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Täiskogu istungjärgul osalesid: Portugali tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse minister José Vieira da 
Silva, kes esitas nõukogu eesistujariigi Portugali nimel Portugali eesistumise aja tööprogrammi 
prioriteedid; Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot, kes rääkis teemal „Aluslepingute 
reform ja Euroopa tulevik; kliimamuutused ja energeetika”; riiklike majandus- ja 
sotsiaalnõukogude esimehed; volinik Danuta Hübner, kes esitas ettekande regioonaalpoliitika kohta 
(neljas ühtekuuluvuse aruanne). 
 
 

1. SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS JA TÖÖTURUPOLIITIKA 
 

• Esmatähtsate kategooriate tööhõive (Lissaboni strateegia) 
− Raportöör: Wolfgang Greif (töötajad – AT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 997/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Osalistest edusammudest hoolimata on Lissaboni strateegia ambitsioonikate tööhõive eesmärkide 
saavutamiseni veel pikk tee. Selle taustal kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üles seoses 
käesolevas arvamuses käsitletavate esmatähtsate tööturu kategooriatega omistama riikliku sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitika raames tulevikus rohkem tähelepanu järgmistele aspektidele: 
 

− meetmed noorte tööturule integreerimise toetamiseks; 
 
− suuremad jõupingutused võitlemaks arvukate endiselt eksisteerivate diskrimineerimise 

vormide vastu, mis põhinevad vanusel, sool, puudel või etnilisel päritolul; 
 
− tööturu turvalisuse suurendamine ning ebakindluse ennetamine; 
 
− meetmed töökohtade kvaliteedi parandamiseks; 
 
− investeeringud välja- ja täiendõppe ning elukestva õppe valdkonnas; 
 
− meetmed mittestandardsete tööhõivevormide sotsiaalse kindlustatuse kaasajastamiseks ja 

parandamiseks vastavalt vajadusele; 
 
− tööturu soolise segmentimise vähendamine; 
 
− selliste takistuste kõrvaldamine, millega seisavad silmitsi hoolduskohustustega inimesed 

(taas)sisenemisel tööturule või seal püsimisel, ja stiimulite loomine isade aktiivsemaks 
osalemiseks lapse eest hoolitsemises; 
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Paljudes käesolevas arvamuses käsitletud valdkondades tuleb määratleda selgemalt prioriteedid ja 
täpsustada võetavaid meetmeid. Seega EMSK:  

 
− toetab siduvamate eesmärkide seadmist Euroopa tasandil. Komisjonil peaks olema 

suurem roll tööhõivestrateegia riikliku rakendamise järelevalves; 
 
− toetab eesmärkide edasist parandamist, eelkõige noorte tööhõive ja noorte töötuse vastase 

võitluse osas, samuti võrdsuse edendamise, puuetega inimeste toetamise ning 
sisserändajate integreerimise osas; 

 
− soovib, et riiklikud reformikavad muutuksid tulevikus tööhõivepoliitika osas 

ambitsioonikamaks. Antud kontekstis kutsub EMSK üles kaaluma konkreetsete 
eesmärkide seadmist asjaomaste eelarvevahendite sidumiseks aktiivsete tööturupoliitika 
meetmete elluviimiseks liikmesriikides. 

 
− Kontaktisik: Susanne Johansson  
 (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 
• Sotsiaalpartnerite roll töö-, pere- ja eraelu ühitamisel 
− Raportöör: Peter Clever (tööandjad – DE) 

 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 998/2007 
 
− Põhipunktid: 
 
Pere- ja tööelu ühitamine on üks neljast põhivaldkonnast, millele riiklikud sotsiaalpartnerid 2010. 
aastani keskenduvad ning milles on kokku lepitud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tegevuskavas1.  
 
Pere- ja tööelu ühitamine on oluline instrument naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, aga ka lastega ja 
lasteta naiste võrdõiguslikkuse saavutamiseks tööelus. 
 
Sotsiaalpartneritel on siinkohal võtmeroll, sest nende kasutada on iga liikmesriigi vajalikud 
struktuurid. Sotsiaalpartnerid saavad oma tegevusega pere- ja tööelu ühitamise valdkonnas 
märkimisväärselt mõjutada töötajate igapäevaelu.  
 
Komitee rõhutab, et eesmärk peab olema kujundada ümber tasustamata töövälise töö, nagu laste 
kasvatamine, lähedaste eest hoolitsemine ja majapidamise korraldamine, põhimõtteline jaotus naiste 
ja meeste vahel. Mehi tuleb niisuguste kohustuste jagamisel julgustada tõelisele partnerlusele. See 
nõuab radikaalset mõtlemise ja struktuuri muutust. 
 

                                                      
1

 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/gender_equality_en.pdf 
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Sotsiaalpartnerite vaated kujundavad otsustavalt ühiskonna suhtumist. Skandinaavia riikide ja 
Saksamaa kogemused on näidanud, et kasulik võib olla säte, et teatud rahalist toetust (näiteks osa 
lapsetoetusest) saavad pered vaid siis või neid suurendatakse vaid siis, kui ka isa teatud aja oma lapse 
eest hoolitseb. Just naiste ja meeste muutunud rollimudeleid arvestades on oluline, et sotsiaalpartnerid 
väljendaksid selgelt, et töötav ema või pere eest hoolitsev isa ei mõjuta negatiivselt lapse arengut. 
 
Sotsiaalpartnerid võivad aidata leida lahendusi, kuidas lapsevanemad saaksid soovitud elumudelit ellu 
viia. Komitee juhib tähelepanu asjaolule, et rangelt tuleb kinni pidada rasedate ning vanemapuhkusel 
olevate emade ja isade kaitsmiseks kehtestatud sätetest ning et neist ei tohi mööda hiilida ka kaudse 
diskrimineerimisega. 
 
Tuleb toetada ettevõtteid, kes pakuvad oma töötajatele abi lapsehoolduse korraldamisel. Kui 
lapsevanemaid ei toetata, siis kahjustab ettevõte sellise käitumisega iseennast, kuna see mõjub 
negatiivselt töökeskkonnale ja töötajate motivatsioonile. 
 
Komitee juhib tähelepanu sellele, et seoses paindlike tööajamudelite rakendamisega tuleks arvestada 
ka flexicurity lähenemisviisi. Sotsiaalpartnerite vahel kokku lepitud paindlikkus peab kasu tooma nii 
ettevõtetele kui ka töötajatele.  
 
Komitee on seisukohal, et sotsiaalpartnerite toetatavad ettevõtete konkursid võivad olla sobiv viis 
pere- ja naistesõbralike tavade avalikuks tutvustamiseks ja soovitamiseks. Selliste ettevõtete 
konkursside kaudu tutvustatakse üldsusele uuenduslikke vahendeid. 
 
Komitee julgustab sotsiaalpartnereid tegema piirkondlikul ja kohalikul tasandil algatusi, et tuua 
linnades ja valdades kokku asjaomased osapooled (ettevõtted, töönõukogud, lapsevanemad, 
usuringkonnad, spordiühingud, kogukonna esindajad) eesmärgiga kujundada ühiselt kohalikku 
elukeskkonda nii, et töö-, pere- ja eraelu kõige paremal viisil ühitada.  
 
Komitee soovitab tungivalt, et iga liikmesriik seaks alla kolmeaastaste laste puhul konkreetsed 
lapsehoiueesmärgid. Pere- ja tööelu ühitamise tagamiseks peab 2010. aastaks vähemalt 33%-l 
kõikidest alla kolmeaastastest lastest olema koht lapsehooldusasutuses või kvalifitseeritud hoidja 
juures. EMSK peab vajalikuks, et lapsehoolduse laiendamisele omistataks ELi liikmesriikides senisest 
suuremat tähtsust ning et seda kiirendataks ja toetataks jätkuvalt poliitiliste meetmetega. 
 
Rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka hoolduse valdkonna teenustele, et kergendada eakaid lähedasi 
hooldavate inimeste koormat. 
 
Sotsiaalpartnerite ülesanne saab kõnealuses valdkonnas olla selliste  instrumentide tutvustamine, mis 
on end praktikas tõestanud. Siia võiks kuuluda näiteks tööaja kohandamine lühikese etteteatamisajaga, 
hooldust hõlbustava töökoha kujundamine ning teabematerjalide jagamine hooldusjuhtumi 
korralduslike, rahaliste ja õiguslike aspektide kohta. 
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palub nõukogul, Euroopa Parlamendil ja komisjonil võtta oma 
tulevases töös arvesse käesolevas ettevalmistavas arvamuses tehtud ettepanekuid ja väljendada neile 
toetust, et jätkuvalt parandada töö-, pere- ja eraelu ühitamist Euroopas. 
 
− Kontaktisik: Alan Hick  
 (Tel: 00 32 2 546 32 03 – e-post: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

• Flexicurity (kollektiivläbirääkimised ja sotsiaaldialoogi roll) 
− Raportöör: Thomas Janson (töötajad – SE) 

 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 999/2007 

 
− Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab eesistujariigi Portugali taotlust koostada arvamus 
flexicurity (paindlikkuse ja kindlustatuse ühitamine) teemal, kuna sellealane arutelu on siiamaani 
piirdunud peamiselt välise paindlikkuse suurendamisega ja võimalustega, kuidas seda suurendamist 
hüvitada tööturumeetmete või sotsiaalkindlustussätete tugevdamise teel. Selle asemel tuleks 
keskenduda teistele mõõtmetele, et loodaks olukord, millest võidavad kõik. 
 
Sotsiaalpartnerite rolli tuleb tugevdada. Sotsiaalpartnerid peaksid olema flexicurity-alase arutelu ühed 
peaosalejatest ning neil peaks olema Euroopa Komisjoni konsulteerimistes privilegeeritud roll. 
Komisjon oleks pidanud rohkem tähelepanu pöörama konsulteerimisele, eelkõige Euroopa 
sotsiaalpartneritega, flexicurity mõiste Euroopa määratluse osas. 
 
Aruteludeks flexicurity üle on vaja tugevdada töösuhete süsteemi Euroopa ja liikmesriikide tasandil. 
Tugev ja elav sotsiaaldialoog, kus sotsiaalpartnerid osalevad aktiivselt ning kus nad saavad läbi 
rääkida, mõjutada ja vastutust võtta flexicurity määratluse ja komponentide osas ning hinnata selle 
tulemusi, on äärmiselt vajalik. 
 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid flexicurity kontekstis pöörama rohkem tähelepanu soolisele 
võrdõiguslikkusele ja põlvkondadevahelisele solidaarsusele. Naised, vanemad töötajad ja noored on 
tööturul sageli ebasoodsas olukorras paindlikkuse ja kindlustatuse osas ning edendada tuleks nende 
rühmade olukorra võrdsustumist. 
 
Komitee soovib, et liikmesriigid ja komisjon püüaksid suurendada kohanemisvõimet sisemise 
paindlikkuse abil ning muudaksid selle teostatavaks ja vastuvõetavaks flexicurity mõõtmeks. 
Sisemisel paindlikkusel võib olla võtmeroll tootlikkuse, uuendustegevuse ja konkurentsivõime 
edendamisel ning seega saab see aidata saavutada Lissaboni strateegia eesmärke. Püüdlema peaks 
tööaja paindlikkuse ja töötajate kaitse vahelise tasakaalu suunas. Kõige paremini saab selle tagada 
kollektiivläbirääkimistel kokkulepitud eeskirjadega kooskõlas riiklike tavadega. Et pidada 
kollektiivläbirääkimisi tööaja paindlikkuse üle, on vaja kindlat õiguste raamistikku, hästi toimivaid 
sotsiaalorganisatsioone ja tööhõivet soodustavaid sotsiaalkindlustussüsteeme. 
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− Kontaktisik: Susanne Johansson 
 (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 

 

• Tööalane konkurentsivõime ja ettevõtlikkus – kodanikuühiskonna ning 
kohalike omavalitsuste roll soolisest vaatenurgast 

− Raportöör: Luis Miguel Pariza Castaños (töötajad – ES) 
 

− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1000/2007 
 

− Põhipunktid: 
 
Sooline võrdõiguslikkus on Euroopa tuleviku seisukohast üks peamisi väljakutseid, mistõttu komitee 
teeb ettepaneku tugevdada Lissaboni strateegia soolist mõõdet ning lisada majanduskasvu ja 
töökohtade loomise koondsuuniste vahekokkuvõttesse, sotsiaalmeetmete kavasse ja riiklikesse 
reformikavadesse järgmised punktid. 
 
Liikmesriigid peavad otsustavalt rakendama Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti ning nimetama 
riiklikes reformikavades riikliku soolise võrdõiguslikkuse eest vastutava isiku. 
 
Tööhõivepoliitikas tuleb seada uued konkreetsed soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete näitajatega ning eesmärgid, et kaotada (eelkõige hariduses) soolised stereotüübid, mis 
piiravad naiste ettevõtlikkust. 
 
Parandada tuleb juhtimist: selleks tuleb piisavalt kaasata sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused tuleb aktiivselt kaasata riiklikesse reformikavadesse. 
 
− Kontaktisik: Pierluigi Brombo 
 (Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
2. JA UUENDUSTEGEVUS 
 

• Uuendustegevus: mõju tööstuse muutustele ja EIP rollile 
– Raportöör: Janos Tóth (erinevad elualad – HU) 
 
– Kaasraportöör:  Enrique Calvet Chambon (kat I – ES) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 996/2007 
 
– Põhipunktid: 
 
Arvamuse järeldustes ja soovitustes määratakse kindlaks Euroopa uuendustegevuse puudujäägid. 
Arvamuses tuuakse välja Euroopa paradoks, mis seisneb selles, et Euroopa ei kasuta täielikult ära 
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teadusuuringutega saavutatavaid häid tulemusi, seda peamiselt edutute turustusmeetodite tõttu. EMSK 
rõhutab arvamuses asjakohaste vahendite kasutamise tähtsust uuendustegevuse taseme parendamiseks 
ning muu hulgas: 

 
− rõhutab vajadust tõsta ühiskonna ja ettevõtjate teadlikkust sellest, et igasugune 

majanduslik jõukus Euroopas põhineb uuendustegevusel; 
 
− tunnistab Euroopa teadustegevuses saavutatud häid tulemusi, kuid soovitab edendada 

nõudlust ja piirata ettevõtlusalgatustega seotud riske ning teeb ettepaneku võtta 
kasutusele avaliku sektori kulutuste uus mudel; 

 
− analüüsib EIP grupi rakendatavaid kõige uuenduslikumaid rahastamisvahendeid ja 

vajadust selle järele, et komisjon ja EIP grupp jätkaksid rahastamise toetamist; 
 
− toob esile inimkapitali tähtsuse ning vajaduse neid motiveerida ja edendada nende 

liikuvust. 
 

Arvamuse viimases osas keskendutakse kõige uuematele EIP grupi kaudu rakendatud 
uuendustegevuse edendamise vahenditele. 
Arvamuses keskendutakse erinevate oluliste uuenduslike rahastamisvahendite analüüsile: 

 
− algatus „Innovatsioon 2010” (i2i), EIP peamine panus uuendustegevuse parendamisel; 
 
− struktureeritud rahastamisvahend – ei ole piiratud vaid teadus- ja arendustegevuse 

eesmärkidega; 
 
− komisjoni ja EIP ühisalgatused, nagu konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm ja 

uus riskijagamisrahastu; 
 
− Euroopa Investeerimisfondi toetus uuendustegevuseks, suunatud VKEdele. 

 
− Kontaktisik: Amelia Muñoz Cabezón 
  (Tel: 00 32 2 546 83 73 – e-post: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
• Ettevõtluspotentsiaal – VKEd (Lissaboni strateegia) 
– Raportöör: Christine Faes (erinevad elualad – BE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 982/2007 
 
– Põhipunktid:  
  
Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on võtmeroll Lissaboni eesmärkide saavutamisel. Seega 
kutsub EMSK üles koostama VKEdele paremini suunatud ja süvalaiendatud komplekssed suunised 
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2008–2010. aasta majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssete suuniste järgmise 
läbivaatamise raames, seda eriti mikromajandusreformide peatüki osas. Komitee kutsub nõukogu üles 
andma väikeettevõtete hartale vastavalt parlamendi taotlusele esimesel võimalusel õiguslik alus, et 
tugevdada alust edasiseks tegevuseks. 

 
Sellega seoses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
− kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegema igakülgseid jõupingutusi tagamaks, et „kõigepealt 

mõtle väikestele” põhimõte saaks kõikide asjaomaste õigusaktide juhtpõhimõtteks; 
 
− kutsub üles nimetama 2009. aasta „Ettevõtja aastaks”, rõhutamaks ettevõtjate võtmerolli 

majanduskasvu ja heaolu saavutamises ning innustamaks noori ja teisi inimesi kaaluma ettevõtja 
karjääri; 

 
− kutsub üles tegema jõupingutusi tagamaks, et konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm 

pakuks VKEdele tõhusat toetust ning lihtsustaks juurdepääsu nimetatud programmile ning 
teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammile ja struktuurifondidele.  

 
Ettevõtte kõige väärtuslikum vara on selle inimkapital. Piisavad toetusstruktuurid, eritellimusel 
koostatud koolituspakkumised ja hoolikalt välja töötatud rahalised stiimulid peaksid aitama nii 
VKEsid töötajate pädevuste ja oskuste ajakohastamisel kui ka ettevõtjaid täiendkoolitusse 
investeerimisel. 

 
Lisaks EMSK  
 
− kutsub komisjoni üles analüüsima VKEde osalemist ühenduse programmides. Kui osalust ei 

peeta piisavaks, tuleks kehtestada kohustuslik miinimumprotsent; 
 
− kustub üles võtma meetmeid, et lihtsustada VKEde juurdepääsu riigihangetele; 
 
− kutsub komisjoni üles looma kooskõlastusstruktuur, mis tagaks tõelise VKEde poliitika 

kaasamise kõikidesse programmidesse, tegevustesse ja õiguslikesse meetmetesse. 
 
– Kontaktisik: Luis Lobo 

  (Te.: 00 32 2 546 97 01 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Investeeringud teadmistesse ja uuendustegevusse (Lissaboni strateegia) 
– Raportöör: Gerd Wolf (erinevad elualad – DE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 983/2007 
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– Põhipunktid:  
 

Euroopa peab tulevikus säilitama edumaa teadusuuringute, tehnoloogia arengu ja pideva 
uuendustegevuse valdkonnas.  
 
Teaduse ja tehnika tippsaavutused ning nende rakendamine ettevõtluses konkurentsivõimelise 
majanduse hüvanguks on otsustav eeldus meie tuleviku kindlustamisel. Selle saavutamiseks on 
komitee arvates vaja järgmist: 
 

− arengule, uuendustele ja ettevõtlusele avatud ühiskondlik kliima, selleks et luua kõikidel 
tasanditel vajalikud tingimused ja langetada vastavad otsused ning et Euroopas tekiks 
vajalike investeeringute suhtes piisav usaldus ja optimism ning loodaks uusi töökohti; 

 
− avalikkuse teadlikkuse suurendamine alusuuringute olulisusest uuendustegevuseks 

vajaliku vundamendi loomisel.  
 
Seetõttu kordab komitee oma varasemaid soovitusi tõsta ühenduse toetuste osa 2008. aastal eelseisva 
ELi eelarve läbivaatamise käigus esimese sammuna poole võrra, st ligikaudu 3 %ni Barcelona 
eesmärgis seatud kõikidest investeeringutest. 
 
Samavõrra oluline on ka julgustada tööstust, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, 
investeerima teadus- ja arendustegevusse, luues neile atraktiivsemad ning kasulikumad õiguslikud, 
halduslikud, maksualased ja rahanduslikud raamtingimused. Oluline roll on siin ka ühenduse riigiabi 
eeskirjadel.  
 
Lisaks sellele komitee 
 

− kutsub liikmesriike üles tugevdama ja parandama oma haridusasutusi; 
 
− kordab oma soovitust arendada tihedama riikideülese koostööga välja Euroopa ühine 

teadmisteruum; 
 
− kutsub liikmesriike üles inimeste liikuvust intensiivsemalt edendama.  

 
Uuendustegevuse olulisuse ja edendamisega seoses komitee 

 
− toetab kõiki jõupingutusi õigusaktide lihtsustamiseks; 
 
− teeb ettepaneku kaaluda, kas ei oleks võimalik vähemalt VKEde jaoks – nt Euroopa 

Investeerimispanga juures – luua riskifondi, mis aitaks katta uuendustegevusega seotud 
riske; 
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− rõhutab, et inimkapital on teadmiste ja uuendustegevuse kõige tundlikum ja väärtuslikum 
allikas; 

 
− nõuab, et kogenud eksperte ja teaduse ja tehnika valdkonna tippspetsialiste kaasataks 

senisest enam asjaomastesse otsustusprotsessidesse.  
 

Komitee on organiseeritud kodanikuühiskonnaga ühendava sillana  asetanud oma tulevase 
tööprogrammi keskmesse „inimliku ettevõtluse”. Vaid vastutustundliku, aktiivse ja ideedest 
ideedeküllase ettevõtluse kaudu, mis saab vabalt areneda, on võimalik Lissaboni eesmärke 
saavutada. 

 
– Kontaktisik: Luis Lobo 
  (Tel: 00 32 2 546 97 01 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

3. TRANSPORT 
 
• Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglid 

(kodifitseeritud versioon) 
  
– Viited: KOM(2007) 236 lõplik – 2007/0081 COD – CESE 985/2007 
  
– Kontaktisik: Magdaléna Belarova-Carabin 
 (Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 

 

• Ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime 
• Euroopa Raudteeagentuur - muutmine 
• Ühenduse raudteede ohutus 
– Raportöör:Roberto Confalonieri (erinevad elualad – IT) 
 
– Viited: KOM(2006) 783 lõplik – 2006/0273 COD – CESE 987/2007 
   KOM(2006) 785 lõplik – 2006/0274 COD – CESE 987/2007 
   KOM(2006) 784 lõplik – 2006/0272 COD – CESE 987/2007 
 
– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha 
  (Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
• Ohtlike kaupade sisevedu 
– Raportöör: Krzysztof Ostrowski (tööandjad – PL) 
  
– Viited: KOM(2006) 852 lõplik – 2006/0278 COD – CESE 988/2007 
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– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 
  (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Satelliitnavigatsioon – roheline raamat 
– Raportöör: Stephane Buffetaut (tööandjad – FR) 
 
– Viide: KOM(2006) 769 lõplik – CESE 989/2007 
 
– Kontaktisik: Agota Bazsik 
  (Tel: 00 32 2 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 

 
• Liinilaevanduskonverentsid 
– Pearaportöör:Anna Bredima-Savopoulou (tööandjad – EL) 

  
– Viited: KOM(2006) 869 lõplik – 2006/0308 COD – CESE 991/2007 

 
– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha 

  (Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi programmide 
rakendamine - GALILEO 

– Pearaportöör:Stephane Buffetaut (Tööandjad – FR) 
 
– Viited: KOM(2007) 261 lõplik – CESE 993/2007 
 
– Kontaktisik: Agota Bazsik 
  (Tel: 00 32 2 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 
4. TELEKOMMUNIKATSIOON 
 
• Raadiosagedustuvastus (RFID) 
– Raportöör: Peter Morgan (tööandjad – UK) 
  
– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 992/2007 
 
– Põhipunktid:  
 
EMSK kõnealune ettevalmistav arvamus koostati vastusena komisjoni teatisele 
„Raadiosagedustuvastus (RFID) Euroopas: sammud poliitilise raamistiku suunas”. Aasta lõpul teeb 



- 11 - 

Fiche CESE 105/2007 (EN) MJo/HR/MR/TL/am .../... 

komisjon liikmesriikidele soovituse teatise kohta saadud vastuste põhjal. Seetõttu keskendub EMSK 
arvamus soovituse sisule. 
 
Raadiosagedustuvastus on mõjukas tehnoloogia, mis muutub aja jooksul väga oluliseks. Selle 
praegused ja tulevased rakendused võivad positiivselt parandada mitmeid äritegevusi nii avalikus kui 
ka erasektoris ning tuua märkimisväärset kasu nii üksikisikutele kui ka ettevõtetele. Samuti on sel 
potentsiaali edendada internetirakenduste massilist arengut. Ent kui raadiosagedustuvastus ei ole 
hoolika kontrolli all, võib see ka rikkuda eraelu puutumatust, kodanikuvabadusi ja ohustada 
üksikisikute või ettevõtete turvalisust. 
 
EMSK tõdeb, et seal, kus raadiosagedustuvastuse rakendused on lubatud, peab nende rakendamine 
olema kõigi asjassepuutuvate isikute jaoks täiesti läbipaistev. Rakendused, mille eesmärk on kaupade 
käitlemise parandamine, on üldiselt aktsepteeritavad. Inimeste märgistamist hõlmavad rakendused ei 
ole üldiselt aktsepteeritavad, välja arvatud keskkondades, kus inimene viibib ainult ajutiselt. 
Rakendused, mis seovad inimesed kaupadega, võivad olla aktsepteeritavad turunduseesmärkidel. 
Rakendused, mis tuvastavad inimesed kaupade abil, mida nad on ostnud, ei ole üldjuhul 
aktsepteeritavad.  Lisaks on mõned rakendused ebasobivad vabas ühiskonnas kasutamiseks ning neid 
ei tohiks kunagi lubada. Liikmesriikidele suunatava komisjoni soovituse keskmes peab olema nõue 
säilitada eraelu puutumatus ja anonüümsus. 
 
– Kontaktisik: Agota Bazsik 

  (Tel: 00 32 2 546 86 58 –  e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

5. ENERGIAPOLIITIKA 
 
• Euroopa energiapoliitika määratlemine (Lissaboni strateegia) 
– Raportöör:Ulla Birgitta Sirkeinen (Tööandjad – FI) 
  
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 986/2007 
 
– Põhipunktid: 

 
Koostöös liikmesriikide majandus- ja sotsiaalnõukogudega esitab Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee Lissaboni strateegia raames energiapoliitika valdkonnas järgmised soovitused teemal 
„Teadmistepõhise ühiskonna energiapoliitika”. Nende eesmärk on: 

 
− uurida energiapoliitikat ja muid asjaomaseid raamtingimusi ELi tõhusa ja madala 

süsinikusisaldusega energiamajanduse eesmärkide taustal; 
 
− tagada kvaliteetne haridussüsteem, et pakkuda hästi koolitatud ja motiveeritud tööjõudu; 
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− kindlustada peamiste konkurentidega võrreldav piisav riiklik teadus- ja arendustegevus 
ning edendada teadus- ja arendustegevuse rahastamist erakapitali poolt; 

 
− edendada rahvusvahelist koostööd energiatehnoloogia valdkonnas, eriti koos teiste suurte 

osalejatega, ning jälgida süstemaatiliselt peamiste konkurentide ja partnerite poliitikat ja 
meetmeid energiatehnoloogia alal; 

 
− tagada juurdepääs riskikapitalile VKEde asutamisel ja algusetappidel ning uutesse 

tehnoloogiatesse investeerimisel; 
 
− kindlustada energiaturgudel avatud ja terve konkurents, et sundida ettevõtteid läbi viima 

uuendusi. Taastuvenergia puhul võib juurdepääs võrgustikule kujutada endast eduka 
uuendustegevuse peamist tegurit;  

 
− kõrvaldada takistused investeeringutele, mis on vajalikud uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtuks. Planeerimise ja lubade väljastamisega seonduvad nõuded aeglustavad 
ja isegi takistavad investeeringuid. Investeeringutega seonduvate riskide vähendamiseks 
peab õiguslik raamistik olema prognoositav ja stabiilne; 

 
− kindlustada uue tehnoloogia juurdepääs Euroopa ja ülemaailmsetele turgudele; 
 
− tagada võrdsed lähtetingimused, nt CO2 ülemaailmse hinna kehtestamisel, vältides selle 

muutumist tavapäraseks kaubaks, kuna CO2 hulga vähendamise õnnestumisest sõltub 
meie planeedi saatus; 

 
− ambitsioonikad eesmärgid võivad ELil  aidata saavutada tugevat positsiooni  

energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogiate ülemaailmsetel turgudel. Eesmärgid ja 
vastavad tähtajad tuleb siiski hoolikalt läbi kaaluda, et nende saavutamine oleks reaalselt 
võimalik; 

 
− kulutõhusate tulemuste saavutamiseks tuleb uuenduste aktiivseks toetamiseks teha väga 

hoolikas valik järgmiste meetmete hulgast: 
 

− teadus- ja arendustegevuse rahastamine, 
− haridus ja koolitus; 
− avalikkuse teadlikkus, 
− hinnamehhanismid, maksustamine, 
− toetused, 
− siduvad eesmärgid ja kohustused, 
− eeskirjad ja siduvad normid, 
− vabatahtlikud standardid, vabatahtlikud kokkulepped, 
− riigihanked. 
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– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 
  (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Tuumaenergia näidisprogramm 
– Raportöör: Ulla Birgitta Sirkeinen (tööandjad – FI) 
  
– Viide: KOM(2006) 844 lõplik – CESE 990/2007  
 
– Põhipunktid:  

 
Üldjoontes nõustub komitee komisjoni teatises esitatud analüüsi ja kirjeldustega. Tuumaenergia 
etendab energiaturul olulist rolli ja vastab täielikult ka ELi energiapoliitika eesmärkidele: 
tuumaenergia hind on tänapäeval kahtlemata konkurentsivõimeline. Välissõltuvus on väike ning 
kütuseallikad on mitmekesised ja kindlad, mis vastab tarnekindluse nõuetele. Tuumaenergia on 
praegu suurim CO2-vaba energiaallikas Euroopas. Tuumaenergia keskkonnamõju on piiratud ja 
kontrolli all. Kui ei säilitata vähemalt praegust tuumaenergia osakaalu kuni täiesti uute energeetiliste 
lahenduste leidmiseni, ei ole võimalik saavutada kliima ja energiapoliitika osas võetud eesmärke. 
Komitee rõhutab ELi jätkuvalt olulist rolli Euratomi asutamislepingus sätestatud kõige kõrgemate 
ohutuse, turvalisuse ja tuumamaterjalide leviku tõkestamise normide edasiarendamisel. Euroopa 
tuumarajatiste vananemise probleemi ei ole komisjoni dokumendis süvendatult käsitletud, dokument 
vajab tähelepanuväärsel määral täiendamist. Komitee juhib tähelepanu tuumaenergia mõningatele 
täiendavatele aspektidele, mida ei ole käsitletud tuumaenergia näidisprogrammi eelnõus. Siia 
kuuluvad terrorismioht ja küsimus jahutusvee piisavast kättesaadavusest mõningates 
tuumaenergiajaamades. ELile on ülimalt oluline kiirguskaitse- ja tuumatehnoloogiaalane oskusteave 
ning seetõttu tuleb tähelepanu pöörata haridusele, koolitusele ja teadustegevusele kõnealustes 
valdkondades. Komitee rõhutab iga liikmesriigi õigust valida ise oma energialiikide kombinatsioon, 
k.a tuumaenergia kasutamine, nagu on välja toodud tuumaenergia näidisprogrammis. 
 
– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 
  (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

6. TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ 
 

• Euroregioonid 
− Raportöör: José María Zufiaur Narvaiza (töötajad – ES) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1002/2007 
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− Põhipunktid: 
 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) loomist käsitleva määruse vastuvõtmine ja uue 
territoriaalse koostöö sihtala sisseviimine on euroregioonide tegevusele avanud uusi võimalusi.  
 
EMSK leiab, et euroregioonide arendatav territoriaalne koostöö mängib väga olulist rolli Euroopa 
integratsiooni edendamisel, riigipiiride põhjustatud majandusliku, sotsiaalse killustatuse vähendamisel 
ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel.  
 
Selleks, et Euroopa territoriaalne koostöö suudaks täita seoses reformidega tekkinud ootusi, peaksid 
EMSK arvates liikmesriigid ja nende vahestruktuurid enam osalema euroregioonide arengus. Selleks 
oleks vaja riiklikke territoriaalse koostöö strateegiaid ühenduse raamistikus. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid aitama lahendada oma piirialade kõige otsesemaid probleeme, mis on tavaliselt seotud 
tööturu, tervishoiu, sotsiaalabi, hariduse ja transpordiga. 
 
EMSK on arvamusel, et euroregioonid ja samuti vastavalt määrusele nr 1082/2006 loodavad ETKRid 
on komisjoni 2001. aasta valges raamatus käsitletud Euroopa juhtimispõhimõtete suurepärane 
väljendus. Seoses sellega leiab EMSK, et piiriülese tegevuse ja poliitika ning üldiselt territoriaalse 
koostöö tõhusus sõltub sellest, kuivõrd suudetakse saavutada tõeline partnerlus kõigi huvitatud 
territoriaalsete ja sotsiaalmajanduslike osalejate vahel. Seetõttu nõuab EMSK, et loodaks 
mehhanismid organiseeritud kodanikuühiskonda esindavate organisatsioonide osalemiseks 
territoriaalse koostöö projektides. 
 
Sotsiaalmajandusorganisatsioonid täidavad Euroopa integratsioonis kahtlemata olulist rolli. Seetõttu 
tervitab EMSK riikidevahelise tegevuse kogemusi, nagu piirkondadevahelised ametiühingunõukogud, 
mitmesuguses vormis riikidevaheline koostöö ja partnerlus ettevõtjate organisatsioonide, 
kaubanduskodade, teaduskeskuste ja ülikoolide vahel, euroregioonide majandus- ja sotsiaalkomiteede 
loomine jm. Komitee kutsub üles sellist lähenemisviisi tugevdama ja edasi arendama ning pakub 
selleks oma abi. 

 
− Kontaktisik: Alberto Allende 
 (Tel: 00 32 2 546 96 79 – e-post: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7. KESKKONNAKAITSE 
 

• Säästva arengu strateegia 
– Raportöör: Lutz Ribbe (erinevad elualad – DE) 
 
– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 994/2007 
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– Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab eriti uues strateegias vastuvõetud põhieesmärke ja 
poliitika juhtpõhimõtteid ning kutsub komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles neid tõsiselt 
võtma ja täies mahus arvestama. 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee loodab, et esimene eduaruanne, mis on kavas avaldada 2007. 
aasta septembris, sisaldab muuhulgas täpsemat teavet selle kohta, 
 

− milliseid majandusinstrumente kavatseb komisjon kasutada „turu läbipaistvuse ning 
toodete ja teenuste tegelikke majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud kulusid 
peegeldatavate hindade (õigete hindade saavutamise) soodustamiseks”; 

 
− kuidas konkreetselt kavatsetakse ellu rakendada Euroopa Ülemkogu nõudmist, milles 

nähakse ette „edasiste sammude kaalumist maksukoormuse kulutõhusaks 
ümbersuunamiseks tööjõult ressursside ja energia tarbimisele ja/või saastamisele, et 
toetada ELi tööhõive suurendamise ja keskkonnaalaseid eesmärke”; 

 
− milline on komisjoni konkreetne ajakava, viimaks ellu Euroopa Ülemkogu eesmärki 

kaotada järk-järgult keskkonnale negatiivset mõju avaldavad toetused; kas võidakse 
kaaluda EMSK ettepanekut kanda need vahendid vähemalt osaliselt ELi jätkusuutlikkuse 
fondi; 

 
− kuidas kavatseb komisjon tulevikus vältida ilmselgeid vastuolusid jätkusuutlikkuse 

poliitika nõudmiste ja tegelikkuse vahel, nt transpordisektoris (punktid 4.15 ja 4.16), ja 
 
− kuidas tuleb käituda nende liikmesriikidega, kes ei ole esitanud kvalifitseeritud riiklikku 

jätkusuutlikkusstrateegiat. 
 

− Kontaktisik: Annika Korzinek 
  (Tel: 00 32 2 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
  Robert Kaukewitsch 
  (Tel: 00 32 2 282 23 66 – e-post: rt.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
 
 

8. TERVISEKAITSE 
 

• Tervishoid ja ränne 
− Raportöör: Sukhdev Sharma (erinevad elualad – UK) 

 
− Kaasraportöör:  Ágnes Cser (töötajad – HU) 
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– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1001/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Vastavalt põhiõiguste hartale, millega garanteeritakse ennetava tervishoiu ja arstiabi kättesaadavus, 
peaks raviteenuste ja ennetava tervishoiu kättesaadavus kui inimõigus olema tagatud kõigile ELis 
elavatele inimestele, vaatamata nende staatusele. 
 
Tervishoid peaks olema sisserändeküsimuses olulise tähtsusega mõõde.  
 
Tervishoiualased mõjuhinnangud peaksid analüüsima tervishoiupoliitika ja muu poliitika võimalikke 
tagajärgi sisserändajate tervisele. 
 
Prioriteetsena tuleb käsitada sisserändajate tervishoidu töökohal.  See tähendaks sotsiaalpartnerite ja 
pädevate asutuste koostööd, et tagada töötervishoiu ja tööohutuse kõrge tase valdkondades, kus 
sisserändajad kõige sagedamini töötavad. 
 
Raviteenuseid ja ennetustegevust tuleks arendada kultuuriliselt sobival ja tundlikul viisil, taganemata 
samas naiste suguelundite moonutamise keelust. 
 
Tervishoiutöötajad peaksid läbima täiendkoolitusi ja saama väljaõpet, mis aitaks neil rahuldada 
sisserändajate kogukondade muutuvaid tervishoiualaseid vajadusi. 
 
− Kontaktisik: Ewa Kaniewska 
 (Tel: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
• Taimekaitsevahendite statistika 
– Raportöör: Frank van Oorschot (tööandjad – NL) 
 
– Viide: KOM(2006) 778 lõplik – 2006/0282 COD – CESE 995/2007 
 
− Kontaktisik: Yvette Azzopardi 
 (Tel: 00 32 2 546 9 818 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

9. TARBIJAKAITSE 
 
• Roheline raamat – tarbija õigused 
– Raportöör: Richard Adams (erinevad elualad – UK) 
 
– Viide: KOM(2006) 744 lõplik – CESE 984/2007 
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– Põhipunktid:  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahtleb, kas rohelises raamatus esitatud lähenemisviis viib 
tarbijakaitse kõrge ja ühtse tasemeni kogu Euroopa Liidus, ja soovitab sellise kaitsetaseme tagamist 
lihtsustatud, ühtse ja tugevdatud tarbijaõigustiku kaudu.  
 
Komitee toetab paremate õigusloomepõhimõtete rakendamist tarbijakaitset käsitlevates eeskirjades. 
Kõik ettepanekud kõnealuse valdkonna eeskirjade ühtlustamiseks peaksid toetuma nõuetekohasele 
mõjuhinnangule ning olema suunatud kehtivate eeskirjade lihtsustamisele ja selgemaks muutmisele.  
 
Prioriteediks tuleks seada paremad rakendusmeetmed ning selgete ja lihtsate hüvitamisprotsesside 
tugevdamine või kehtestamine. 
 
Komitee viitab oma 2006. aasta aprillikuu arvamusele „Tarbijapoliitika õigusraamistik”, milles 
tehakse ettepanek võimaldada võtta tarbijapoliitika meetmeid kui selliseid ning mitte ainult siseturu 
loomise kõrvalnähtusena. 
 
Tarbijakaitset käsitlevate eeskirjade ühtlustamine kogu ELis peaks toimuma sellise juhtpõhimõtte 
alusel, et üle võtta kõige parem ja kõrgem tarbijakaitsetase, mis liikmesriikides eksisteerib. Ükskõik 
missugune horisontaalne instrument peaks lähtuma kõige kõrgematest standarditest, samas kui 
vertikaalne integratsioon peaks keskenduma tehniliste küsimuste selgitamisele. Horisontaalne 
instrument peaks siiski sisaldama täielikult ühtlustatud eeskirju teatud valdkondades 
(nt taganemisõigus ja tarbija määratlemine, samuti kuritarvitavad klauslid, kättetoimetamine ja tarbija 
õigus kahjude hüvitamisele), samas kui mujal rakendataks miinimumühtlustamist. 
 
– Kontaktisik: Luis Lobo 
  (Tel: 00 32 2 546 97 01 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

10. VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
• Naiste ettevõtluse edendamine Euroopa-Vahemere piirkonnas 
− Raportöör: Grace Attard (erinevad elualad – MT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1004/2007 
 
− Põhipunktid: 
 
Arvamuses antakse ülevaade naiste olukorrast Euroopa-Vahemere piirkonnas ning juba tehtud 
algatustest naiste rolli tugevdamiseks ühiskonnas ja naiste ettevõtluse edendamiseks. Arvamuses 
rõhutatakse hariduse, infotehnoloogia ja rahastamisele juurdepääsu olulisust.  
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Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid ning edendama naiste 
ettevõtlust Euroopa naabruspoliitika riiklikes tegevuskavades.  
 
Komitee kutsub üles tugevdama valitsusväliseid ja ühiskondlik-ametialaseid organisatsioone, kes 
tegelevad naiste ettevõtlustegevuse toetamisega avaliku ja erasektori partnerluse kaudu. 
 
EMSK soovitab luua Euroopa-Vahemere piirkonna mikro- ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete platvormi, mis keskenduks näiteks naisettevõtjatele mõeldud programmide toetamisele ja 
arendamisele. 
 
− Kontaktisik:  Laila Wold 
 (Tel: 00 32 2 546 91 58 – e-post: laila.wold@eesc.europa.eu) 
 
 
11. VÄLISSUHTED 

 
• Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika suhted 
− Raportöör: Raportöör: Mário Soares (töötajad – PT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1003/2007 
 
− Põhipunktid: 
 
Hiljuti alustati ka Kesk-Ameerikaga läbirääkimisi assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks, mistõttu peaks 
EMSK tutvuma nimetatud piirkonnaga sõlmitud suhete hetkeolukorraga ja tooma juba läbirääkimiste 
alguses esile mõlema osapoole organiseeritud kodanikuühiskonna nägemuse 
 
Komitee soovitab kasutusele võtta sotsiaalsed klauslid, tagamaks, et assotsiatsioonileping toob kasu 
kogu ühiskonnale ning saab otsustavaks teguriks demokraatia tugevdamisel, vaesuse, sotsiaalse 
tõrjutuse ja töötuse vastu võitlemisel ning sellise sotsiaalse mudeli arendamisel, mis ei suurendaks ega 
süvendaks ebavõrdsust. Leping peaks aitama suurendada ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja austust 
keskkonna mitmekesisuse vastu (kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleks lepingus silmas pidada ka 
tuhandeid väiketootjaid, kes soovivad viljeleda keskkonnasõbralikumat põllumajandustootmise 
vormi). Läbirääkimiste ajal ning seejärel assotsiatsioonilepingu rakendamisel tuleks erilist tähelepanu 
pöörata sellele, et valitsused järgiksid täielikult Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööstandardeid. 
 
Organiseeritud kodanikuühiskonna osalemiseks peaks kesksel kohal olema ühise järelevalvekomitee 
loomine läbirääkimiste seireks institutsioonilisel tasandil. 
 
− Kontaktisik: Beatriz Porres 
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-post: beatriz.porres@eesc.europa.eu) 
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12. INTELLEKTUAALOMAND 
 

• Karistusmeetmed/intellektuaalomand 
– Raportöör: Daniel Retureau (töötajad – FR) 
 
– Viide: KOM(2005) 276 lõplik – 2005/0127-0128 COD – CESE 981/2007 
 
– Kontaktisik:  Luis Lobo 

  (Tel: 00 32 2 546 97 01 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


