




„   Need on minu ametiaja prioriteedid, 

mis moodustavad koos sektsioonide 

tööprogrammidega komitee töö raamistiku.”
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Vana-Kreeka mütoloogias kohtame Europe-nimelist foiniikia 

printsessi. Homerose sõnul oli ta Kreeta muistne kuninganna. 

Legendi järgi oli Europe noor ilus neiu. End härjaks muutnud 

Zeus röövis Europe, tormas merre ja ujus ümber mandri, mida 

seejärel hakati nimetama Euroopaks.
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Euroopat on sajandeid iseloomustanud pidevad 

konfl iktid, kus paljud hõimud on omavahel 

sõjajalal ning võim, valitsused ja impeeriumid 

muudavad piire, rüüstavad ja valitsevad. 

Ajaloolisest seisukohast lühikese aja jooksul on 

Euroopa liikunud möödunud sajandi kahest 

maailmasõjast jätkusuutliku vastastikuse 

koostööni – Euroopani, mida me nimetame 

Euroopa Liiduks ning mis töötab rahumeelse 

tuleviku nimel Euroopas.

Euroopa 
Liit
Alates 1950. aastatest on edukalt läbi viidud 

Euroopa integratsiooni. Pärast sajandeid 

kestnud vastuseisu, sõdu, piiride pidevat 

muutumist ning rahvastiku rännet on Euroopa 

projekt loonud võimaluse saavutada rahu, 

kindlus, heaolu ja solidaarsus, ehkki teha on veel 

palju.

Ühise siseturu ja hiljem ühise valuuta loomise 

algatus on olnud väljapaistev ettevõtmine. 

Viimasel seitsmel aastal on Euroopa Liit 

laienenud kaks korda, juurde on tulnud 12 riiki. 

Pärast mitut aastat kestnud edusamme ja 

tagasilööke on EL jõudnud kokkuleppele 

uue lepingu osas. Lepingus sätestatakse 

kodanikuühiskonna roll ning luuakse Euroopa 

Ülemkogu alalise eesistuja ning välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikohad.

„ Me peame hoidma elavana
nägemuse rahumeelsest 
ja jõukast Euroopast.”
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Euroopa 
probleemid
Viimastel aastatel on kogu maailmas valitsenud 

sügav fi nantskriis. Majanduse elavnemine 

on ikka veel väga ebakindel ning siiani on 

hoiatavaid märke majandussurutisest, jätkuvast 

majanduslangusest ja majanduse taastumise 

katkemisest. Tööpuudus on enneolematult 

suur, ehkki olukord on riigiti ja piirkonniti erinev. 

Tööpuudus on eriti kõrge noorte seas. Ka 

vaesus on Euroopas jätkuvalt suur probleem. 

Finantssektori tohutute probleemide asemel 

on hakatud tähelepanu pöörama liikmesriikide 

rahanduse olukorrale. Suur riigieelarve puudujääk 

ja sellest tulenevad võlad on mitmes riigis kaasa 

toonud tohutu surve kärbete, alandatud palkade 

ja muude erakorraliste majanduslike meetmete 

näol.

Vähenenud on poliitiline pühendumus 

kliimaküsimustele ja säästvale arengule. 

Pikaajalise arengu asemel on esiplaanile tõusnud 

lühiajalisem poliitika. Rahvusvaheline üldsus ei 

pööra piisavalt tähelepanu üleilmsele õiglusele, 

demokraatia arendamisele ning toidu ja puhta 

vee kättesaadavuse tagamisele. Aastatuhande 

arengueesmärk vähendada vaesust maailmas 

on kaotanud oma jõu. Hoolimata mitu aastat 

kestnud läbirääkimistest ei ole Maailma 

Kaubandusorganisatsioon veel suutnud sõlmida 

uut mitmepoolset vabakaubanduslepingut.

Tugev 
sotsiaalne 
Euroopa

Minu ametiajal jätkab komitee püüdlusi 

tugevdada ja konsolideerida ELi sotsiaalset 

mõõdet, et parandada töötingimusi ja edendada 

ühiskonna integratsiooni. Jätkame võitlust 

vaesuse ja tõrjutuse vastu, mis tabavad rängalt just 

haavatavaid rühmi. Uusi nõudmisi esitab samuti 

vajalik üleminek vähese CO
2
-heitega majandusele, 

kuid sellega kaasneb ka nõudlus uute teadmiste ja 

oskuste järele.
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Kodaniku-
ühiskond
Uue lepingu kohaselt peab kodanikuühiskond 

osalema ELi töös, kuid samas on selgeid märke 

sellest, et Euroopa kodanikud ei tunne sugugi, 

et nad oleksid Euroopa koostöösse tõeliselt 

kaasatud. Kakskümmend seitse liikmesriiki 

hakkavad ülemkogus ühiselt lahendusi otsima 

ja otsuseid vastu võtma ning on oht, et lõplikuks 

kaalukeeleks saab see, kas otsus on liikmesriigile 

kasulik või kahjulik. On märkimisväärne, et Euroopa 

küsimused puuduvad sageli riiklikust poliitikast ja 

riikide valimiskampaaniatest. Liikmesriikides ja ELi 

tasandil on vaja oskuslikku poliitilist juhtimist, mille 

eesmärk oleks endiselt Euroopa integratsioon.

Vaja on kodanikuühiskonda, kes on suuteline 

vankumatult seisma Euroopa Liidu väärtuste eest, 

kujundama arvamust Euroopa ühise kujundamise 

kohta ja selles ka osalema.

Vaja on kodanikuühiskonna organisatsioonide 

nägemust ja kaasatust, et tõstatada küsimusi ja 

tegutseda järjekindlalt, nii et need teemad võetaks 

poliitilisse päevakorda.

Vaja on inimesi, kes organiseeritult soovivad oma 

pädevusi ja oskusi kasutada ning oma aktiivset 

huvi rakendada.

 Seetõttu on vaja Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomiteed – ELi ainsat organit, 

kuhu kuuluvad tööandjate, töötajate 

ja kodanikuühiskonna esindajad –, 

millel on lepinguga sätestatud võimalus 

osaleda ELi töös ning seda mõjutada.”
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„ Dialoog on kunst teistega kõneleda – 
mitte kõnet pidada –, 
ent eelkõige kunst osata kuulata.”
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Uus
leping
Euroopa Liidu leping / II jaotis

Sätted demokraatia põhimõtete kohta / Artikkel 11

1. Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele 

sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult 

oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades.

2. Institutsioonid peavad esindusühenduste ja 

kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast 

dialoogi.

3. Euroopa Komisjon korraldab asjassepuutuvate isikutega 

laiapõhjalisi konsultatsioone, et tagada liidu meetmete 

järjekindlus ja läbipaistvus.

4. Vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust 

liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles 

esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku 

küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja 

aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.

Sellise kodanikualgatuse esitamise kord ja tingimused 

määratakse kindlaks Euroopa Liidu toimimise lepingu

artikli 24 esimese lõigu kohaselt.
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on uue 

Lissaboni lepinguga saanud uued võimalused 

ning suurema vastutuse. Esmakordselt 

sätestatakse, et institutsioonid peavad andma 

kodanikele ja esindusühendustele võimaluse 

teha teatavaks oma seisukohti ning pidada 

avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. 

Dialoog tähendab ka kuulamist, mitte üksnes 

oma seisukohtade väljendamist. Isegi kui Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee on oma tavapärase 

töö raames pakkunud alati võimalust dialoogiks 

ja avatuseks, tähendab leping seda, et komitee 

saab laiendada nii oma rolli kui ka suhteid teiste 

institutsioonidega. Minu ametiajal hakkab komitee 

tegema aktiivset tööd lepingu rakendamiseks. 

Komitee teabevahetusstrateegia on samuti 

jätkuvalt tegusa suunitlusega.

Lepingu artikli 11 südi rakendamine 

Komitee on loonud kontaktrühma ELi 

esindusorganisatsioonide ja nende võrgustikega. 

Kontaktrühm peab uue hoo sisse saama ning 

minu ametiajal on esmatähtis välja töötada 

koostöövormid ning üheskoos määratleda ühist 

huvi pakkuvad küsimused, mida on vaja arutada ja 

mille suhtes on vaja meetmeid võtta.

Uus hoog kontaktrühmale, Euroopa 

organisatsioonide kohtumispaigale

Vabatahtlik töö on tõhus moodus 

kodanikuteadlikkuse väljendamiseks ning see 

tugevdab Euroopa väärtusi, nagu solidaarsus ja 

sotsiaalne ühtekuuluvus.

Euroopa peab olema eeskujuks naiste ja 

meeste ning põlvkondade võrdõiguslikkuse ja 

integratsiooni valdkonnas. See on demokraatia ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse eeltingimus. Rahvastiku 

vananemine on Euroopa jaoks nii probleem kui ka 

võimalus.

Aktiivne osalemine Euroopa vabatahtliku 

tegevuse aastaga 2011 seotud töös

Aktiivne osalemine Euroopa aktiivse 

vananemise aastaga 2012 seotud töös

Mitmekesisus 
ja kultuur
Euroopa Liit on alles noor. Ta peab kasvama ja 

õppima nägema oma mitmekesisuses võimalust, 

leidma riikide eripärade vahel tasakaalu ning 

välja töötama ühised eeskirjad, mis toovad kasu 

kõikidele kodanikele. Euroopa kodanikuühiskond 

peab sallivamalt suhtuma kodanike, põlvkondade, 

naiste ja meeste ning erinevate usukommete 

ja kultuuriliste eripärade võrdsusprintsiipi. See 

on vajalik eeltingimus suuremaks sotsiaalseks 

ühtekuuluvuseks, mis põhineb kõigi inimeste 

vabadusel ja vastastikusel austusel. Kultuur 

selle kõigis vormides peegeldab mitmekesisust, 

annab uue vaatevinkli, tekitab küsimusi ja 

esitab väljakutseid ning saab rikastada meie 

nägemust iseendast ja ümbritsevast maailmast. 

Eri kultuurides kajastub Euroopa mitmekesisus. 

Näiteks aitab igasugune muusika ületada kõik 

keelebarjäärid. 
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„ Fotosüntees juhib kõiki Maa bioloogilisi 
protsesse. Ükski 
inimese leiutatud protsess ei 
muuda õhus sisalduvaid 
süsinikuaatomeid päikeseenergia 
abil orgaaniliseks aineks sama 
tõhusalt kui taimede fotosüntees. 
Samal ajal vabaneb hapnik. 
Tegemist on kõige olulisema 
protsessiga looduses. 
Taimerakud sümboliseerivad 
kasvu selle sõna kõige 
otsesemas tähenduses.”
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Säästev 
areng
Säästva arengu üldeesmärk on aidata katta 

igapäevavajadusi, seadmata ohtu tulevaste 

põlvede võimalusi oma vajadusi rahuldada. See 

hõlmab keskkonna, majanduse ja ühiskonna 

jätkusuutlikkust. 2006. aastal vastu võetud ELi 

säästva arengu strateegia on ulatuslik strateegia, 

mis mõjutab kõiki poliitikavaldkondi. Enne 

2012. aastal toimuvat ÜRO konverentsi, millel 

käsitletakse Rio+20 strateegia olukorda, peab 

komitee koos säästva arengu vaatlusrühmaga, 

kellel on koordineerija roll, töötama välja komitee 

seisukoha. Komitee võtab juhtrolli, et koondada 

Euroopa organisatsioonide ühised seisukohad 

kodanikuühiskonna representatiivseks panuseks.

Keskendumine säästva arengu 

strateegiale Rio+20 tippkohtumise eel

Euroopa organisatsioonide ja võrgustike 

ühise panuse koondamine Rio+20 

tippkohtumise eel

Ühiste seisukohtade ja deklaratsioonide 

väljatöötamine Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomitee rahvusvaheliste 

partneritega 
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Euroopa Komisjon on teinud komiteele 

ülesandeks aktiivselt rakendada Euroopa 

2020. aasta strateegiat – aruka pikaajalise säästva 

arengu Euroopa strateegiat, mis on ka majanduse 

taastamise ja tööhõive suurendamise strateegia. 

Komitee töötab selle nimel, et saavutada 

Euroopa Ülemkogu poolt 2010. aasta juunis 

sätestatud viis üldist eesmärki. Kodanikuühiskonna 

organisatsioonidel on võimalus teha ettepanekuid 

uute ja uuenduslike meetodite kohta ning püüda 

jõuda ühisele seisukohale sellistes valdkondades 

nagu sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus, 

säästev areng, innovatsioon, teadusuuringud, 

energiatõhusus, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtete potentsiaal ning siseturg uues 

ülemaailmses kontekstis.

Reformiprotsessis süvitsi osalemiseks lõi Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee Lissaboni strateegia 

vaatlusrühma asemele Euroopa 2020. aasta 

strateegia juhtkomitee, mis jätkab vaatlusrühma 

edukat tööd. Uus juhtkomitee aitab korraldada 

Euroopa 2020. aasta strateegiaga seotud tegevusi 

sektsioonides ning veelgi tugevdada koostööd 

riiklike majandus- ja sotsiaalnõukogude ja 

samalaadsete institutsioonidega liikmesriikides. 

See aitab strateegiat arendada ja pakub 

aruteluplatvormi parimate tavade tutvustamiseks, 

võrdlevaks hindamiseks ja võrgustike loomiseks 

kõigi osalejate vahel.

Euroopa 2020. aasta strateegia 

juhtkomitee kindel suund koostööle 

riiklike nõukogude ja vastavate 

organisatsioonidega

Arukas Euroopa 
2020. aasta 
strateegia
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Keskkonnahoidlik 
ettevõtlus 
Tööhõive ja keskkonnahoidliku majanduskasvu 

eeltingimus on ettevõtlikkus. Selleks, et inimestel 

oleks suurem huvi ettevõtete loomise ja juhtimise 

vastu, on vaja stiimuleid ja lihtsamaid eeskirju. 

EL ei ole veel suutnud jõuda kokkuleppele ei 

Euroopa tasandi patendieeskirjade ega Euroopa 

ettevõtteid, ühendusi ja vastastikuse abistamise 

ühinguid käsitlevate eeskirjade osas. Volinik 

Mario Monti poolt komisjoni ülesandel koostatud 

aruandest selgub, et siseturg ei ole mitmes mõttes 

veel kaugeltki välja kujunenud. Ettevõtted peavad 

tunduvalt rohkem juhinduma säästvusest ja 

sotsiaalsest vastutusest. EL peab töötama välja 

ning viima ellu VKEdele suunatud programmid.

Väikeettevõtlusalgatus „Small Business 

Act” tuleb muuta õiguslikult siduvaks 

vahendiks

Vaja on keskenduda eelkõige VKEsid 

puudutavate eeskirjade lihtsustamisele
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Sotsiaal-
majandus
On oluline, et ka turumajanduses võetaks 

arvesse ettevõtlusvormide mitmekesisust. 

Leidub sotsiaalmajanduse vorme, mis pakuvad 

traditsioonilistest börsiettevõtetest mitmes mõttes 

jätkusuutlikumaid ettevõtlusmudeleid, nagu 

ühistud, tulundusühingud, usaldus- ja täisühingud.

Samuti on olemas mittetulundusühingud, kus 

ettevõtlus on üks ühiskonnas osalemise viise, 

kuid sellele lisanduvad ka muud vaatevinklid. 

Selline ettevõtlus tasakaalustab pealegi ranget 

turumudelit, aidates saavutada sotsiaalsed 

eesmärgid. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

uuring sotsiaalmajanduse kohta liikmesriikides 

annab sellistest ettevõtlusvormidest hea ülevaate.

Tähelepanu pööramine 

sotsiaalmajanduse eri vormidele

Tähelepanu pööramine rahvusvahelisele 

ühistute aastale 2012

2014.–2020. 
aasta fi nants-
perspektiiv
Finantskriis ja selle järelkaja osutab tõsiasjale, et 

Euroopa riikide majandus on tihedas omavahelises 

seoses. Ühiste probleemide lahendamise 

nimel peavad liikmesriigid seepärast ka ühiselt 

tegutsema. Lisaks tuleb sihipäraselt astuda samme 

selleks, et vähendada paljude riikide riigivõlga 

sotsiaalselt vastuvõetaval viisil.

Euroopa ees terendavad suured väljakutsed, mida 

saab kasutada kriisist väljumiseks. Investeerimine 

innovatsiooni, uutesse tehnoloogiatesse (eriti 

keskkonna ja energeetika vallas) ja taristusse ning 

arukad maksusoodustused aitavad ELil saavutada 

pikaajalise jätkusuutliku arengu. Lisaks võib see 

suurendada ELi edu rahvusvahelisel turul.

Arutelud uue fi nantsperspektiivi üle nõuavad 

nii liikmesriikidelt kui ka kodanikuühiskonnalt ja 

sotsiaalpartneritelt palju aega ja energiat. Minu 

presidendiks oleku ajal anname konstruktiivse 

panuse arutellu selle üle, milline peaks olema 

järgmise perioodi eelarve, mis aitaks lahendada 

kõik probleemid, millega EL on praegu vastamisi.
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Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse aluseks 

olevaid loodusvarasid tuleb kasutada arukalt, et 

need ei ammenduks. Ühine põllumajanduspoliitika 

on Euroopa Liidu koostöö oluline valdkond. Ajal, 

mil mina olen president, peame arutama selle 

üle, millises suunas seda poliitikat kujundada 

enne uut eelarveperioodi ja selle ajal. Samuti 

tuleb meil langetada otsus. Meie poliitika peab 

jätkuvalt rajanema ühtse turu, ühisfi nantseerimise 

ja ühiste toetuskavade põhimõtetele. Ühise 

põllumajanduspoliitika keskmes peab olema 

ELi toiduohutuse parandamine, kusjuures turg 

peab põllumajandustootjatele tagama stabiilse 

sissetuleku. Tööd tuleb jätkata selle nimel, et 

suurendada toiduahela läbipaistvust nii hindade 

kui ka lepingute osas. Loobuda tuleb toetuse 

sidumisest varasema tootmisega, et toetus 

jaguneks kogu ELis ühtlaselt. 

Euroopa maapiirkondade väärtusi tuleb kaitsta 

ja jätta neile säästva arengu võimalus. Sellest 

johtuvalt peame asetama suuremat rõhku ühise 

põllumajanduspoliitika teisele sambale, et maaelu 

arengule eraldatavaid vahendeid kasutataks nii 

maapiirkondade majanduse tugevdamiseks kui ka 

keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamiseks.

ELi põllumajandustootmine tuleb samuti asetada 

toiduga kindlustamise ülemaailmsesse konteksti.

Korraldada ühise põllumajanduspoliitika 

tulevikku käsitlev konverents „Kellele 

tõuseb ühise põllumajanduspoliitika 

läbivaatamisest kasu ja kellele kahju?”

Ühine 
põllumajanduspoliitika 
pärast 2014. aastat



17Presidendi 2010.–2013. aasta 
tööprogramm ja prioriteedid

Euroopa tugevama 
kodanikuühiskonna arendamine 

Üheskoos loome 
säästva Euroopa

Tarbijapoliitika
Kõigis poliitikavaldkondades peab silmas 

pidama säästvust ja majanduskasvu. Tugevad 

tarbijaorganisatsioonid võivad olulisel määral 

mõjutada nii eraisikute kui ka ühiskonna 

kogutarbimist kaupade ja teenuste turvalisemaks 

ja keskkonnasõbralikumaks muutmise suunas. 

Nende mõju saab olla veelgi tugevam ja kiirem, 

kuna tarbijate käitumine võib avaldada tootmisele 

kohest mõju. Tarbijate õigustel on toimivas 

turumajanduses tähtis roll ja komitee on seda 

küsimust juba kaua edukalt käsitlenud.

Ka minu ametiajal jätkab komitee traditsiooni 

korraldada üheskoos komisjoni ja nõukogu 

eesistujariigiga Euroopa tarbijapäeva. Nõnda 

saame tarbijate õiguseid paremini esile tõsta.

Korraldada igal aastal Euroopa 

tarbijapäev
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„ Sest mul oli nälg ja te andsite mulle 
süüa, mul oli janu ja te andsite 
mulle juua, ma olin kodutu ja te 
võtsite mu vastu, ma olin alasti 
ja te riietasite mind, ma olin haige 
ja te tulite mind vaatama, ma olin 
vangis ja te tulite mu juurde …”
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EMSK ja 
maailm meie 
ümber
Euroopa meenutab kasvavat puud, mis ei ela 

isoleerituna muust maailmast. Üheaegselt 

dünaamilise sisemise arenguga on ELi 

liikmesriikide arv kasvanud kahekümne seitsmeni. 

Komitee teeb eri vormides koostööd Euroopa 

Liitu mittekuuluvate riikide ja piirkondade 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega näiteks 

Euroopa ja Vahemere piirkonnas, Hiinas, Indias, 

Brasiilias jne. Lisaks on komitee ülesandeks ja 

kohuseks osaleda töös, mille eesmärk on kaasata 

teisigi kandidaatriike, nagu Türgi ja Balkani 

poolsaare riigid. Komiteel lasub kohustus seda 

partnerlust tugevdada.

Komitee peab jätkuvalt aktiivselt 

suhtlema ümbritseva maailma ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega

Areng 
ja toetus 
Arengu- ja abiprogrammide kaudu etendavad EL 

ja liikmesriigid maailmas otsustavat rolli vaesuse 

ja nälja vastu võitlemisel. Komitee peab rääkima 

kaasa ELi poliitikavaldkondade analüüsimisel ja 

tegutsema selle nimel, et nende ja arengupoliitika 

vahel valitseks suurem kooskõla. Abi peab olema 

tõhusam. Komitee peab seisma hea selle eest, et 

vahendeid jätkuks ka väiksematele osalistele. Vaja 

on toetada kodanikuühiskonna organisatsioone 

ja sotsiaalpartnereid, pakkudes neile paremat 

juurdepääsu rahastamisele; samuti tuleks 

lihtsustada fi nantseeskirju.

Maailma arengu, aga ka Euroopa Liidu 

majandusarengu seisukohalt on kaubavahetusel 

võtmeroll. WTO läbirääkimistel saavutatud 

mitmepoolne kokkulepe peab olema ülimuslik 

kahepoolsete kaubanduslepete suhtes. ELi 

kaubanduspoliitikat tuleks kujundada viisil, mis 

aitaks edendada nii mitmepoolset, kahepoolset 

kui ka piirkondlikku arengukoostööd.
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Võitlus 
vaesuse 
ja näljaga
Toidukriisi mõju võimendub, kui varasematele 

probleemidele lisandub fi nantskriis. ÜRO Toidu- 

ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul on 

alatoitluse all kannatajate arv maailmas ületanud 

1 miljardi piiri ning üha raskem on saavutada 

seatud sihti – vähendada nälgivate inimeste arvu 

2015. aastaks poole võrra.

On ülioluline, et rahvusvahelised organisatsioonid 

peaksid kinni võetud lubadustest, sest vaid niiviisi 

on võimalik tagada, et 2015. aastaks püstitatud 

eesmärk ka täidetakse. 

Komitee ning ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni ühiskorraldusel 

toimub 2011. aasta kevadel konverents 

ülemaailmse toiduohutuse teemal. Eesmärk 

on tõsta muu hulgas esile neid meetmeid, 

millele on osutanud teiste 

seas Maailmapank: näiteks investeeringud 

põllumajanduse ja maaelu arengusse 

arengumaades ning liberaalsem piirkondlik ja 

maailmakaubandus. Komitee püüab ÜRO Toidu- 

ja Põllumajandusorganisatsiooniga seada sisse 

töösuhted ja sõlmida vastastikuse mõistmise 

memorandumi, võttes eeskujuks komitee ja 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostöö.

Konverentsi korraldamine ülemaailmse 

toiduohutuse teemal

Seada sisse suhted ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooniga

Inimõigused
Julgeoleku- ja õigusalased poliitikameetmed 

peavad kaitsma vabaduse väärtusi. Sellise 

poliitika lähtepunkt peab olema kaitsta Euroopa 

inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartaga tagatud põhiõigusi. ELi 

sisserände- ja piiripoliitika ning asjaomased 

õigusaktid peavad täiel määral arvestama 

inimõigustega ning seadma tähtsaimale kohale 

kõigi inimeste vabaduse ja turvalisuse.

l. Eesmärk 

on tõsta muu hulgas esile neid meetmeid, 

millele on osutanud teiste 

põhiõiguste har

sisserände- ja pi

õigusaktid peav

nimõigustega n

õigi inimeste v

õ

in

kõ
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Avatus, koostöö ja usalduslikkus hakkavad 

iseloomustama minu ametiaega presidendina. 

Loodan seada sisse tihedad töised suhted 

komitee kahe asepresidendi, kolme rühma 

esimehe ning sektsioonide ja tööstuse muutuste 

nõuandekomisjoni esimeestega ning seista 

hea selle eest, et komitee tegutseks ka edaspidi 

õiguspärase, usaldusväärse ja tõhusa nõuandva 

organina, kes esindab kodanikuühiskonda.

Sõltumata sellest, milliseks kujuneb järgmise kahe 

ja poole eesistumisaasta tööprogramm, ei tohi 

me unustada, et elu meie ümber kulgeb tihti 

ettearvamatult. Järelikult on tarvis, et komitee 

suudaks olukorda kiiremini ümber hinnata, oleks 

valmis prioriteete ümber sõnastama ning näitaks 

üles paindlikkust sisekorralduses ja vajalike otsuste 

vastuvõtmisel. 

Komitee on ikka ja alati püüdnud oma tööd 

tõhustada. Võetud on konkreetseid meetmeid, 

et süsteemsemalt jälgida, mis saab komitee 

arvamustest edasi, kuid võimalik on teha 

rohkem. Sektsioonid peaksid komitee juhatusele 

esitama korrapäraselt ülevaatlikke aruandeid, mis 

kajastaksid tehtud tööde edasist käiku. 

Komitee arvamust peavad kuulda võtma 

nõukogu ja komisjon, kuid uue lepingu järgi on 

konsulteerimiskohustus ka Euroopa Parlamendil. 

Meil tuleb leida viise, kuidas seada oma töö 

jätkuvalt esikohale ja parandada kvaliteeti, 

aga ka kuidas leida vajaduse korral võimalusi 

kiiremaks reageerimiseks. Komitee peab kindlaks 

määrama ning parlamendi ja nõukoguga 

kooskõlastatult kehtestama tööde ajakava. Kui 

komitee soovib suuremaid võimalusi parlamendi 

töö mõjutamiseks, peab ta suutma oma 

seisukohad esitada enne parlamendi komisjonis 

toimuvat esimest arutelu. Peaksime samuti 

uurima, kas oleks võimalik sõlmida Euroopa 

Parlamendiga koostööleping, võttes eeskujuks 

komitee ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud 

koostööprotokolli.

Minu ametiajal jätkab komitee oma liikmete sõidu- 

ja muude kulude hüvitamise kindla ja õiglase 

süsteemi kujundamise läbivaatamist.

Komiteel peab olema nüüdisaegne ja tõhus, 

asjakohase eelarvega haldusstruktuur, mis pakub 

liikmetele parimat võimalikku abi poliitiliste 

eesmärkide saavutamisel ning tagab, et komitee 

täidab oma institutsioonilisi kohustusi ja teeb 

koostööd teiste institutsioonidega. Komitee 

tegevust iseloomustab hea koostöö liikmete ja 

personali vahel. 

Prioriteedid, kvaliteet ja arvamuste 

vastuvõtmise tõhusam töökorraldus 

Tuvastada võimalused komitee töö 

lihtsustamiseks ja tõhustamiseks

Otsida koostöövõimalusi Euroopa 

Parlamendiga
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