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1.

KODAKONDSUS, SISSERÄNNE JA KODANIKUÜHISKOND

•

Sisseränne ja integratsioon: koostöö piirkondlike ja kohalike
omavalitsuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel

−

Raportöör: hr Pariza Castańos (Töötajad – ES)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1169/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab käesoleva arvamusega uue panuse, mis on suunatud
piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalsetele ja poliitilistele osalejatele, sest just sellel tasandil
on võimalik väljakutsetele kõige tõhusamalt vastata ning asjaomane poliitika võib siin saavutada
parimaid tulemusi.
Lisaks kõnealuse arvamuse väljatöötamisele korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
kaks arutelu. Esimene arutelu korraldati Barcelonas eesmärgiga vahetada häid tavasid kohalike ja
piirkondlike ametiasutuste vahel ning teine arutelu, mille eesmärk oli analüüsida häid tavasid
seoses integratsiooni ja diskrimineerimisvastase võitlusega töökohal, korraldati koostöös
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga
Dublinis.
Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on oma vastavates liikmesriikides neile antud volituste
raames poliitilised, õiguslikud ja eelarvevahendid, mida nad peavad integratsioonipoliitika
eesmärkidel asjakohaselt kasutama.
Tööhõivealal tuleb õigusakte ja riiklikke poliitikaid täiendada koostöö kaudu sotsiaalpartneritega,
sest tööalane integratsioon on ka sotsiaalse suhtumise ning ametiühingute ja tööandjate võetava
kohustuse küsimus.

−

Kontaktisik: hr Pierluigi Brombo
(Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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Euroopa kodakondsuse nähtavaks ja tõhusaks muutmine

−

Raportöör: hr Vever (Tööandjad – FR)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1173/2006

−

Põhipunktid:
Kuigi hiljuti lisati ametlikult lepingutesse Euroopa kodanikuõigused, ei ole sellest piisanud
avaliku arvamuse euroskepsise kasvu peatamiseks.
Kiiremas korras tuleb võimaldada Euroopa kodakondsuse kasutamine täiel määral.
Esmalt teeb komitee ettepaneku heastada Euroopas eriti õigustamatud puudused:
−
−
−
−
−
−

taas-alustada tööd Euroopa ühenduste põhikirjaga ja see kiiresti vastu võtta;
taas-alustada tööd Euroopa vastastikuste ühingute põhikirjaga ja see kiiresti vastu võtta;
koostada Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete asutamiseks lihtsustatud põhikiri;
rakendada ühenduse patent liikmesriikides, kes selle on ratifitseerinud;
kaotada topeltmaksustamine, vähemalt euroalal;
tagada sotsiaalkindlustushüvitiste mittediskrimineeriv ülekandmine.

Teiseks teeb komitee ettepaneku töötada välja kodanikele suunatud ELi juhtimine:
−
−
−
−
−
−
−

heastada meedia ebaõnnestumine inimeste Euroopa-alase teadlikkuse tõstmisel, edendades
parimaid tavasid Euroopa audiovisuaalameti toetusel;
parandada konsultatsioonietappi projektide väljatöötamisel, tagades, et projektidel on
kodanike jaoks rohkem lisaväärtust;
määratleda ja avalikult selgitada põhjused, miks nõukogu on blokeerinud või komisjon tagasi
võtnud Euroopa kodanike õigusi puudutavad ettepanekud;
edendada
ühiskondlik-ametialast
iseregulatsiooni
ja
kaasregulatsiooni
kõigis
kodanikuühiskonda otseselt puudutavates valdkondades;
koostöös erinevate ühtse turu toetusametitega sätestada põhireeglid Euroopa avaliku
teenistuse kontseptsioonile, mis lõpuks hõlmab ka Euroopa ühist tolliametit ELi välispiiridel;
töötada välja interaktiivsemad meetodid Euroopa-alase teabe edastamiseks;
kaasata kohapeal ühiskondlik-ametialased osapooled struktuurifondide sekkumistesse.

Viimaseks ettepanekuks on komiteel tugeva identiteediga ühisalgatuste edendamine, näiteks:
−

muuta eriti märkimisväärsed suured Euroopa projektid (üleeuroopalised võrgustikud,
teadusuuringud, tehnoloogiaarendus) ELi eelarvest rahastamise kaudu prioriteetsemaks;
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−
−
−
−

investeerida ambitsioonikatesse Euroopa haridus- ja koolitusprogrammidesse, eelkõige keelte
valdkonnas, sh Euroopa vabatahtlik üldkasuliku töö skeem, mis noori ligi tõmbab;
kutsuda kuulsused rääkima oma Euroopa-identiteedist;
investeerida sama ambitsioonikatesse Euroopa kultuuri- ja meediaprogrammidesse, kus on
sihtasutustele ja sponsoritele ühine põhikiri;
teha erilisi edusamme euroala majandus- ja sotsiaalintegratsioonis;
võtta vastu poliitiliselt olulisi otsuseid, nt viia läbi Euroopa Parlamendi valimised samal
päeval, muuta 9. mai Euroopas üldiseks riigipühaks ja edendada Euroopa
kodanikualgatusõigust.

−

Kontaktisik: hr Alan Hick
(Tel: 00 32 2 546 93 02 – e-post: alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010

–

Raportöör: pr Attard (Erinevad elualad – MT)

–

Viide: KOM(2006) 92 lõplik – CESE 1174/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

tunnistab, et ühised prioriteedid tööhõivepoliitikas on vajalikud naiste osalusmäära
suurendamiseks;
arvab, et kõigil asjaomastel osalistel on kohustus tagada, et palgasüsteemid ei põhjustaks
naiste ja meeste vahelist diskrimineerimist;
soovitab võtta kasutusele meetmeid selleks, et rohkem naisi omandaks hariduse tehnika
valdkonnas;
teeb ettepaneku tõhustada strateegiaid, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega, tagamaks,
et maksustamis- ja sotsiaalkindlustussüsteemides pööratakse tähelepanu vaesumisohus naiste,
eelkõige üksikemade vajadustele;
usub, et riiklikud tervise ja pikaajalise hoolduse alased strateegiad peaksid sisaldama
integreeritud poliitikavaldkondi, mis käsitlevad naiste töötervishoiu standardeid;
soovitab soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ELi rändepoliitikasse;
tunnustab meetmete väljatöötamise tähtsust, tagamaks laste ning eakate ja puudega inimeste
hooldusteenuste võimaldamine;
soovitab kehtestada eesmärgid ja tähtajad, et suurendada naiste osalust kõikides
otsustusprotsessides;
soovitab välja töötada naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa tegevuskava;
soovitab soolise koolituse moodulite sisseviimist meediakoolitusasutustes;
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•
−

Kontaktisik:hr Torben Bach Nielsen
(Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

2.
•

usub, et parem juhtimine soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks on juhiste eduks otsustava
tähtsusega;
soovitab
dialoogija
konsulteerimismehhanismide
tugevdamist
kodanikuühiskonna organisatsioonidega;
kutsub üles läbi viima ELi eelarve iga-aastase soolise mõju hindamise.

TÖÖELU JA TÖÖHÕIVE
Tööelu kvaliteet, tootlikkus ja
demograafiliste muutuste kontekstis

tööhõive

–

Raportöör: pr Engelen-Kefer (Töötajad – DE)

–

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1172/2006

–

Põhipunktid:

globaliseerumise

ning

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee:
•
•

•

•

•
•

arvab, et Euroopa peaks keskenduma oma tugevatele külgedele, milleks on Euroopa toodete
ja teenuste kõrge kvaliteet, väljaõppinud tööjõud ja Euroopa sotsiaalmudel;
viitab uurimustele, mis näitavad, et tööelu kvaliteedi parandamine on ettevõtete tootlikkuse ja
innovaatilisuse suurendamise võti; tööelu kvaliteet hõlmab mitmeid aspekte, näiteks
terviseriskide vältimine ja vähendamine, töökorraldus, sotsiaalkindlushüvitised, sh õiglane
töötasu, võimalused omandada oskusi ja kvalifikatsioone ning võimalus töö- ja perekonnaelu
ühitamiseks;
arvab, et ettevõtete struktuur ja ettevõttekultuur peaks arvestama sellega, et kindlad töökohad,
tervishoiunõuetele vastavad töötingimused ja töötajatele suuremat iseseisvust võimaldav
töökorraldus on olulised tegurid tootlikkuse ja seega innovaatilisuse suurendamisel; Lissaboni
strateegiat tuleb ellu viia ettevõtte tasandil, kus kohtuvad majanduslikud ja sotsiaalsed
eesmärgid ning kus sotsiaaldialoogil on oluline roll;
arvab, et vaja on kasutusele võtta töökorralduse uued viisid, et tagada rahulolu tööga ja
valmisolek suurendada tulemuslikkust; koostööle suunatud madala hierarhiaga ja suuremat
iseseisvust pakkuvad tööviisid võimaldavad inimeste teadmisi ja oskusi ulatuslikult kasutada
ning võtavad samas arvesse suurenenud nõudmisi majanduse paindlikkusele;
toetab flexicurity põhimõtet – tasakaalu paindlikkuse ja sotsiaalse turvalisuse vahel –, nagu
otsustati tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ministrite viimasel kohtumisel 1.–2. juunil 2006;
kutsub üles tellima uusi töökvaliteedi ja tootlikkuse vahelise seose alaseid uuringuid,
kusjuures uuringute teostajaks sobiks hästi Dublini fond;
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−

teeb ettepaneku, et asjakohaste uuringute põhjal töötataks välja Euroopa töökvaliteedi indeks,
mis aitaks paremini teavitada muutustest ja edasiminekust ning oleks samas alus tööelu
kvaliteedi parandamise uutele algatustele.

Kontaktisik: hr Torben Bach Nielsen
(Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

• Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatav õigus (Rooma I määrus)
Raportöör: hr von Fürstenwerth (Tööandjad – DE)
Viide: KOM(2005) 650 lõplik – 2005/0261 (COD) – CESE 1153/2006
Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni kavatsust reguleerida lepinguliste
kohustuste rahvusvahelist eraõigust Euroopa määruse alusel. Määrus on kasulik ja vajalik ühtse
Euroopa õigusruumi arendamiseks, kuna seni teemat reguleerinud 1980. aasta Euroopa
lepingulise võlaõiguse Rooma konventsioon vajab kaasajastamist.
Komiteel on hea meel, et Iirimaa soovib vabatahtlikult määrusega ühineda. Komitee väljendab
kahetsust, et määrus ei hakka kehtima Ühendatud Kuningriigis ja Taanis. See tähendab, et
ühtlustamise mõju on nõrgem kui võiks olla. Komitee palub komisjonil teha kõik endast olenev, et
määrus hakkaks kehtima või võetaks üle mõlemas nimetatud riigis.
−

Kontaktisik: pr Magdalena Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

•

Euroopa töönõukogud: uus roll Euroopa integratsiooni tõhustamisel
Raportöör: hr Iozia (Töötajad – IT)
Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1170/2006
Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnustab Euroopa töönõukogude võtmerolli, sest nad
stimuleerivad ja toetavad sotsiaalset ühtekuuluvust ning on Euroopa töötajate integratsiooni
vahendiks, kuna teadmised ja vastastikune mõistmine parandavad arusaamist Euroopa
kodakondsuse olemusest. Enam kui 10 000 Euroopa Liidus tegutsevat Euroopa töönõukogude
saadikut osalevad otseselt ja motiveeritult uue ühiskonna ülesehitamisel.
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-6Komisjonil oli kohustus vaadata “koostöös liikmesriikide ja Euroopa tasandi tööturu osapooltega”
hiljemalt 22. septembriks 1999 üle direktiivi 94/45/EÜ rakendamine ja esitada “nõukogule
vajalikud muudatusettepanekud”.
Komisjon on alustanud konsulteerimist tööturu osapooltega. Kui Euroopa Tööstuse ja Tööandjate
Keskliitude Ühendus (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus (CEEP) olid
direktiivi läbivaatamise vastu, siis Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon ETUC nõudis
korduvalt kõnealuse dokumendi läbivaatamist nii kiiresti kui võimalik.
EMSK uuris põhjalikult hetkeolukorda, seda eelkõige ulatusliku arutelu raames, millel osalesid
tööturu osapoolte, ettevõtete ja kodanikuühiskonna esindajad.
Direktiivi 94/45/EÜ vastuvõtmisele järgnenud aastatel tugevdati töötajate teavitamis- ja
konsulteerimisõiguste ühenduse õiguslikku raamistikku direktiividega 2001/86, 2002/14 ja
2003/72, milles võrreldes direktiiviga 94/45/EÜ on edasi arendatud teavitamise ja konsulteerimise
mõisteid ning nähakse ette tõhusamad menetlused töötajate kaasamiseks, mis tagavad
konsulteerimise enne otsuse vastuvõtmist. Kõnealused menetlused aitavad kaasa Euroopa
ettevõtete konkurentsivõime parandamisele maailmaturul.
EMSK arvates tuleks direktiivi 94/45/EÜ kiirel ajakohastamisel arvesse võtta kolme järgmist
põhielementi:
−
−

−

direktiivi 94/45/EÜ teavitamise ja konsulteerimise sätete ja ülanimetatud direktiivide
asjakohaste sätete kooskõlastamine;
töötajate esindajate arvu muutmine spetsiaalsetes läbirääkimiskomisjonides ja Euroopa
töönõukogudes, võtmaks arvesse Euroopa Liidu laienemist ning iga asjaomase riigi esindajate
õigust esmanimetatuis osaleda; direktiiv sätestab, et spetsiaalsetes läbirääkimiskomisjonides
on osalejate suurim arv 17, mis vastas endisele liikmesriikide arvule, kellele direktiiv oli
määratud;
riigisiseste ja Euroopa ametiühinguorganisatsioonide õigus osaleda spetsiaalsete
läbirääkimiskomisjonide töös ja kuuluda Euroopa töönõukogudesse ning oma ekspertide
kasutamise võimalus ka väljaspool ettenähtud koosolekuid.

EMSK teeb ettepaneku, et pärast uute liikmesriikide integreerumist hakataks olemasolevaid
kogemusi ja teavet arvesse võttes direktiivi uuesti läbi vaatama kogemuste alusel, mis
sotsiaalpartnerid on saanud erinevate seminaride raames korraldatud arutelude käigus Euroopa
töönõukogude tegevusega kohta.
Lisaks kaitsele, mida Euroopa sotsiaalmudel ühiskonna nõrgematele liikmetele
sotsiaalhoolekande kaudu pakub, iseloomustab mudelit austus õiguste vastu, mis on
inimväärikuse aluseks igal pool ja kõigil asjaoludel. Kaasaegses Euroopas peab olema võimalik
kodakondsuse õigusi kõikjal teostada, nii töökohtadel kui piiriülestes ettevõtetes. EMSK kutsub
Euroopa Komisjoni üles tunnustama positiivseid uuendusi, mis on ellu viidud alates direktiivi
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tunde tugevdamiseks.
−

3.

•

Kontaktisik: pr Stefania Barbesta
(Tel: 00 32 2 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@eesc.europa.eu)

VÕITLUS
ORGANISEERITUD
TERRORISMIGA

KURITEGEVUSE

JA

Kodanikuühiskonna osalus võitluses organiseeritud kuritegevuse ja
terrorismiga
Raportöörid:

hr Rodrķguez Garcķa-Caro (Tööandjad – ES)
hr Pariza Castańos (Töötajad – ES)
hr Cabra De Luna (Erinevad elualad – ES)

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1171/2006
Põhipunktid:
Kodanikuühiskonnal on väga oluline roll õigusriigi väärtuste edendamisel ja demokraatiasse
aktiivse panuse andmisel. Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonid viivad ühiskonnas läbi
väga hinnatavat tööd, edendades Euroopa kodanikuaktiivsust ja suurema osalusega demokraatiat.
Siiski ei saa kodanikuühiskonna organisatsioonid tegevuspoliitikates asendada ega pea asendama
liikmesriikide ega Euroopa ametivõime.
EMSK ei saa aktsepteerida seda, et terroristid ja kurjategijad pääsevad õigusemõistmisest politseivõi kohtumeetmete rakendamist takistavate sisepiiride tõttu. Komitee kutsub Euroopa Liidu
institutsioone ja liikmesriike üles koostama ja ellu viima terrorismivastase ühisstrateegia ning
lahendama praeguse olukorra, kus otsuseid langetatakse uisapäisa.
Komitee arvates on praegune, üksnes valitsustevaheline koostöö ebapiisav ja sageli ebatõhus.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni ettepanekut avaliku ja erasektori
partnerluse Euroopa platvormi loomiseks ning peab hädavajalikuks eraldada vahendeid, saamaks
liikmesriikide ning Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahelisest avaliku ja erasektori koostööst
maksimaalset kasu.
−

Kontaktisik: hr Pierluigi Brombo
(Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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4.

KESKKONNAKAITSE JA KLIIMAMUUTUSED

• Kliimamuutustest tingitud probleemide lahendamine –
kodanikuühiskonna roll
Raportöör: hr Ehnmark (Tööandjad – SE)
Viide: (omaalgatuslik arvamus) CESE 455/2006
Põhipunktid:
Kliimamuutus on protsess, mida ei ole vähemasti lähema 15–20 aasta jooksul võimalik peatada.
Kõnealusest vaatenurgast lähtudes peame õppima elama koos kliimamuutustega, otsima nende
mõjude leevendamise viise ja vahendeid ning kohanema.
Kliimamuutuste arutelus keskendutakse liialt makrotasandile ning kauges tulevikus asetleidvatele
sündmustele. On selge vajadus arutelu järele teemal, kuidas kliimamuutused mõjutavad kodanike
igapäevaelu praegu ja tulevikus. Kliimamuutuste küsimused tuleb muuta arusaadavamaks ja
konkreetsemaks.
Sotsiaalpartneritel ja organiseeritud kodanikuühiskonnal on oluline roll kliimamuutuse küsimuste
toomisel kodanikeni ning kohaliku tasandi arutelu edendamisel teemal, kuidas kogukonnad
saavad ette valmistada konkreetseid samme kliimamuutustega kohanemiseks.
Kliimamuutused mõjutavad suurt osa ühiskonnast. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on
toonud selle kohta mitmeid näiteid. Üldine järeldus on see, et Euroopa Liidu kogukonnad koos
sotsiaalpartnerite ja organiseeritud kodanikuühiskonnaga peavad võtma suurema vastutuse
kliimamuutuste tagajärgedeks valmistumisel.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et iga ELi liikmesriik määraks kindlaks
ja/või looks kliimamuutuste teabe- ja kooskõlastusasutuse, et edendada sidemeid kohalike,
piirkondlike ja riiklike tasandite vahel.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahetseb, et kliimamuutusi arutatakse enamasti kaugete
stsenaariumitena. Kliimamuutus ei ole enam peamiselt või ainult kauge tuleviku küsimus.
Kliimamuutused puudutavad meid siin ja praegu.
Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamise abil uurivad üksikud organisatsioonid
ja institutsioonid konkreetseid viise erinevate tegevuste keskkonnamõju mõõtmiseks ja
vähendamiseks, näiteks energia- ja materjalikasutus ning reisimine auto, rongi või lennukiga.
Euroopa
Majandusja
Sotsiaalkomitee
võiks
kaaluda
keskkonnajuhtimisja
auditeerimissüsteemide sisseviimist ning eelkõige uurida võimalust heitkoguste arvutamiseks, mis
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kasutuselevõttu.
−

Kontaktisik: pr Annika Korzinek
(Tel: 00 32 2 546 80 65 – e-post : Annika.korzinek@eesc.europa.eu)

• Mootorsõidukite tüübikinnitus
−

Raportöör: hr Ranocchiari (Tööandjad – IT)

−

Viide: KOM(2005) 683 lõplik – 2005/0282 (COD) – CESE 1154/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis on samm
sõidukite heitmete hulga jätkuva vähendamise edendamise suunas. Samas märgib Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et määruse eelnõu tekitab märkimisväärseid probleeme nii
vastavale sektorile kui liikmesriikide sõidukite tüübikinnituse ja registreerimise eest vastutavatele
valitsusasutustele.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab asendada kavandatud määruses sisalduvate uute
eeskirjade jõustumise kuupäevad 1. jaanuariga 2010 (uute sõidukimudelite tüübikinnituse puhul)
ja 1. jaanuariga 2011 (uute sõidukite registreerimiste puhul) või teise variandina vastavalt 36 ja 48
kuuga alates uue määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Samuti soovitab Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee säilitada täiendava üheaastase perioodi N1-kategooria II ja III klassi
sõidukite puhul.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub diiselmootoriga varustatud sõidukitele
kavandatud piirväärtustega. Samas on komiteel kahtlusi vajaduse osas karmistada veelgi
piirväärtusi bensiini või kütuste baasil töötavate mootoritega sõidukite puhul.
1

Seoses M1-kategooria reisijateveosõidukitega , mida kasutatakse spetsiifilistel eesmärkidel või
tööks, palub komitee komisjonil esitada selline nimetatud sõidukite määratlus, mis on kehtivas
direktiivis sätestatuga võrreldes täpsem ja piiritletum.
Komitee palub komisjonil üle vaadata kavandatud määruse teksti need punktid, mis võivad
tekitada halduslikku ebaselgust.
–

1

Kontaktisik: pr Magdalena Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)
M-kategooriasse kuuluvad vähemalt nelja rattaga reisijateveosõidukid. Need sõidukid on istmete arvu ja maksimummassi alusel
jagatud kolme klassi (M1, M2, M3): M1 < 9 istekohta; M2 > 9 istekohta ja < 5000 kg; M3 > 9 istekohta ja > 5000 kg.
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• Linnakeskkonna temaatiline strateegia
–

Raportöör: hr Pezzini (Tööandjad – IT)

–

Viide: KOM(2005) 718 lõplik – SEK(2006)16 – CESE 1158/2006

–

Kontaktisik: pr Yvette Azzopardi
(Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamine

–

Raportöör: pr Cassina (Tööandjad – IT)

–

Viide: KOM(2006) 69 lõplik – 2006/0018 (COD) – CESE 1163/2006

–

Kontaktisik: pr Yvette Azzopardi
(Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

5.
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TÖÖSTUSPOLIITIKA JA GLOBALISEERUMINE
• Ümberpaiknemise sektoraalne uuring
–

Raportöör: hr Van Iersel (Tööandjad – NL)

–

Kaasraportöör: hr Calvet Chambon (Tööandjad – ES)

–

Viide: teabearuanne – CESE 1143/2006

–

Põhipunktid:

Lisaks arvamusele “Ettevõtete ümberpaiknemise ulatus ja tulemused” (CCMI/014), mille EMSK
võttis vastu 14. juulil 2005, esitatakse aruandes kõige asjakohasemate näitajate abil ettevõtete
ümberpaiknemise uuring 19 sektoris, andes seeläbi edasi olemasolevate statistiliste ja muude
andmete sünoptilise analüüsi igas valdkonnas, et visandada adekvaatne pilt ettevõtete
ümberpaiknemise hetkeolukorrast igal konkreetsel juhul. Uuringu viis läbi konsultatsioonifirma
Reckon LLP – väliskonsultant, kes tegutses CCMI uurimisrühma juhtimisel ja põhjaliku
järelevalve all.
Seega antakse aruandes lühikirjeldus lähenemisest, mida konsultant tihedas koostöös CCMI
uurimisrühmaga järgis, ja kommenteeritakse kokkuvõtvalt uurimuse peamisi tulemusi, asetatakse
need konteksti ning tehakse mõned ettepanekud.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees esindab käesoleva teabearuande koostamine
uuenduslikku tööpraktikat, milles CCMI liikmete ja delegaatide asjatundlikkus ja oskusteave on
ühendatud väliskonsultandi läbiviidud uuringu tulemustega, kusjuures viimane töötas CCMI
asjakohase uurimisrühma põhjaliku järelevalve all.
Saadud tulemus on kõrge lisaväärtusega, arvestades seda, et – nagu selgub ka välisuuringus
sisalduvast kirjanduse ülevaatest – senini ei ole Euroopa avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud
organisatsioonid proovinud läbi viia põhjalikku uuringut, mis tugineks kõikidel kergesti
kättesaadavatel andmetel ja keskenduks tervenisti ümberpaiknemise küsimusele sektoraalsest
lähtepunktist.
−

Kontaktisik: hr José Miguel Cólera Rodrķguez
(Tel: 00 32 2 546 96 29 – e-post: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
–

Raportöör: hr Van Iersel (Tööandjad – NL)

–

Kaasraportöör: hr Gibellieri (Töötajad – IT)

–

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1147/2006

–

Põhipunktid:
EMSK tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa
Fondi (edaspidi “fond”) loomise kohta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub
eesmärgiga sekkuda fondi kaudu juhtudel, mil tõsised ja ettenägematud negatiivsed mõjud
majandusele toovad töötajatele kaasa kohesed ja ulatuslikud sotsiaalsed probleemid.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub, et liikmeriikidel endal on esmane vastutus
ning et fond peaks sekkuma ainult liikmesriigi taotlusel ja pärast vastava otsuse tegemist
eelarvepädeva institutsiooni poolt. Reeglid peavad olema selged.
Suurte häirete ajal on määrava tähtsusega ennetav poliitika, dünaamiline ettevõtlus,
piirkondlik vastutus, õigeaegsed meetmed ning asjaomaste sidusrühmade – ettevõtete,
sotsiaalpartnerite, valitsuse, piirkondlike asutuste ja teiste – koostöö. Fondil kui Euroopa
Liidu solidaarsuse instrumendil on täiendav roll. Usaldusväärsuse huvides ei tohiks ootused
liiga kõrgele tõusta.
Fondist rahastatavad konkreetsed meetmed peavad sobima kõigi asjaomaste sidusrühmade
üldistesse plaanidesse. Fond ei tohiks sekkuda valdkondades, kus liikmesriikidel on
ainupädevus. Tuleks teha selgeks, et fond seab oma eesmärgiks konkreetsete tööhõivealaste
võimaluste loomise kiiret reageerimist vajavas majanduslikus olukorras olevatele inimestele.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub komisjoni üles tagama tööturu osapoolte
aktiivne kaasamine protsessidesse, mille eesmärk on luua tööhõivevõimalusi koondatud
töötajatele. Koondatud töötajate kiire taasintegreerimine tööturule on tavaliselt keeruline
ülesanne. Tõendid näitavad, et sellised protsessid võtavad kaua aega.
Tõhususe ja sidususe suurendamiseks tuleks tagada erinevate olemasolevate instrumentide
täpne koordineerimine, eelkõige fondi ja struktuurifondide vahel.

−

Kontaktisik: pr Amelia Muńoz Cabezón
(Tel: 00 32 2 546 83 73 – e-post : amélia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
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Säästev areng ja tööstuse muutused

–

Raportöör: hr Siecker (Töötajad – NL)

–

Kaasraportöör: hr Cincera (Erinevad elualad – CZ)
Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1142/2006
Põhipunktid:
Kõnealuse omaalgatusliku arvamuse eesmärk on vaadelda, kuidas säästev areng võiks toimida
järkjärguliste ja proaktiivsete tööstuse muutuste katalüsaatorina. Arvamuses tuuakse eelkõige
näiteid energeetikasektorist ja sellega seotud valdkondadest, kuid samasid kirjeldatud
protsesse saab kasutada ka mujal.
Komitee kinnitab veel kord, et kõik kolm Lissaboni strateegia sammast on võrdse tähtsusega
ning rõhutab, et säästev areng ei ole lihtsalt üks paljudest võimalustest; see on ainuvõimalik
tegevusviis elujõulise tuleviku tagamiseks. “Säästvuse” mõiste on ulatuslik ning ei piirdu
üksnes keskkonnaga, vaid hõlmab ka majanduslikke ja sotsiaalseid küsimusi. Euroopa saab
sellele kaasa aidata, suurendades uuendustegevuse kaudu konkurentsivõimet ning
stimuleerides aktiivse tegevuspoliitika ja mitmesuguste suunatud meetmete toel uurimis- ja
arendustegevust.
Keskkonnasäästlik tööstus pakub laialdaselt võimalusi majanduskasvuks. Euroopal on
mitmetes selle valdkonna sektorites kindel positsioon. Komitee arvab, et säilitamaks ja
arendamaks oma tugevaid külgi ning saavutamaks sarnast positsiooni ka teistes sektorites,
peab Euroopa olema ambitsioonikam.
Säästvale arengule suunatud tööstuspoliitika aitab kaasa kogu Euroopa majanduse
konkurentsivõimele. Komitee soovib, et Euroopa Komisjon toetaks sellist poliitikat.
Käesolevas arvamuses viidatud näidetest selgub, et hästi kavandatud ja elluviidud
toetusskeemid uute keskkonnatehnoloogiate kasutuselevõtul aitavad luua turgu sellistele
tehnoloogiatele, mida saab edasi arendada juba ilma toetusteta. Toetusmehhanismid peavad
olema kindlasti järk-järguliselt kahanevad, kuna riigiabi ei tohiks piirata teiste tööstussektorite
rahvusvahelist konkurentsivõimet.
Säästev areng ei saa piirduda Euroopaga, vaid sel on globaalne mõõde. Euroopa säästva
arengu poliitikale tuleks eraldada vahendid, millega ennetada töökohtade ümberpaiknemist
teistesse piirkondadesse. Võrdsete tingimuste tagamiseks on vaja kaht paralleelset
lähenemisviisi: Euroopa Liidu sisest ja välist lähenemist.
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Tööstuse muutuste territoriaalne juhtimine
–

Raportöör:hr Pezzini (Tööandjad – IT)

–

Kaasraportöör: hr Gibellieri (Töötajad – IT)

–

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1144/2006

–

Põhipunktid:
Komitee on veendunud, et ei ole olemas juhtimisvormi, mis sobiks kõigile. Igal
piirkondlikul/kohalikul tasandil tuleb otsida sobivat valemit, mis vastaks kõige paremini
territoriaalse juhtimise vajadustele ning mis oleks kooskõlas siseriiklike, Euroopa ja
rahvusvaheliste raamtingimustega. Kõnealustel kontseptsioonidel on siiski mõningad ühised
tunnused.
Sellise integreeritud piirkondliku ja kohaliku poliitika raames on vajalik struktureeritud
sotsiaaldialoog, muuhulgas kohalike/piirkondlike majandus- ja sotsiaalnõukogude rolli
suurendamise, sotsiaalpartnerite ja organiseeritud kodanikuühiskonna esindajate kaasamise
ning majandusliku ja sotsiaalse partnerluse tõhusate vormide loomise kaudu, et määratleda
tugevad ja nõrgad kohad ning leida uusi võimalusi sise- ja rahvusvahelisel turul.
Ainult integreeritud ja kaasava territoriaalse lähenemisviisi abil on võimalik
teadusuuringutesse ning arendustegevusse, uuendustesse ja haridusse tehtud investeeringutest
kogutud teadmised muuta uuendusvõimeks, mis tähendab Euroopa tööstuse jaoks
konkurentsieelist, mille abil meelitada oma territooriumile inimkapitali ja rahalisi vahendeid.
Uut konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (2007–2013) ei saa vaadelda
lahus ühenduse teistest piirkondlikest poliitikatest ja programmidest.
Tarvis on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi aktiivset kooskõlastamist
piirkondliku ja ühtekuuluvuspoliitikaga, piiriüleste ning riikide- ja piirkondadevaheliste
koostöömeetmetega ning teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse seitsmenda
raamprogrammiga.
Komitee kordab oma hiljutises, kaasaegset tööstuspoliitikat käsitlevas arvamuses esitatud
seisukohta, et puudub selge seos ELi tasandil tehtavate jõupingutuste ning valitsuste, tööstuse
ning sidusrühmade vajaliku kaasatuse vahel riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

−

Kontaktisik: hr Paul Liemans
(Tel: 00 32 2 546 82 15 – e-post : pol.liemans@eesc.europa.eu)
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IT-toega elukestev õpe ja tööstuse muutused

−

Raportöör: hr Krzaklewski (Töötajad – PL)

−

Kaasraportöör: hr Szücs (Erinevad elualad – HU)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1145/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on veendunud, et e-õpe oleks tõhus vahend ettevõtete
konkurentsivõime parandamiseks, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, millel on
võtmeroll majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomisel.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on veendunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase
teadlikkuse tõstmise vajaduses Euroopa Liidus, eelkõige selles osas, kuidas kõnealused
tehnoloogiad saavad toetada koolitust tööstuses ja elukestvat õpet, muuhulgas:
–
–

koolituse kaudu töökohal, mis on suunatud konkreetses kontekstis esinevate probleemide
lahendamisele;
meetodite ja lähenemisviiside kaudu, mis tunnustavad eelnevaid, sealhulgas töö ja kogemuste
kaudu omandatud õpisaavutusi ning edendavad aktiivset kaasamist nii individuaalsesse
õpitegevusse kui koostöösse.

Komitee teeb ettepaneku võtta eeskuju ELis juba kasutusel olevatest mõistetest, nagu e-Euroopa,
e-õpe, e-oskused jne, ning viia sisse IT-toega elukestvat õpet tähistav lühend e-LL (lifelong
learning), rõhutades nii sellise õppevormi rolli ning vajadust arendada ja laiendada seda eEuroopa tegevuskavas ja järgnevates tegevuskavades.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab veelkord, kui oluline on antud valdkonnas vältida
kõikvõimalikku (maapiirkondade ja väikelinnade, pimedate, vanemate inimeste jne) tõrjutust.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palub komisjonil tunnistada lairibaühendusele juurdepääsu
osana laiemast strateegiast, mille eesmärk on tagada, et e-juurdepääsule antakse üldhuviteenuse
staatus. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib rõhutada, et Euroopa Komisjon peaks IThariduse valdkonnas pöörama erilist tähelepanu ka intellektuaalomandi õiguste küsimusele.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee märgib, et hädavajalik on määratleda kodanikuühiskonna
uus roll ning samuti on vaja sotsiaalpartnerite dialoogi infotehnoloogia toega elukestva õppe
edendamise ja kasutuselevõtu üle Euroopa Liidu tööturgudel.
−

Kontaktisik: pr Muńoz
(Tel: 00 32 2 546 83 73 – e-post : amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
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•

Teenuste ja Euroopa töötleva tööstuse vastastoime
–

Raportöör: hr Calleja (Tööandjad –MT)

–

Kaasraportöör: hr Rohde (Töötajad – DE)

–

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1146/2006

–

Põhipunktid:

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab ettevõtlusteenuste positiivset panust nii Euroopa
tööstus- kui teenustesektori tootlikkuse ja konkurentsivõime tõusu. Arvamuses tõstetakse esile
ettevõtlusteenuste parandamise ja laiendamise arenguruumi positiivset potentsiaali ning erilist
tähelepanu pööratakse arengutele uues valdkonnas, mida tuntakse “teenuste kavandamise”
(service engineering) nime all, ja ettevõtlusteenuste hajutamise/allhanke mõjule.
Kõnealuses kontekstis teeb komitee ettepaneku mitmeteks konkreetseteks meetmeteks. ELi
tasandil soovitab komitee tungivalt järgmisi konkreetseid meetmeid:
•
•
•
•

ettevõtlusteenuste siseturu lõpuleviimine jning eelkõige takistuste kõrvaldamine kõnealuse
sektori sujuva toimimise kindlustamiseks;
ettevõtlusteenuste vaieldamatu tunnustamine igasuguse tööstuspoliitika lahutamatu osana;
Euroopa ettevõtlusteenuste vaatluskeskuse rajamine;
sotsiaaldialoogi tugevdamine, et jälgida ja hinnata struktuurimuutustest tulenevaid muutusi
töötingimustes ning tööhõivevõimalustes.

Üldisemalt, turgude tasandil tuleb tarvitusele võtta ning riigivõimude poolt toetada ka muid
meetmeid:
•
•
•
•

−

toetada ettevõtlusteenuseid eesmärgiga edendada ettevõtluse ja tööstuse tulemuslikkust ning
saavutada konkurentsieeliseid;
julgustada VKEsid ulatuslikumat ja tõhusamat kasutama ettevõtlusteenuseid;
toetada tööhõivet ja parandada töötingimusi ettevõtlusteenuste valdkonnas, suurendamaks
tootlikkust, teenuste kvaliteeti ja elustandardit;
tugevdada struktuurimuutustest tabatud töötajate kohanemisvõimet ning parandada nende
tööalast konkurentsivõimet.
Kontaktisik: hr José Miguel Cólera Rodrķguez (Tel: 00 32 2 546 9629 – e-post:
josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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• Struktuuriline ettevõtlusstatistika
–

Raportöör: pr Florio (Töötajad – IT)

–

Viide: KOM(2006) 66 lõplik – 2006/0020 (COD) – CESE 1156/2006

–

Põhipunktid:

EMSK toetab täielikult ettepanekut muuta nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97
tööstusstatistika kohta ning rõhutab sealjuures Eurostati olulist rolli.
Lisaks teeb EMSK järgmised märkused.
–

Statistika peab võimalikult suurel määral põhinema haldusasutuste ja teiste vastavate
volitustega organite juba olemaolevatel ajakohastel andmetel. Statistika kogumise
halduskoormus peab vastama asjaomase ettevõtte suurusele.

–

On oluline, et toimiks hea süsteem, mille raames Eurostatil, sotsiaalpartneritel, akadeemilistel
ringkondadel ja ettevõtetel oleks võimalik üksteisega konsulteerida ja kogemusi vahetada.
Kõnealust mehhanismi peaks parandama ja laiendama Eurostati kuuluva komitee CEIES
(majandus- ja sotsiaalvaldkonna statistilise teabe Euroopa nõuandekomitee) raames (kus iga
liikmesriiki esindaks üks kasutaja).

–

Kui Eurostat viiks sotsiaalpartneritega läbi rohkem sotsiaalkindlustusmakseid käsitlevaid
dialooge, siis oleks võimalik üksikasjalikumalt määratleda ettevõtete koormust kõnealuses
valdkonnas.

–

Tööhõivet puudutavad üksikasjalikumad andmed võiks anda selgema pildi ettevõtete
tegevusest. Komitee märgib, et struktuuriline ettevõtlusstatistika peab alati hõlmama ka
hoolikat tööhõive kvaliteedi analüüsi.

–

Arvestades tervishoiu ja haridussektori tundlikkust ja nende suurt tähtsust kõikidele Euroopa
kodanikele, ei ole nende valdkondade kaasamine struktuurilisse ettevõtlusstatistikasse
kohane. EMSK arvab, et komisjonil oleks kasulik koguda statistilisi andmeid kõnealuste
sektorite kohta vastavalt vajadusele.

–

Seoses energiatoodete ostmise ja investeerimisega inimkapitali teadusuuringute ja arengu
valdkonnas leiab EMSK, et oluline on hinnata selle kvalitatiivset ja kvantitatiivset tähtsust
ettevõtte tegevusele.

–

EMSK rõhutab andmete kogumise tähtsust tööstusjäätmete käitlemise, reovee puhastuse ja
saastunud piirkondade puhastamise kohta.
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–

Suuremat tähelepanu tuleks pöörata piirkondlikule statistikale, mis näitab, millistes
valdkondades on tööstus ja ettevõtlus arenenud, millised on põhitegevused, millistele
valdkondadele keskenduvad uurimistegevuse investeeringud ja millistes valdkondades
enamus ettevõtetest asutatakse ja likvideeritakse.
Kontaktisik: pr. Magdalena Carabin
magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

6.

(Tel:

00

32

2

546

83

03

–

e-post:

ENERGIAPOLIITIKA
• Energiakandjate kombinatsioon
–

Raportöör: pr Sirkeinen (Tööandjad – FI)

–

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1176/2006

−

Põhipunktid:
Pärast ulatuslikke töid energiasektoris pooldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
strateegiat, mille eesmärk on energiaallikate mitmekesine valik; selles peaksid sisalduma kõik
energia tootmise ja kasutamise võimalused. Energiatõhusus, sealhulgas soojuse ja elektri
koostootmine, on esimene ja peamine vastus energiapoliitilistele väljakutsetele. Parem
tõhusus aitab saavutada kõiki energiapoliitika eesmärke – konkurentsivõimet,
varustuskindlust ja kliimamuutuste leevendamist. Taastuvatel energiaallikatel on Euroopa
Liidus suur potentsiaal ning need vajavad erilist toetust. Poliitikat tuleb hoolikalt kavandada,
et mitte kaasa aidata juba praegu kõrgete energiahindade kasvule. Transpordivaldkonnas
saaks energiapoliitilisi eesmärke paremini ellu viia mitmekesiste meetmete abil
(alternatiivkütused, intelligentne liikluskorraldus, hübriidsõidukid jpt). Tuumaenergia
kasutamise võimalus säilib ka lähitulevikus ja seda seni, kuni energianõudlust ei suudeta katta
muude tehnoloogiate ja allikatega (termotuumasüntees, taastuvad energiaallikad jne). Tuleb
toetada veelgi suurema tuumaohutuse tagamist ning olemasoleva praktilise lahenduse
kasutamist kasutatud kütuse probleemi lahendamiseks. Uued tehnoloogiad võimaldavad
tulevikus ulatuslikumalt ja keskkonnaohutumalt kasutada traditsioonilisi energiaallikaid, nagu
süsi ja gaas (keskkonnasõbralikud söetehnoloogiad, veeldatud maagaas jne). Euroopa Liidu
optimaalse energiastrateegia seisukohalt on vajalik ka energiapoliitika parem koordineerimine
Euroopa Liidus ning suuremad jõupingutused teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab oluliseks põhjalikult hinnata praeguste ja
tulevaste kliima- ja keskkonnapoliitiliste meetmete mõju teistele energiapoliitilistele
eesmärkidele – konkurentsivõimele ja varustuskindlusele – ning mitmekesistatud
energiavarustusele.
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7.
8.

Kontaktisik: hr Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
VÄLISSUHTED

• Valgevene kodanikuühiskond
−

Raportöör: hr Stulik (Erinevad elualad – CZ)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1167/2006

−

Põhipunktid:
8.1 Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad oma tegevusi Valgevene suhtes
tõhustama ja kooskõlastama ning ühtlustama kodanikuühiskonda toetavat strateegiat nii omavahel
kui teiste rahvusvaheliste rahastajatega.
8.2 Võimalikke poolt- ja vastuargumente majanduslike ja muude sanktsioonide rakendamisele
tuleb äärmiselt hoolikalt analüüsida. Kuna president Lukašenko riigikord kontrollib peaaegu kogu
meediat, ei ole just raske kujutada Euroopa Liitu Valgevene kodanikele kui vaenulikku
institutsiooni.
8.3 Tuleb eristada neid sanktsioone, mis mõjutavad elanikkonda otseselt, ja neid, mis
puudutavad vaid kohapealseid võimuesindajaid. Sanktsioonide seadmisel tuleb nende
sõnastamisel seda eristust kindlasti arvese võtta. Sanktsioonid ei tohiks avaldada otsest mõju
Valgevene elanikkonnale.
8.4 Valgevene osalemine ENP programmis peaks olema seotud tingimusega, mille kohaselt riigi
võimud väljendavad poliitilist tahet põhjalike reformide läbiviimiseks ning nõustuvad üheselt
järgima “Euroopa” teed.
8.5 Venemaa on ja jääb üheks võtmetegelaseks Valgevene arengus. Kuna Venemaa on
kuulutatud ELi strateegiliseks partneriks, on dialoog kõnealuse riigi ja tema poliitikutega ning
Venemaa kodanikuühiskonna esindajatega olukorra üle Valgevenes hädavajalik.

−

Kontaktisik: hr Gatis Eglitis
(Tel: 00 32 2 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@eesc.europa.eu)

•

Vahemere piirkonna partnerriikide noorte toetamine

−

Raportöör: hr Calleja (Tööandjad – MT)
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Viide: CESE 1168/2006

−

Teabearuanne:

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub teabearuandes Euroopa ja Vahemere piirkonna
partnerluse eest vastutavaid ametivõime ning Vahemere piirkonna partnerriikide valitsusi üles
muutma noorte haridus ja integratsioon majandus- ja ühiskonnaelu prioriteediks Samuti
rõhutatakse vajadust konsulteerida sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja iseäranis
noorteorganisatsioonidega riiklike tegevusekavade koostamisel ja rakendamisel Euroopa
naaberriikide poliitika raames.
Pannakse rõhku vajadusele edendada ja koordineerida noortele Euroopa naaberriikide poliitika
raames kättesaadavate võimaluste nähtavust.
On soovitatav, et Euroopa Liit ja Vahemere piirkonna partnerriigid teeksid rohkem koostööd
hariduse ja kultuuri valdkonnas, töötades välja teadmiste standardid ja kvalifikatsiooni,
kutseoskuste ja pädevuste vastastikuse tunnustamise. Oluline on soodustada kultuuride ja
religioonide erinevuste paremat mõistmist ja sallivust, seda eelkõige noorte vahetus- ja
mestimisprogrammide kaudu.

−

Kontaktisik: pr Laila Wold
(Tel: 00 32 2 546 91 58 – e-post: laila.wold@eesc.europa.eu)
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9.

SISETURG, MAKSUSTAMINE, FINANTSTEENUSED

•

Aktsionäride hääleõigus / aktsiatega kauplemine turul

−

Raportöör: hr Cassidy (Tööandjad – UK)

−

Viited KOM(2005) 685 lõplik – CESE 1148/2006

−

Põhipunktid:
EMSK tervitab komisjoni ettepanekut, sest piiriülese hääletamise tõkked moonutavad ühtset turgu.
Eriti tervitab EMSK aktsiate “blokeerimise” välistamist ning artiklis 10 sätestatud ettepanekuid
volikirja alusel hääletamise kohta.
EMSK sooviks näha elektroonilise hääletamise laialdasemat kasutamist läbipaistvuse
suurendamiseks ja aktsionäride osaluse innustamiseks. EMSK ootab turvalise internetihääletuse
laialdasemat kasutamist, mis võib sisaldada ka SMSide kasutamist.
EMSK soovib näha artikli 5 karmistamist seoses aktsionäride teavitamisega enne üldkoosolekut.

−

Kontaktisik: pr Imola Bedő
(Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post : imola.bedo@eesc.europa.eu)

•

Ostujõu pariteetide alusandmed

9.1.1
− Raportöör: hr Santillįn Cabeza (Töötajad – ES)
9.1.2
− Viited: KOM(2006) 135 lõplik – 2006/0042 (COD) – CESE 1149/2006
9.2
− Põhipunktid:
9.3
9.4 EMSK tervitab määruse ettepanekut, millega kehtestatakse õiguslik alus ostujõu pariteetide
rakendamiseks ning soovitab selle koheselt heaks kiita.
9.5 Kulude kokkuhoiu tõttu arvutab komisjon (Eurostat) ostujõu pariteete riikide, mitte
piirkondade kaupa. Siiski kasutatakse kõnealuseid arvutusi muuhulgas piirkondade
majandussuutlikkuse hindamiseks. Seetõttu soovitatakse liikmesriikidel teha majanduslikke ja
tehnoloogilisi jõupingutusi tagamaks, et territoriaalsed korrigeerimistegurid kajastaksid
võimalikult täpselt geograafilisi hinnaerinevusi. Kuueaastane minimaalne sagedus territoriaalsete
tegurite läbivaatamiseks tundub liiga pikk ja seda tuleks lühendada. Hindu puudutavaid andmeid
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- 22 tuleks võimaluse korral esitada iga kahe aasta järel (ettepanekus kehtestatakse minimaalseks
sageduseks kolm aastat).
9.6
− Kontaktisik: hr Gilbert Marchlewitz
(Tel: 00 32 2 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Tolli ja kaubanduse paberivaba keskkond
−

Raportöör: hr Burani (Tööandjad – IT)

−

Viited: KOM(2005) 609 lõplik – 2005/0247 (COD) – CESE 1151/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Komisjoni pakutud elektroonilise tollisüsteemi vastuvõtmine eeldab kõikide
liikmesriikide ning nende organite ühiseid ja kooskõlastatud jõupingutusi, kes vastutavad ühtse
liidese ja ühtse kontrollpunkti kontseptsiooni elluviimise eest.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab peamisi sisseviidud uuendusi eeldusel, et
maksumaksja ja operaatorite tehtavad kulud on mõõdukad. EMSK teeb samuti mõningaid
tähelepanekuid elektrooniliste süsteemide integreerimise ja nende täiendamise kohta.

–

Kontaktisik: pr Magdalena Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post : magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

• Makseteenused
−

Raportöör: hr von Fürstenwerth (Tööandjad – DE)

−

Viited: KOM(2005) 603 lõplik – 2005/0245 (COD) – CESE 1151/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro
Payment Area – SEPA) loomist, mis on määrava tähtsusega sisepiirideta ühtse turu loomisel.
Seega toetab komitee Euroopa Komisjoni sellekohaseid jõupingutusi.
Siiski on EMSK mures, et ühtse euromaksete piirkonna saavutamise eesmärk jääb 2008. aastal
saavutamata, kuna õiguslik raamistik on saavutamata takistuste tõttu õiguslikus raamistikus.
EMSK on seisukohal, et kooskõla parema õigusloome põhimõttega saavutatakse vaid
keskendumisel reaalselt reguleerimist vajavatele küsimustele. Direktiivi ettepaneku juhtmotiiv
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- 23 peaks olema soodustada ja lihtsustada maksete tegemist makseteenuste pakkujate ja kasutajate
huvides ning mitte muuta seda raskemaks bürokraatlike meetmetega, mis lõpptulemusena
suurendavad süsteemide kulusid ja vähendavad vastuvõetavust kasutajatele.
Ühtse makseteenuste turu loomine toob kaasa ka teisi küsimusi, mida ei ole veel suudetud
lahendada. Ühelt poolt hõlmavad need elektrooniliste maksete turvalisusega seotud küsimusi ja
sellega seonduvaid aspekte, teiselt poolt aga arvelduskonto kasutamisega seotud küsimusi.
–

Kontaktisik: pr Magdalena Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

• Relvade omandamise ja valduse kontroll
–

Raportöör: hr Pegado Liz (Erinevad elualad – PT)

–

Viide: KOM(2006) 93 lõplik – 2006/0031 (COD) – CESE 1157/2006

–

Põhipunktid:
Kuigi EMSK tervitab komisjoni algatust, teeb komitee järgmised tähelepanekud.
–
–

–

–

Ei tundu olevat vajadust pikendada direktiivi ülevõtmise perioodi pärast direktiivi
vastuvõtmist; 12–18 kuud peaks olema piisav.
Ebaseadusliku teguviisi määratlemise osas võiks liikmesriikide õiguste võrdlev uurimine tuua
väärtuslikku kasu. Karistuste korda võiks Euroopa Ülemkogul lähemalt arutada esimesel
võimalusel.
“Ebaseadusliku kauplemise” mõistet tuleb käsitleda rahvusvahelise organiseeritud
kuritegevuse kontekstis, et rakendada sanktsioone üksnes eelnimetatud ÜRO protokollis
sätestatu raamides.
Komisjon peaks kooskõlastama antiikrelvade ja nende jäljenduste mõiste määratluse
(direktiivi I lisa lõike 3 alapunkt c)).

Ette võiks ka näha säte relvade kasutamiseks jahil, spordis või kollektsioneerimiseks, kuna neis
valdkondades – arvestades kõnealuste objektide ohtlikkust – peab esmatähtis olema ohutuse
küsimus.
–

Kontaktisik: hr Luķs Lobo
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post : luis.lobo@eesc.europa.eu)
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• Glükoos ja laktoos
−

Raportöör: hr Donnelly (Erinevad elualad – IE)

−

Viited: KOM(2006) 116 lõplik – 2006/0038 (CNS) – CESE 1165/2006

−

Kontaktisik: pr Yvette Azzopardi
(Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

10.

PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS

• Põllumajanduse tulevikuväljavaated eriliste looduslikult ebasoodsate
tingimustega piirkondades
−

Kaasraportöörid: hr Bros (Erinevad elualad – FR)
hr Caball i Suburana (Erinevad elualad – ES)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1159/2006

−

Põhipunktid:
EMSK leiab, et kõnealuste eriliste looduslikult ebasoodsate tingimustega piirkondade
(mäestikualad, saared ja äärealad) olemasolu tuleb tunnistada nii avalikult kui poliitiliselt, et oleks
võimalik rakendada koherentseid ja sihipäraseid poliitikaid kooskõlas kõnealuste piirkondade
tegelike vajadustega.
Pidades silmas eriliste looduslikult ebasoodsate tingimustega piirkondade (mäestikualad, saared ja
äärepoolseimad piirkonnad) puudusi, tähtsust ja sealset põllumajanduse viljelemise vajadust,
kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekuid erivahendite loomise osas
mäestikualade ja teiste ebasoodsas olukorras olevate piirkondade jaoks, et koordineerida erinevaid
poliitikaid, mida hetkel nende suhtes kohaldatakse ja luua sünergiaid olemasolevate meetmete
vahel.
Kuigi ühise põllumajanduspoliitika teine tugisammas – maaelu – on üks peamistest
poliitikasuundadest ja seega oluline poliitiline prioriteet, tuleb siiski öelda, et see oli üks
muutujatest, mida sai kohendada, et jõuda finantsperspektiivi suhtes kokkuleppele. Pidades silmas
nimetatud kärpeid eelarveressurssides, kutsub komitee komisjoni ja nõukogu üles suunama
maaelu assigneeringuid nõrgimatele piirkondadele, mis on kõige suuremas kitsikuses ehk
teisisõnu alaliste looduslikult ebasoodsate tingimustega piirkondadele.
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- 25 Komitee kutsub komisjoni ja teisi liikmesriike üles struktuurifondi raames maaelu arengukavasid
ja piirkondlikke kavasid välja töötades tagama, et nimetatud kavad oleksid looduslikult
ebasoodsate tingimustega piirkondades omavahel kooskõlas ja järjepidevad.
EMSK teeb ettepaneku, et juba olemasolevate platvormide – näiteks Euromontana – eeskujul
loodaks samalaadseid koostööprojekte ka saartele ja äärealadele, eelkõige põllumajanduspoliitika
küsimustes; kodanikuühiskond peaks olema neisse projektidesse aktiivselt kaasatud. Lisaks
sellele leiab EMSK, et arvestades põllumajandusliku tootmise keerulist olukorda ja tähtsust
kõnealustes piirkondades, on väga oluline Euroopa seirekeskuse loomine kõnealustele
piirkondadele (mäestikualadele, saartele ja äärealadele).
−

Kontaktisik: pr Filipa Pimentel
(Tel: 00 32 2 546 84 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

• Loomsete kõrvalsaaduste kasutamine
–

Raportöör: pr Santiago (Tööandjad – PT)

–

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1161/2006

–

Kontaktisik: pr Filipa Pimentel
(Tel: 00 32 2 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

• Erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks
–

Raportöör: pr Le Nouail (Töötajad – FR)

–

Viide: KOM(2006) 4 lõplik – 2006/0003 (CNS) – CESE 1162/2006

–

Kontaktisik: pr Filipa Pimentel
(Tel: 00 32 2 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)
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Kalapüügisektori majanduslik olukord

−

Raportöör: hr Sarró Iparraguirre (Erinevad elualad – ES)

−

Viide: KOM(2006) 103 lõplik – CESE 1164/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub komisjoni hinnanguga, et kalapüügisektor on
majanduslikus kriisis, ning on veendunud, et olukorra parandamise nimel tuleb tegutseda Siiski
peab EMSK kõnealuseid meetmeid ebapiisavaks ja ebarealistlikuks, kuna suur osa ettevõtjaid on
VKEd või ühe laeva omanikud, kes töötavad piiratud ressurssidega püügikohtades, kellel on väga
väikesed meeskonnad, kelle suhtes kehtivad ranged kalapüügi juhtimise eeskirjad ning kellel on
väike tegutsemisvabadus, et võtta meetmeid ümberkorraldamiseks ning enda elujõulisuse
tagamiseks lühemas perspektiivis.
Komitee on seisukohal, et Kalanduse Arendusrahastu/Euroopa Kalandusfondi korraldustest
eraldiseisva uue eelarveta on vähe võimalusi kõnealuste uute meetmete rakendamiseks praktikas
ning seega on kõnealusel teatisel enamiku ettevõtete jaoks väike praktiline mõju.
Komitee peab vajalikuks järgmiste lisameetmete võtmist, et leevendada kõrgetest kütusehindadest
tingitud murettekitavat mõju kalandusettevõtetele ja nende meeskondadele:
-

-

suurendada vähese tähtsusega abi määra 100 000 euroni ettevõtte kohta;
peatada kalapüük ajutiselt “ettenägematute asjaolude” ilmnemisel,
mille
all
tuleb
mõista kõrgetest kütusehindadest tulenevat kriisi;
luua konkreetse eelarvega ühenduse lammutusfond, mis eelistaks problemaatilisemaid
kalalaevastiku osi ja võimaldaks laevaomanikel, kes vabatahtlikult soovivad kalapüügist
loobuda, teha seda ka vastuvõetaval viisil;
tagada RTDI abi (teadusuuringud, tehnoloogia, arendustegevus ja innovatsioon) kaudu toetus
kalapüügisektori esitatud projektidele, mille eesmärk on parandada kalapüügisektori
energiatõhusust, leides nafta asemel alternatiivseid või täiendavaid energiaallikaid ning
arendades kalapüügi tehnoloogiaplatvorme.
–

Kontaktisik: pr Yvette Azzopardi
(Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)
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11.

TRANSPORT

• Üleeuroopalised transpordikoridorid
–

Raportöör: pr Alleweldt (Töötajad – DE)

–

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1175/2006

–

Põhipunktid:
EMSK loeb uusi transpordipoliitika algatusi (uute prioriteetsete projektide määratlemine,
naaberriikidesse ulatuvad uued peamagistraalid jne) põhimõtteliselt õnnestunuks. Samas on uued
lähenemisviisid kinni vanas kontseptsioonis: peaaegu eranditult on keskpunktis magistraalteede
kavandamine. Transpordiliikide ühitamise küsimused, mõju keskkonnale ning kohalikud
majanduslikud ja sotsiaalsed huvid leiavad kajastamist vähesel määral või on üldse kõrvale
jäetud. EMSK leiab, et Euroopa Liidu siseste projektide puhul tuleks ettenähtud 20%
kaasfinantseerimine Euroopa Liidu vahenditest paremini ära kasutada. Samas tuleks senisest
siduvamalt määratleda ka keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuded. Koostöö piiriüleste organite (nt
transpordikoridoride juhtkomiteed) ja komisjoni asjaomaste organite vahel peaks olema tõhusam.
Tulevikus on piirkondlike lähenemisviiside kõrval oluline käsitleda ja hinnata ka
peamagistraalidel liikuvate transpordiliikidega seotud küsimusi ning prioriteetseid projekte TENT võrgustikus.

−

Kontaktisik:hr Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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• Meresõiduohutus – Erika III
–

Raportöör: hr Retureau (Töötajad – FR)

–

Kaasraportöör: pr Bredima Savopoulou (Tööandjad – EL)

–

Viide: KOM(2005) 586-587-588-589-590-592-593 lõplik – CESE 1177/2006

– Põhipunktid:
11.1
11.2 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab üldjoontes heameelt kolmanda
meresõiduohutust käsitlevate õigusaktide paketi üle, mis kujutab endast täiendavat konstruktiivset
ja proaktiivset sammu meresõiduohutuse suurendamise suunas. Komitee toetab üldiselt
ettepanekuid lipuriigi tegevuse ja sadamariigipoolse laevade kontrolli kohta, samuti auditite ja
klassifikatsiooniühingute kaudu toimuva järelevalve, õnnetuste uurimise (merehätta sattunud
laevad ja ohutud paigad) ning laevaliikluse ja teabe seire kohta.
11.3
11.4 Komitee tunneb muret Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) Ateena konventsioonil
põhinevate ja reisilaevadega seotud vastutust käsitlevate ettepanekute ja tsiviilvastutuse üle.
Komitee kordab veelkord Erika I ja Erika II kohta koostatud arvamustes esitatud soovi, et
järgmine õigusaktide pakett käsitleks inimteguri osatähtsust, ning taunib asjaolu, et
meresõiduohutuse kolmandas paketis ei ole inimtegurile ELi tasandil piisavalt tähelepanu
pööratud. Komitee teeb ettepaneku, et vastavate sätete koostamisel võiks aluseks võtta
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2006. aasta merekonverentsil vastu võetud
merendusvaldkonna töökoodeksi.
−

Kontaktisik: pr Anna Wagner
(Tel: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@eesc.europa.eu)

• GALILEO – Euroopa järelevalveamet
−

Raportöör: hr Buffetaut (Tööandjad – FR)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1179/2006

−

Põhipunktid:
Ühisettevõte Galileo (GJU) loodi 2002. aasta märtsis neljaks aastaks, et tagada Galileo programmi
arendamis- ja kontrollimisfaasiks eraldatud rahaliste vahendite kooskõlastatud haldamine.
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- 29 Ühisettevõtte tegevuse lõpp on kavandatud 28. maiks 2006, misjärel annab ettevõte kogu oma
vara üle Euroopa Järelevalveametile (GSA).
Tehakse ettepanek, et omaalgatuslikus arvamuses uuritaks ülemineku tingimusi enne ühisettevõtte
tegevuse lõppu, määratledes üleminekuga seonduvad probleemid ja edastades soovitusi
üleminekuperioodi elluviimiseks, mis on väga oluline Galileo programmi edasise edukuse
seisukohalt.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab:
−

koostada tegevuskava ühisettevõttelt Euroopa järelevalveametile ülemineku tegevuste kohta,
et tagada kõnealuse ülemineku õiguskindlus;
lahendada õiguslikul ja praktilisel tasandil ühisettevõtte liikmeks olevate kolmandate riikide
(Hiina ja Iisrael) tegevuse Euroopa järelevalveametile üleviimise küsimus;
tagada ühisettevõtte käsutuses olevate assigneeringute tõhus ülekandmine Euroopa
järelevalveametile;
vältida ühisettevõtte sulgemiseni ühisettevõtte ja Euroopa järelevalveameti ülesannete
kattuvust;
vältida katkestusi kontsessioonilepingu üle toimuvate läbirääkimiste käigus;
tagada Galileo satelliitide orbiidile saatmise rahvusvahelise vastutuse kord.

Kontaktisik: pr Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

• Siseveetranspordi tegevusprogramm “NAIADES”
−

Raportöör: hr Simons (Tööandjad – NL)

−

Viide: KOM(2006) 6 lõplik – CESE 1180/2006

−

Põhipunktid:
Esitatud tegevusprogrammi võib pidada tugevaks aluseks siseveetranspordi arendamisele, kuid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee heidab komisjonile ette hoolimatust komitee poolt
sotsiaalpoliitikat käsitlevas arvamuses tehtud soovituste osas.
Euroopa tasandil toimuva konstruktiivse sotsiaaldialoogi abil tuleks koostada strateegia, mille
eesmärk oleks inimeste leidmine, kes sooviksid töötada siseveetranspordi sektoris, ning
võrdväärsete töö- ja sotsiaalsete tingimuste loomine kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.
Lisaks tuleb investeerida väljaõppesse ja praktikasse siseveetranspordi valdkonnas, et pakkuda
väljaõpet saavale personalile perspektiive ja karjäärivõimalusi.
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- 30 11.5 Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee kutsub komisjoni üles mitte laskma siseveekogudel
reisijate vedajate vastutust kehtestada uue re˛iimiga, nagu pakutakse välja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse ettepanekus reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta
õnnetusjuhtumite korral (KOM (2005) 592 lõplik).
−

Kontaktisik: pr Anna Wagner
(Tel: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@eesc.europa.eu)

• Muudatus – topeltpõhja ja -parrastega naftatankerite kiirendatud
kasutuselevõtt
−

Raportöör: hr Simons (Tööandjad – NL)

−

Viide: KOM(2006) 111 lõplik – 2006/0046 (COD) – CESE 1182/2006

−

Kontaktisik: hr Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

12.

TELEKOMMUNIKATSIOON JA INTERNET

• Piirideta televisioon
–

Raportöör: hr Hernįndez Bataller (Erinevad elualad – ES)

–

Viide: KOM(2005) 646 lõplik – 2005/0260 (COD) – CESE 1178/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada ELi 1989. aasta piirideta televisiooni direktiiv,
et pidada sammu Euroopa audiovisuaalsektori tehnoloogia ja turu kiire arenguga. Audiovisuaalset
meediasisu käsitlevate ELi eeskirjade uuendamine on osa i2010 strateegiast, mille eesmärk on
luua majanduskasvu ja tööhõivet edendav Euroopa infoühiskond.
Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomitee on arvamusel, et komisjoni pakutud mõiste
“audiovisuaalne kommertsteadaanne” on liiga kitsalt piiritletud, korrates mehhaaniliselt mõiste
“audiovisuaalne
meediateenus”
määratlust.
Eelistada
tuleks
audiovisuaalsete
kommertsteadaannete järgmist määratlust: “pildid ja/või heli, mis kaasnevad audiovisuaalsete
meediateenustega ja on mõeldud füüsilise või juriidilise isiku kaupade, teenuste või maine
otseseks või kaudseks reklaamimiseks kommertseesmärgil”.

Greffe CESE 135/2006 (EN) HR/MP/va

.../...

- 31 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates tuleks määratleda “audiovisuaalsete
kommertsteadaannete puhul alalävisele tajule suunatud võtted”, viidates sensoorse taju piiril
edastatavate ja alateadvuslikult tajutavate visuaalsete ja akustiliste mõjurite kasutamisele.
Laste kaitse osas väljendab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahetsust selle üle, et komisjon
ei ole kaalunud mõnes liikmesriigis tõhusaks osutunud mõjuvamaid kaitsesüsteeme, nagu näiteks
“viie minuti reeglit”, mis keelab reklaamide edastamise lastesaadete eel ja järel.
Komitee rõhutaks tarbijate ja vaatajate organisatsioonide rolli seoses ühis- ja isereguleerimisega.
Samuti sooviks komitee näha vastutustundlikku haldust, mille puhul oleks eetiliselt tagatud nii
õigusaktide kui teenuste kvaliteet ning et kaasatud oleks osapooled, kellele kõnealused
õigusaktid on suunatud.
−

Kontaktisik: pr Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

• Lairibaühenduse lõhe ületamine
−

Raportöör: hr McDonogh (Tööandjad – IE)

−

Viide: KOM(2006) 129 lõplik – CESE 1181/2006

− Põhipunktid:
12.1
12.2 Komitee on seisukohal, et komisjoni teatis KOM(2006) 129 “Lairibaühenduse lõhe
ületamine” ei ole küllaldaselt ambitsioonikas ega sisalda piisavalt täpseid soovitusi, mis viitaksid
tõsisele kavatsusele ületada lõhe lairibaühenduse valdkonnas.
12.3
12.4 Komitee arvates peab lairibaühenduse kasvava tähtsuse tõttu majanduslikule ja sotsiaalsele
arengule kaasama lairibaühenduse universaalteenuste kohaldamisalasse kui olulise
üldhuviteenuse. Komisjon peaks võtma kõikvõimalikke meetmeid kindlustamaks, et liikmesriigid
viiksid rangelt ellu elektroonilise side valdkonnas vastuvõetud õigusaktid. Komisjon võiks
kaaluda erimeetmeid ja sanktsioone, et kiirendada liikmesriikides tõhusa ülemineku protsessi
eraldi juurdepääsuga kliendiliinidele (LLU).
12.5 Lairibaühenduse kättesaadavuse tegeliku olukorra selgitamiseks Euroopas peaks komisjon
sätestama minimaalse vastuvõetava allalaadimiskiiruse, mille puhul ühendust võib nimetada
lairibaühenduseks. Samuti peaks komisjon rõhutama toetust lairibaühenduse tehnoloogiate
väljatöötamisele suunatud teadus- ja arendustegevusele, et leida tõhusad lahendused ebapiisava
telekommunikatsiooni infrastruktuuriga piirkondade kindlustamiseks kiire lairibaühendusega.
12.6
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- 32 12.7 Samuti
peaksid
poliitikakujundajad
avaldama
lairibateenuseid
puudutavad
tarbijakaitsealased suunised, milles lihtsustatakse terminoloogiat ning selgitatakse nende
teenustega kaasnevaid võimalusi ja eeliseid arusaadavas keeles. See muudaks heade ostuotsuste
tegemise tarbijatele lihtsamaks.
−

13.

Kontaktisik: pr Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

ARENGUABI

• Uued rahvusvahelised vahendid arengule ja vaesusevastaseks võitluseks
–

Raportöör: hr ZUFIAUR (Tööandjad – ES)

–

Viide: teabearuanne – CESE 1166/2006

–

Põhipunktid:
Ametliku arenguabi praegune maht on ebapiisav ning arenguabi stabiilsuse ja etteaimatavuse
suurendamiseks ning millenniumi arengueesmärkides lubatu täitmiseks on vaja uusi vahendeid.
Uute arenguabi võimaluste läbivaatamisel tuleks arvesse võtta rahvusvahelise rahastamise mitmeid
põhimõtteid ja kriteeriume. Kõnealuste põhimõtete hulka võib lugeda järgmised põhimõtted:
täiendavus (uued vahendid peaksid olema lisaallikas ametlikule arenguabile), progressioon
(rikkamatelt küsitakse rohkem), läbipaistvus, aruandekohustus ja avalikkuse kontroll, majanduslik
otstarbekus jt.
Enamus olemasolevaid ettepanekuid uute rahvusvaheliste vahendite leidmiseks on tehniliselt
teostatavad. Ettepanekud sisaldavad järgmist: välisvaluutatehingute maks, lennupiletite maks,
Euroopa sihtotstarbeline loterii jne.
Euroopa Liit peaks võtma kõnealuste ettepanekute osas otsustavama seisukoha ja poliitilise
juhtpositsiooni.
Kodanikuühiskonna panus arutellu on määrava tähtsusega, näiteks nende roll uute vahendite
vajadusest teavitamisel, arenguabiküsimusi puudutava teadlikkuse tõstmisel ning üleskutse
esitamisel Euroopa Liidu valitsustele uute rahastamisallikate kastutuselevõtuks.

−

14.

Kontaktisik: pr Susanna Baizou
(Tel: 00 32 2 546 98 45 – e-post: susanna.baizou@eesc.europa.int)

TURISM
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•

Sotsiaalturism Euroopas

−

Raportöör: hr Mendoza Castro (Töötajad – ES)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1155/2006

−

Põhipunktid:
Sotsiaalturism on keskkonnaalaselt, majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlik tegevus. See võib
olla äärmiselt väärtuslik vahend kodanike Euroopa loomiseks. Sotsiaalturism on tegevus, mis toob
esile mõningaid väärtusi, millega saab täiendada Euroopa turismimudelit.
Seetõttu soovitab EMSK järgmist:
−
−

−
−
−

sotsiaalturismi programmide potentsiaalsed kasutajad peaksid osa võtma
turismitegevustest, millele neil on õigus;
sotsiaalturismi erinevate programmide juhtimisega tegelejad peaksid pidevalt parandama
tooteid ja teenuseid ning investeerima infrastruktuuri parandamisse ja uuenduslikesse, eriti
riigiülestesse toodetesse;
turismisektori ettevõtted peaksid osalema sotsiaalturismi tegevustes, sest need esindavad
väärtusi, mida saab ühendada hea ärijuhtimisega, ning tagavad arvukate töötajate tööhõive;
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud institutsioonid ja omavalitsused peaksid toetama
sotsiaalturismi programmide loomist nende sotsiaalse ja ka majandusliku kasu tõttu;
Euroopa institutsioonid peaksid meeles pidama, et sotsiaalturism on oluline tegevus, mis
järgib turismi- ja sotsiaalpoliitika eesmärke. Euroopa tõhusa sotsiaalturismi platvormi
loomiseks peaks eelkõige komisjon täitma oma vahenditega stimuleerimise, tehnilise
koordineerimise ja kogemuste levitamise ülesannet ja olema riigiüleste kokkulepete
sõlmimise foorum.

Arvestades Euroopa Parlamendi poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku mõõdet, peaks parlament
käivitama algatusi ergutamaks arutelu ja lahendusi Euroopa sotsiaalturismi edendamiseks.
–

Kontaktisik: hr Luķs Lobo
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)
____________
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