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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
Veebruar 2016 | ET

„Euroopa sotsiaalõiguste
sammas peab olema positiivne
projekt kõigi jaoks,“

JUHTKIRI

Töömaailmas aset leidvaid muutusi tuleks kasutada selleks,
et edendada kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu ning
inimväärset tööd kõigi jaoks

Hea lugeja!
Kuuskümmend aastat Euroopa ühendust – kujundame
tulevikku!
13. märtsil 2017 korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Roomas kõrgetasemelise konverentsi pealkirjaga „Kuuskümmend aastat Euroopa ühendust –
kujundame tulevikku!“, et tähistada Rooma lepingute allkirjastamist.
Meie eesmärk on muidugi kasutada tähtpäeva võimalusena toonitada ajakirjandusele
ja üldsusele kõike seda positiivset, mida Euroopa Liit on kogu selle aja jooksul oma
kodanikele andnud. Samuti tahame esile tõsta meie riikide kodanikuühiskonna ja
selle organisatsioonide praegusi muresid, rõhutades lisaks meetmete võtmisele ka
osalusdemokraatia rolli, kui tahame taastada kodanike usalduse liidu vastu ning
samuti oma riiklike ja Euroopa institutsioonide vastu.
Konverents hõlmab kolme teemavaldkonda: sotsiaalne mõõde, majanduslik mõõde
ning sisserände- ja integratsioonipoliitika.
Euroopa projekt on tõsises ohus. Isegi selle vajalikkus on seatud kahtluse alla, eriti natsionalistlike ja populistlike jõudude poolt, samas kui veel veidi aega tagasi ei kahelnud
liikmesriikides peaaegu keegi selle kasulikkuses ja peaaegu kõik neis riikides, kes ei
olnud veel ELi liikmed, tahtsid liiduga ühineda. EL kujutas endast rahu, demokraatia, arengu, heaolu ja jõukuse varjupaika nii kodanike kui ka ettevõtete jaoks. Me ei
ole veel unustanud natsionalismi ja ksenofoobia põhjustatud õudusi ega piiride ja
müüride tekitatud kahju vabadusele ja majandusele. Seda tasub meenutada ka nüüd.
Samuti peame tuleviku tarvis kehtestama meetmed, mida tuleb rakendada praegu,
ning kaitsma nende aluseks olevat mõttelaadi. Kui tahame taastada kodanike
usalduse, tuleb Euroopale anda tõeline sotsiaalne mõõde ja välistada igasugune
sotsiaalne tagasiminek ja ebavõrdsuse suurenemine. Majandus tuleb madalseisust
välja tuua seda stimuleerides, mitte majanduslangusega lämmatades. Samuti tuleb
rändevoogude haldamine lahendada õiglasel, kindlal ja solidaarsel viisil, eelkõige seepärast, et paljude liidu vaenlaste õel propaganda põhineb justnimelt rändeküsimusel.
Seega tuleb meil teha palju tööd, leida lahendusi ja kaitsta ideid. Sellegipoolest oleme
oma riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad Ka rasketel – ja iseäranis
rasketel – aegadel on meie kohus tegutseda ja sõna võtta. Meil on võime uurida ja
kavandada ning meil on avaliku meeleavaldamise võim, mida kasutame kõigi nende
nimel, kes meie organisatsioonidesse kuuluvad.

Georges Dassis
EMSK president
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Euroopa majanduse tulevik on
digitaalne
Komitee ütleb, et poliitikud
ja kodanikuühiskond
peavad võtma meetmeid
inimkaubanduse vastu
Politicians and civil society must
act against human trafficking,
says the EESC

Täiskogu jaanuari istungjärgul võttis
komitee vastu arvamuse Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa sotsiaalõiguste
samba kavandi kohta, mille eesmärk on
luua „tihedam ja õiglasem majandus- ja
rahaliit“ ning saada Euroopa sotsiaalvaldkonnas „AAA-reiting“. Arutelust võtsid
osa Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse
volinik Marianne Thyssen ning Euroopa
Parlamendi raportöör sotsiaalõiguste
samba küsimuses Maria João Rodrigues.
Arvamuses esitatakse komitee esialgsed
ideed ja ettepanekud selle kohta, kuidas
käsitleda mõnesid praegu Euroopa ees
seisvaid olulisi väljakutseid. Komitee
rõhutas, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas peab olema positiivne projekt kõigi
jaoks, hõlmates poliitikameetmeid, mis
edendavad tööhõivet, sotsiaalset arengut
ja tootlikkust, sest need on jätkusuutliku
majanduskasvu ning kohandatavate ja
tulevikuks ettevalmistatud riiklike sotsiaalhoolekandesüsteemide ja tööturgude olulised lähtetegurid. Komitee usub,
et sotisaalõiguste sammast käsitlevates
aruteludes peaks kesksel kohal olema
töö tulevik tagamaks, et see on õiglane
ja kaasav ja toob kaasa sotsiaalse arengu.
Vastupidiselt komisjoni esialgsele soovitusele kohaldada Euroopa sotsiaalõiguste
sammast vaid euroalale, on komitee seisukohal, et sammas peaks kehtima kõigile liikmesriikidele, tunnistades samas, et
euroala jaoks võivad olla vajalikud teatud
erivahendid või -mehhanismid.
Euroopa Komisjoni presidendi JeanClaude Junckeri taotlusel koostatud
arvamus on mitme kuu töö tulemus.
Selle koostasid kolm raportööri – komitee

tööandjate rühma esimees Jacek
Krawczyk, töötajate rühma esimees Gabriele Bischoﬀ ja eri elualade esindajate
rühma esimees Luca Jahier. Arvamus
põhineb komitee liikmete kõigis 28 liikmesriigis korraldatud riiklike arutelude
tulemustel. Nimetatud aruteludel osales
ligikaudu 1800 kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajat.
Arvamust tutvustades ütles komitee tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk:
„Ilma majandusliku eduta ei saaks ükski
ELi liikmesriik endale sotsiaalsüsteemi
lubada. Ilma edukate, töökohti loo
vate ettevõteteta ei ole heaolu. See
pärast on konkurentsivõime Euroopa
sotsiaalmudeli säilimise eeltingimus.
Liikmesriigid peavad kohandama töö
turge ja sotsiaalkaitsesüsteeme muutu
vatele oludele. Me peame leidma õige
tasakaalu paindlikkuse ja turvalisuse
vahel. Hästi kavandatud ja asjakohased
võrdlusalused võivad aidata liikmesrii
kidel saavutada positiivseid tulemusi.“
Jacek Krawczyk juhtis tähelepanu ka
asjaolule, et riiklikud arutelud näitasid
selgelt, et mis tahes meede tööturu ja
sotsiaalsüsteemide valdkonnas peab
olema kooskõlas pädevuste jaotuse ja
subsidiaarsuse põhimõttega.
Komitee töötajate rühma esimees Gabriele Bischoﬀ rõhutas: „Euroopa töö
tajad vajavad konkreetseid meetmeid,
et parandada oma elu ja töötingimusi
ja saada tagasi usk Euroopa Liitu. Kas
vav ebavõrdsus ähvardab lõhkuda
meie sotsiaalse struktuuri ja tõugata
järjest enam inimesi nende suunas, kes
tahavad meid lõhestada. Sissetulekute
ebavõrdsuse vähendamine on esmase

www.eesc.europa.eu

tähtsusega ning intensiivsemad kol
lektiivläbirääkimised kogu Euroopas
on eeltingimus õiglasemale tasule ja
heaolu jaotusele. Seega on meil vaja
näitajaid kollektiivläbirääkimiste ula
tuse kohta kogu Euroopas. Palkade
suurem lähenemine võiks samuti aidata
lahendada paljusid meie ees seisvaid
probleeme. Heade kavatsuste aeg on
ümber. Euroopa – see tähendab me
kõik oma eri rollides – peab viivitama
tult pakkuma konkreetseid lahendusi,
et tagada praeguses kiiresti muutuvas
maailmas lootus ja kindlustunne.“
Komitee eri elualade esindajate rühma
esimees Luca Jahier rõhutas: „Me
peame looma hooliva Euroopa Liidu.
Seepärast peaks Euroopa sotsiaal
õiguste sammas hõlmama kõiki koda
nikke kõigis nende eluetappides, sh neid,
kes on tööturult tõrjutud või ei saa sel
lel osaleda. Sammas peab olema posi
tiivne projekt Euroopa kodanike jaoks
ja astuma vastu kasvavale vaesusele
ja ebavõrdsusele. Võimalikku Euroopa
sotsiaalõiguste sammast ümbritsevad
arutelud näitavad selgelt, et oluline
on ühendada sammas kestliku arengu
tegevuskavaga aastani 2030 ja et
heaoluriigi reform peab minema kau
gemale ametiasutustest. Sotsiaalsetel
investeeringutel, sotsiaalmajandusel,
sotsiaalsetel ettevõtetel ja sotsiaalsel
innovatsioonil on võtmeroll nende
reformide elluviimisel ning kõigile koda
nikele kvaliteetsete teenuste osutamisel
ja neile juurdepääsu tagamisel.“
Volinik Marianne Thyssen rõhutas, kui
oluline on komitee panus Euroopa Komisjoni edasisse töösse Euroopa sotsiaalõiguste samba valdkonnas: „Ma tunnustan
komitee kõigi kolme rühma raportööre
arvamuses tõstatatud teemade kaugele
ulatuva, aga ka tervikliku käsitlemise
eest. See arvamus on üheselt väärtuslik
panus Euroopa sotsiaalõiguste samba
üle peetavatesse aruteludesse.“
Arutelu lõpetas komitee president Georges Dassis, kes rõhutas, et ettepanekud
tuleb muuta üldsuse jaoks tegelikkuseks:
„Tehnika, juhtimise ja turunduse vallas
on käimas pidev uuendustegevus. Vii
mane aeg on alustada uuendustega ka
sotsiaalvaldkonnas.“
Komitee arvamust kasutatakse Euroopa
sotsiaalõiguste sammast käsitlevas lõplikus ettepanekus, mille Euroopa Komisjon
peaks esitama lähimate kuude jooksul.
Komitee jätkab Euroopa sotsiaalõiguste
sammast käsitleva edasise töö ja arutelu
jälgimist ja selles aktiivset osalemist. (dm)
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Euroopa majanduse tulevik on
digitaalne
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ELi eesmärgid peavad olema
kaugeleulatuvad
Oma 25.–26. jaanuari täiskogu istungjärgul tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa
Komisjoni järgmisi algatusi: Euroopa elektroonilise
side seadustik, Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet, 5G tegevuskava ja toetusskeem riigiasutustele, kes soovivad
pakkuda tasuta WiFi-ühendust(WiFi4EU). „Aja
kohane üleeuroopaline digitaalne ühtne turg on
oluline, et parandada Euroopa konkurentsivõi
met, muuta see jätkusuutlikuks ning luua see
läbi majanduskasvu ja töökohti,“ ütles Euroopa
gigabitiühiskonda käsitleva arvamuse raportöör
Ulrich Samm (tööandjate rühm, DE). „Ent me
peame endale teadvustama, et see protsess ei
toimu isoleerituses, vaid USAst ja Aasiast pärineva
tugeva konkurentsi taustal.“ Komitees tulid arutusele ja vastuvõtmisele viis arvamust, mis on seotud
Euroopa ühendamise laiema teemaga.
EL peab võtma endale juhirolli, et tagada sidus
üleeuroopaline ajakohastamine koos suure

läbilaskevõimega võrkudega, sest ainult täielik
digitaalne ühtne turg suudab realiseerida kõik võimalikud majanduslikud ja sotsiaalsed eelised. On
vaja kavasid, millega toetada internetiühenduse
jõudmist ka äärepoolseimatesse piirkondadesse.
Komisjoni algatus WiFi4EU on samm õiges suunas,
sest see annab vahendeid tasuta internetiühenduse pakkumiseks avalikes kohtades. „See algatus
parandab kättesaadavust ja edendab majanduskasvu,“ ütles internetiühendust maapiirkondades
käsitleva arvamuse raportöör Emilio Fatovic, kes
peab kavandatud 120 miljoni euro suurust eelarvet
siiski ebapiisavaks, sest vaja on luua kvaliteetsed
WiFi teenused, mille andmeedastuskiirus on vähemalt 100 Mbit/s. Komisjon peab kehtestama selged
vahendite eraldamise eeskirjad. Komitee teeb näiteks ettepaneku määrata eelnevalt kindlaks igale
riigile eraldatav maksimaalne summa ning eraldada
20 % eelarvest majanduslikult ja digitaalselt vähem
arenenud piirkondadele, nagu saared, mägipiirkonnad ja äärealad ning loodusõnnetustest mõjutatud
piirkonnad. (sma)
l

EMSK ja Euroopa Komisjoni ühiskonverents
ringmajanduse platvormi käivitamiseks
Ringmajanduse sidusrühmade platvormile
antakse avalöök kahepäevasel konverentsil, mille
korraldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9.–10. märtsil 2017
Brüsselis.
Komitee on juba mõnda aega nõudnud sellise
platvormi loomist, et edendada koostööd kodanikuühiskonna eri võrgustike ja ringmajandusele
üleminekus osalejate vahel.
„Kiirete ja praktiliste tulemuste saavutamiseks
tuleb meil oma platvormi kaasata kõige täht
samad sidusrühmad ja muutuste läbiviijad – st
kodanikuühiskond,“ selgitas Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee liige, komitee kestliku arengu
vaatlusrühma esimees Brenda King (tööandjate

rühm, UK). „Ringmajanduses osalevad Euroopa
sidusrühmad soovivad jagada oskusteavet ja
kogemusi ning arutada ressursitõhusale majan
dusele ülemineku kõige kriitilisemaid aspekte,“
lisas komitee ühtse turu, tootmise ja tarbimise
rühma esimees Martin Siecker (töötajate rühm,
NL).
Mitmetes hiljutistes arvamustes on komitee rõhutanud vajadust muuta meie majandus lineaarsest
majandusest ringmajanduseks, korrates nii
Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna üleskutset võtta ressursitõhususe valdkonnas julgeid
meetmeid. Komitee toetab Euroopa Komisjoni ringmajanduse tegevuskava kõikehõlmavat elluviimist,
kaasates sidusrühmad ja liikmesriigid ühistesse ja
kooskõlastatud jõupingutustesse. (sma)
l

Ühtse turu ohtude ja takistuste kaotamine ja
sotsiaalõiguste järgimine peab olema prioriteet
Ühtne turg on ohus: kui ajavahemikul 2008–2015
suutsid USA, Austraalia ja Jaapan oma sisenõudlust märkimisväärselt suurendada, kasvas Euroopa
ühtne turg – Euroopa integratsiooni ja õitsengu
keskne element – vaid 0,4 %, samas kui euroalal
oli isegi täheldatav 1,6 % vähenemine. Lisaks kahjustavad sellised ebaausad tavad nagu sotsiaalne
dumping, eelkõige teenuste piiriülesel osutamisel,
töötajate ja ausate ettevõtete usaldust ühtse turu
vastu, ning üldsuse toetus on vähenemas.
„Ent see ei mõju meie majandusele hästi. Ühtse
turu hoogustamiseks tuleb see välja kujundada –
kuid seda mitte eeskirjade ja majanduslike- ja
sotsiaalsete põhiõiguste arvelt,“ ütles raportöör
Oliver Röpke (töötajate rühm, AT). „Toimiv
ühtne turg eeldab Euroopa ja riiklike õigus
aktide järgimist ja seda eriti piiriüleste toimin
gute teostamisel.“ Euroopa integratsiooni käigus
tuleb leida õige tasakaal majandusliku, sotsiaalse ja
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Euro ülesehituse lõpuleviimine on
heaolu ja stabiilsuse tagamiseks
hädavajalik

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaanuarikuu täiskogu istungil toimus volinik Pierre
Moscovici osalusel arutelu Euroopa majanduse
olukorra ning majandus- ja rahaliidu süvendamise
väljavaadete üle. Komitee liikmed edastasid voliniku kaudu selge sõnumi, et Euroopa kodanikud ja
majanduselus osalejad tahavad tingimata tunnetada, et Euroopat juhitakse vastutustundlikult kindlas suunas – eelkõige tõelise majandus- ja rahaliidu
veel puuduvate komponentide üle arutledes. ELi
integratsiooniprotsess ja eelkõige euro saavad olla
jätkusuutlikud üksnes siis, kui majanduslikud, eelarvealased, rahanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised
aspektid arenevad edasi koos, isegi kui see nõuab
aluslepingu võimalikku muutmist.

Euroopa poliitilisi juhte üles kinnitama läbipaistva
ja ajaliselt piiritletud tegevuskava majandus- ja
rahaliidu väljakujundamiseks. Me vajame stabiil
sust, usaldusväärsust ja prognoositavust Euroopa
sõltumatuse kontseptsiooni raames. See on ainus
viis veenda kodanikke ja investoreid euro pöördu
matuses ja meie ühises Euroopa tulevikus.”
Volinik Pierre Moscovici esitas ülevaate majanduslikust olukorrast ELis, prognoosides 2017. aastaks 1,6 %
ja 2018. aastaks 1,8 % majanduskasvu. Oma sõnavõtus
märkis ta: „Minu visioon hõlmab Euroopat, mis on
ühtne nii sotsiaalselt kui ka eelarvepoliitiliselt, mis
suudab võidelda populismi vastu ja töötada samas
suurema majandusliku lähenemise ja oma koda
nike sotsiaalse arengu suunas. Kuna eurost saab
eeldatavasti kogu ELi ühisraha, siis on absoluutselt
hädavajalik tema ülesehitus lõpule viia ning komi
tee panust sellesse arutelusse hinnatakse väga.“
Neid mõtteid kajastati ka 2. veebruaril toimunud
komitee avalikul arutelul euro tuleviku ning majandus- ja rahaliidu süvendamise üle. (mm
l

„Varasemate edusammude käsitlemine järjesti
kustel Euroopa Ülemkogu tippkohtumistel on ter
vitatav, kuid sellest jääb väheks”, märkis komitee
majandus- ja rahaliidu sektsiooni esimees Joost
van Iersel (tööandjate rühm, NL). „Me kutsume

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
võõrustab arutelu euro tuleviku ning
majandus- ja rahaliidu süvendamise üle
Ei ole muud elujõulist alternatiivi kui muuta euroala poliitilisemaks, keskendudes rohkem kodanike
jaoks olulistele põhiprioriteetidele kui konkreetsetele arvulistele eesmärkidele ja tehnilistele küsimustele. Komitee kutsus taas ELi poliitilisi juhte üles kiirendama jagatud suveräänsuse raames majandus- ja
rahaliidu süvendamise protsessi, et tagada suurem liikmesriikidevaheline lähenemine ja muuta EL
tervikuna jõukamaks ning konkurentsi- ja vastupanuvõimelisemaks.
Need olid mõned põhisõnumid, mis kõlasid 2. veebruaril komitee korraldatud kõrgetasemelisel arutelul
„Euro tulevik – ohud ja võimalused majandus- ja rahaliidu süvendamise teises etapis“.
Ürituse eesmärk oli toetada vajaliku üksmeele saavutamist ambitsioonika tegevuskava osas, millega
majandus- ja rahaliit 2025. aastaks lõpule viia ühe osana üldisest ELi tulevikupildist.
Ekspertide rühm arutas mitmesuguseid ohte ja võimalusi, mis seonduvad majandus- ja rahaliidu lõpuleviimisega teises etapis, nagu neid kirjeldatakse nn viie juhi aruandes (2017–2025). Sõnavõtjad, nende seas
eurorühma töörühma esimees Thomas Wieser, tutvustasid mitmesuguseid mõtteid ja võimalusi, mida võiks
analüüsida euroala juhtimise arendamiseks lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis. (mm)
l

Eesistujariigi Malta prioriteetide tutvustus

keskkonnaalase arengu vahel ning oluline on suurendada liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaalset
lähenemist.
Omaalgatuslikus arvamuses „Ühtse turu ohud ja
takistused“ peab komitee oluliseks ka järgmist:
●● õiglane konkurents: Euroopa ja riiklike õigusaktide järgimine – austada töötajate õigusi ja
põhimõtet, et samas kohas makstakse sama töö
eest samasugust tasu, ning lõpetada töötajate
näiline lähetamine ja ebaausad tavad avalike
hangete valdkonnas;
●● turutõkete kaotamine: kvalifikatsioonide ja
diplomite parem tunnustamine, regulatiivsete
takistuste kaotamine jne;
●● reguleeritud maksupoliitika: liikumine äriühingute ühtse konsolideeritud maksubaasi ning
riikide lõikes koostatava aruandluse suunas,
samuti võitlus maksustamise vältimise ja maksuparadiiside vastu. (sma)
l

ELi rahastute ja 2017. aasta eesistumisperioodiga
tegelev Malta parlamendisekretär Ian Borg tutvustas ELi eesistujariigi Malta prioriteete komitee
jaanuarikuisel täiskogu istungjärgul. Esitlusele

järgnes elav arutelu komitee liikmetega (rohkem
teavet komitee kavandatava nõuandva panuse
kohta Malta eesistumisperioodi leiate käesoleva
uudiskirja jaanuari numbrist).
l

Teadusuuringud ja innovatsioon kõigi heaks: mida uut on selles vallas?
Kui mõelda, et programmi „Horisont 2020“
teadusuuringute ja innovatsiooni eelarve on 80 miljardit eurot seitsmeks aastaks, võib kergesti jõuda
järeldusele, et inimeste eludele avaldatav võimalik
mõju võib olla tohutult positiivne nii töökohtade
kui ka Euroopa majanduses lisaväärtuse loomise
seisukohalt.
Aga mida tähendab see tavainimeste jaoks?
Teadusringkonnad on väljendanud suurt usku
programmi „Horisont 2020“ algatuste pakutavatesse võimalustesse, kuid samas ka hoiatanud, et
EL peab tegelema kogu teadusuuringute ja innovatsiooni ahelaga, alustades alusuuringutest ja
lõpetades toote- ja teenustepõhiste uuringutega.
Komitee arvamuses „Programmi „Horisont 2020“
vahehindamine“ (raportöör Ulrich Samm – tööandjate rühm, DE) sedastatakse: „Vaid tasakaalustatud
toetus kogu ahelale tagab, et loodud oskusteave

Kuid tõde seisneb selles, et tegelikult on tava
kodanikud suuresti teadmatuses teadusuuringute
ja innovatsiooni tulemuste võimalikust mõjust oma
elus.
Kui lisada sellele veel (püsivad) märkimisväärsed
erinevused liikmesriikide vahel teadus- ja innovatsioonirajatiste osas, saab selgeks, miks ma arvan, et
lihtsalt programmieelarve suurendamisest teadus
uuringute ja innovatsiooni edendamiseks ei piisa,
et muuta ühiskonnas üldsuse tavaliikmete vaateid
selles küsimuses.

Võiks kaaluda ka ajakirjanikele innovatsiooni
kursuste korraldamist või ajakirjandusauhinna
loomist innovatsiooni valdkonnas, et tavainimesed – kes on teadusuuringute ja innovatsiooni lõppkasutajad – saaksid paremini aru, millised võimalusi
toob programm „Horisont 2020“ nende ellu.

Just sel põhjusel pooldame teadusuuringute
ja innovatsiooni baasrahastamise parandamist
Euroopa piirkondades, mis on selleks vähem valmis. Alles siis saab keskenduda vastutustundlikule
teadusele ja innovatsioonile.

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee
soovib, et ümberasustamine hoitaks
partnerluslepingutest lahus
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) hinnangul vajab 2017. aastal kogu maailmas ümberasustamist pea 1,2 miljonit inimest. 2015. aastal
asustati maailmas ümber kõigest 80 000 inimest.
Korraliku ümberasustamisprogrammi ja Euroopasse
seadusliku sisenemise võimaluste puudumine jätab
paljud rahvusvahelist kaitset vajavad põgenikud
ohtlike kuritegelike inimkaubitsejate meelevalda.
Oma arvamuses ELi ümberasustamisraamistikku
käsitleva ettepaneku kohta kiidab komitee vastava ettepaneku heaks, kuna ELi ümberasustamis
raamistik on vajalik vahend, et aidata sellist kaitset
vajavaid inimesi, ning ühtlasi ka samm tõelise ühise
varjupaigapoliitika suunas, mida komitee on pikka
aega pooldanud. Selline mehhanism pakuks ka
paremat toetust ELi piiride ääres asuvatele riikidele.

Euroopal on veel kolm aastat selle programmi paremaks rakendamiseks eeskirjade lihtsustamise, osalemiskutsete selgema sõnastamise, kandideerijate
valiku demokraatlikumaks muutmise, väikeste ja
keskmise suuruse, kuid tugeva mõjuga projektide
rahastamiseks võimaluste loomise ning sotsiaalmeedia kui olulise teguri kaasamise teel. Viimane
aitab näiteks kaasa edulugude levitamisele, mis
on teadlikkuse suurendamiseks oluline. Kõike seda
tuleb silmas pidada.

realiseerub selle rakendamises tegelikkuses ja lõppkokkuvõttes ühiskondlikus ja majanduslikus kasus“,
st sel on positiivne mõju inimeste eludele.

lahus partnerluslepingutest, arenguabist või tõhusast varjupaigaalasest koostööst kolmandate riikidega. Komitee kutsub ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku
Ametit üles osalema rahvusvahelise organina, kellel
on volitused ja oskusteave kindlaks teha, kas isik
vajab kaitset või mitte. Samuti peaks ta, nagu ka
komitee ise, kuuluma kõrgetasemelisse ümberasustamiskomiteesse. Komitee ei soovita kehtestada eriõigusi, mis lubaksid ELi liikmesriikidel või
kolmandatel riikidel ise valikuid teha.
Ümberasustamisprogrammi juurde peavad kuuluma varajase, tõhusa ja eduka integratsiooni
programmid, mis hõlmaksid juurdepääsu töö
turule, kvalifikatsioonide tunnustamist ning kutseja keeleõpet. Kodanikuühiskonnal võiks selles olla
otsustav roll. (sma)
l

Komitee sooviks, et ümberasustamise kriteeriumid
põhineksid inimeste haavatavusel ja et neid hoitaks

Kõik see aitab tõestada, et teadusuuringud ja innovatsioon ei ole mitte raketiteadus, vaid parandab
meie elukvaliteeti, et saaksime olla veelgi uhkemad
Euroopa üle, mis on kõigi ja igaühe jaoks. Lihtne, kas
pole?
l

Komitee ütleb, et poliitikud ja
kodanikuühiskond peavad võtma meetmeid
inimkaubanduse vastu
Koostöös ÜROga korraldatud
filmilinastusel rõhutati lastega
kaubitsemise jõhkrust
ÜRO ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaal
komitee esitlesid 10. jaanuaril 2017 Brüsseli kaunite
kunstide keskuses BOZAR J. D. Browni filmi „Sold“.
Filmilinastuse avasid komitee liige Madi Sharma
(tööandjate rühm, UK) ja ÜRO Euroopa piirkondliku teabekeskuse (UNRIC) direktor Deborah
Seward. Film näitab lastega kaubitsemise jõhkrust
ja ebainimlikkust.

© Shutterstock

ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise
büroo (UNODC) andmetel langevad igal aastal
miljonid inimesed kogu maailmas inimkaubanduse ohvriks. Seksuaalne ärakasutamine on kõige
enam levinud inimkaubanduse vorm (53 %), sellele järgneb sunniviisiline töö (40 %), mille ulatus
on tõusuteel. Eurostati 2015. aasta töödokumendist inimkaubanduse kohta selgub, et 69 % ELis
registreeritud ohvritest kaubitseti seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ning 19 % sunniviisilise töö
eesmärgil. Kogu maailmas on 49 % inimkaubanduse tuvastatud ohvritest täiskasvanud naised ja
33 % lapsed.
Inimkaubanduse teemal koostatud arvamustes on
komitee kutsunud üles suurendama kaitset ja toetust ohvritele, kelle tuvastavad sageli esimesena
kohaliku tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonid. Komitee arvates on see toetus otsustava tähtsusega, et nad saaksid pöörduda tagasi seadustest
lähtuvasse ühiskonda, millest nad olid eemale jäetud. Nende integreerimist tööturule tuleks toetada
avaliku sektori vahenditest.

Kavandatud aegumise vastu suunatud
tegevus: komitee roll selles oli teedrajav,
kinnitab uus raamat
Hiljuti avaldatud raamatus „Understanding Planned Obsolescence“
analüüsib Brasiilia keskkonnaõiguse ja bioõiguse lektor Kamila Pope
kavandatud vananemise põhjuseid, kulusid ja mõju. Raamat sisaldab
ühtlasi põhjalikku pilguheitu komitee selleteemalisele tööle, alustades
Thierry Libaerti 2013. aasta murrangulisest arvamusest ja sellele järgnenud Henri Malosse’i juhitud projektist kuni 2016. aasta uuringuni „The
Influence of Lifespan Labelling on Consumers“. Autor teeb järgmise
kokkuvõtte: „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aktiivne tegevus,
st arvamuse vastuvõtmine ja seejärel programmi loomine võitluseks
kavandatud aegumisega on kahtlusteta üks olulisemaid meetmeid,
mille avaliku sektori asutused on siiani selles küsimuses võtnud“.
Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Con
sumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 lk. (dm)
l

Mälukangas
Portreenäitus

Filmilinastusele järgnes arutelu, milles osalesid UNODC, ILO ja UNICEFi esindajad ning Madi
Sharma, kes kutsusid üles tõhusamatele poliitilistele meetmetele ja Euroopa poliitika ümbermõtestamisele. Lisaks inimkaubanduse põhjuste ja
võimalike vastumeetmete arutamisele rõhutasid
kõnelejad kodanikuühiskonna organisatsioonide
ja üksikisikute olulist rolli ning kutsusid üles ühiselt
tegutsema. (jk)
l

The Texture
of Memory

Tähistamaks Malta saamist Euroopa Liidu
Nõukogu eesistujariigiks võõrustab Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee rahvusvaheliselt
tunnustatud Malta fotograafi Joseph P. Smithi
näitust kaasaegsete portreedest. Näitusel on
fotosid iidse Birgu linna vanimatest elanikest
ning portreteeritavatelt võetud intervjuusid
ja kaameratagust tegevust kajastav video
projektsioon. Näituse ametlik avamine toimub
22. veebruaril 2017 komitee täiskogu istungjärgu
ajal ja sellega on võimalik tutvuda kuni 24. märtsini 2017 JDE hoone 6. korruse fuajees. (jp) l

© Joseph P. Smith
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EMSK töötajate rühm

kaitsmist üha agressiivsemate populistlike liikumiste ja nende eksitava
propaganda eest.
Kõik osalejad rõhutasid kindlalt, et parim
kaitse seesuguse nähtuse eest on luua
ELi uus tööhõive ja majanduskasvu
majanduslik ja sotsiaalne mudel, mis
tõesti toimib ELi inimeste heaolu hüvanguks. Nad tõstsid esile tihedat seost ELi
tuleviku ja tõhusa sotsiaalse samba vahel
ning analüüsisid võimalikke edasisi viise,
kuidas kujundada välja selle tihe side
avaliku ja erasektori suurte investeeringutega eesmärgiga luua uusi töökohti.
Komitee hiljuti vastu võetud arvamus
sotsiaalõiguste samba kohta andis hea
lähtepunkti, sest selle keskmes on konkreetsed ettepanekud kõnealuse projekti
muutmiseks positiivseks ja sisukaks
meetmeks, millega parandada inimeste
töö- ja elamistingimusi ning taastada
nende usk ELi. (mg)
l

15. veebruaril 2017 toimus töötajate
rühma erakorraline koosolek, et arutada rühma strateegiat ja prioriteete
otsustavalt muutuvas olukorras, mida
tingivad USA uue presidendi valimine,
Brexiti väljavaade, Euroopa Parlamendi mitteametliku nn suure koalitsiooni lõppemine, Itaalia valitsuskriis
ja eelseisvad valimised Madalmaades,
Prantsusmaal ja Saksamaal. Osalejad
käsitlesid Euroopa ametiühingute
ees seisvaid väljakutseid ja võimalusi
tulenevalt neist uutest poliitilistest ja
institutsioonilistest suundumustest,
mis nõuavad ametiühingutelt rohkem
kui kunagi varem Euroopa demokraatlike väärtuste ja õigusriigi põhimõtte

Õiglase jagamismajanduse suunas:
koostööplatvormide roll ja positsioon
EMSK eri elualade
esindajate rühm
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade esindajate rühma
esimees Luca Jahier (IT) juhtis 5. detsembril 2016 konverentsi, kus sotsiaalja solidaarsusmajanduse aktivistid tõid
näiteid sellest, kuidas saab luua õiglaseid jagamisplatvorme. Samuti rääkisid
nad mitmetest mudelitest ning võimalustest ja väljakutsetest, mida need
platvormid seadusandjate ja ühiskonna
jaoks kaasa toovad.
Jagamismajanduses on kesksel kohal
digitaalplatvormid. Kõikjal ELis ja mujal
maailmas kasutavad üksikisikud, sotsiaalsed ettevõtjad ja kogukonnad neid
võimsaid vahendeid, et luua ja säilitada jagatavaid kaupu ja teenuseid või
pakkuda neile ligipääsu. Selliste sidusrühmade õigluse ja ümberjaotamise

eesmärgid muudavad digitaalplatvormide mudelid radikaalselt erinevaks
neist, mille keskmes on kasutajate ja
osalejate loodud väärtus ning mis asetavad end sotsiaalsetest seadustest ja õiglusest kõrgemale. Neid platvorme tuleb
tunnustada ja reguleerida õiglasel viisil.
Eri elualade esindajate rühma toetusel
tõid kuus sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse organisatsiooni ja liikumine the
Commons (ühiskondlik liikumine, mille
raames haldavad kasutajate kogukonnad ressursse ühiselt) Brüsselisse kokku
peaaegu 200 inimest, et
l kuulda inspireerivaid näiteid
kultuuri, toidu, maa, ettevõtjatevaheliste teenuste vahetamise,
kohalike vääringute jms valdkonna
koostööplatvormidest;
l arutada õigusküsimusi tööõiguse,
asjaõiguse, lepingute ja maksustamise valdkonnas;

Fotonäitus Poola ﬁlmirežissöör
Andrzej Wajdast

EMSK tööandjate rühm
Jaanuaris oli Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees enam kui
30 fotost koosnev näitus meie seast
hiljuti lahkunud Poola filmirežissöör

Andrzej Wajdast. Fotode autor, üleilmselt tunnustatud fotokunstnik Czesław
Czapliński, jäädvustas mõned liigutavad
hetked Andrzej Wajda töö- ja eraelust.

LÜHIDALT
President Dassis õnnitles Euroopa Parlamendi
vastvalitud presidenti
eesmärk on võita tagasi kodanike usal
dus ja huvi meie projekti ja töö vastu.
Euroopa Parlament kui ELi demokraat
likult valitud organ peab etendama
olulist rolli. Euroopa Majandus ja Sot
siaalkomitee kui Euroopa organiseeri
tud kodanikuühiskonna esindusorgan
on valmis olema neis jõupingutustes
tugev partner.“
19. jaanuaril saatis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president
Georges Dassis kirja Antonio Tajanile
ja õnnitles teda Euroopa Parlamendi
uueks presidendiks valimise puhul.
Georges Dassis väljendas lootust ka
tulevikus jätkata suurepärast koostööd,
mis iseloomustab komitee ja Euroopa
Parlamendi suhteid, ning kinnitas Antonio Tajanile, et komitee pakub Euroopa
Parlamendile täielikku toetust eelseisva
väljakutsega toimetulekuks: „Te astute
ametisse Euroopa Liidu jaoks kriitilisel
ajal. Kõigi Euroopa osalejate peamine

Lisaks tegi Georges Dassis ettepaneku
otsida viise, kuidas tõhustada komitee
arvamuste järelmeetmeid Euroopa Parlamendis, tagada asjakohane koordineerimine Euroopa Parlamendi ja komitee
liikmete vahel ning määratleda muud
ühised prioriteedid. Ta kutsus Antonio
Tajanit esinema komitee ühele järgmistest täiskogu istungjärkudest: „Me
oleme veendunud, et Teie osalemine
tugevdab oluliselt sidemeid liidu
seadusandliku organi ja kodaniku
ühiskonna esindajate vahel“, sõnas
president Dassis. (dm)
l

EMSK liige Tom Jones osales paneelarutelul Berliinis
toimunud Rahvusvahelisel Rohelisel Nädalal

l selgitada, mida nad ootavad
Euroopa Liidult, liikmesriikidelt ja
linnadelt;
l edendada partnerlust.
Eri elualade esindajate rühm, kelle
paljud liikmed on sotsiaalmajanduse
sektorist, rõhutas taas rühma juhtrolli
osalusdemokraatia võimalikuks tegemisel ja ülesehitamisel, säilitades ja
edendades kontakte kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega
üle maailma. (cl)
l
„See ei ole liialdus, kui öelda, et And
rzej Wajda oli Euroopa kino üldtun
nustatud meister ja sümbol“, ütles
EMSK tööandjate rühma esimees Jacek
P. Krawczyk näituse lõputseremoonial
25. jaanuaril. Ta innustas kuulajaskonda
vaatama Wajda viimast filmi „Powidoki“
(„Järelkujutis“), mis linastub Brüsselis
märtsis.
Poola kirjanik, näitekirjanik ja stsenarist
Maciej Karpiński jagas kuulajaskonnaga
oma väga isiklikke mälestusi koostööst
Andrzej Wajdaga. Ta rõhutas, et Wajda
ei olnud mitte üksnes suurepärane Poola
kunstnik, vaid ka suur eurooplane, kes
oli väga huvitatud ja teadlik Euroopa
asjadest.
Näitus korraldati EMSK tööandjate
rühma algatusel. (lj)
l

EMSK liige Tom Jones (eri elualade
rühm, UK), Jarmila Dubravská (tööandjate rühm, SK) ja Piroska Kállay
(töötajate rühm, HU) osalesid Berliinis
põllumajandusmessil Rahvusvaheline
Roheline Nädal. Tegemist on ainulaadse
toidu ja põllumajanduse teemalise üritusega, mida külastab igal aastal pool
miljonit inimest.
Tom Jones osales paneelarutelul „Corki
deklaratsioon 2.0 – mõtisklustelt
tegudele“, millest võtsid osa ka komisjoni volinik Phil Hogan ja Saksamaa
põllumajandusminister Christian Schmidt. Tom Jonesi sõnul tuleb maaelu
arengu juures keskenduda ennekõike
noorte põllumajandustootjate ja maanoorte ettevõtlikkuse toetamisele.
Üks toetamise võimalus on pakkuda
kõikjal maapiirkondades kiiret lairibaühendust, millest saaksid kasu nii nooremad põlvkonnad kui ka ettevõtted.

Põllumajandus- ja maaturismi rajatised
annaksid nende ajakohastamise korral
võimaluse kohalikuks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Tohutut
potentsiaali pakuvad tervisega seotud
vaba aja veetmise võimalused, sest need
meelitavad linnainimesi rohkem maale
tulema. Lisaks on maapiirkondade
elavdamisel oluline roll tarbijatel, keda
tuleks teavitada jälgitavate ja jätkusuutlikult toodetud toiduainete väärtusest.
Maaelu arengu programm ja ÜPP üksi ei
suuda maaelu hääbumist tagasi pöörata.
Maapiirkondades tuleb kasutada muid
ELi investeerimisfonde ja teha need seal
kättesaadavaks. Ent ennekõike sõltub
muutus kohalike inimeste ja ettevõtjate
(sh sotsiaalsed ettevõtted) ettevõtlikkusest lünkade täitmisel avalike teenusteta
jäänud külades. Jätkusuutlikud maapiirkonnad toovad kasu kõigile kodanikele. (sma)
l

Uusaastavastuvõtt kuningapalees
Tavakohaselt korraldavad Belgia
kuningas ja kuninganna aasta algul
kuningapalees vastuvõtu, et soovida
head uut aastat Euroopa Liidu institutsioonide ja Brüsselis asuvate ELi alaliste
esinduste juhtidele. Sel aastal toimus
vastuvõtt 25. jaanuaril. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed esindasid president George Dassis, asepresidendid
Gonçalo Lobo Xavier ja Michael Smyth,
peasekretär Luis Planas ning protokolliosakonna juhataja Dominique-François
Bareth. (dm)
l
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Muutustes Euroopa: millised
väljakutsed ootavad ametiühinguid?

