aruanne komitee töö kohta, sellekohane teave avaldatakse Euroopa Liidu
Teatajas ja komitee teistes väljaannetes.
Artiklite kasutamine on lubatud, kui allikana mainitakse EMSK Infot ja koopia trükisest saadetakse
toimetusele.
Trükiarv: 6 500.
Väljaande järgmine number ilmub detsembris 2017.
TRÜKITUD 100 % ÜMBERTÖÖDELDUD PABERILE.
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