
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

 
 

 
 

Brüssel, 7. oktoober 2005 
 
 
 
 

TÄISKOGU ISTUNG 

 

28. JA 29. SEPTEMBER 2005 

 
 

ÜLEVAADE VASTUVÕETUD ARVAMUSTEST 

 

 
 

Kõigi EMSK arvamuste täistekstid on kättesaadavad ametlikes keeltes 
komitee koduleheküljel järgmisel aadressil: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

Greffe CESE 137/2005    FR-DE-EN/ET - AW/MM/mk 

T
E

http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp


- 1 - 

Täiskogu istungil osales komisjoni liige Louis MICHEL, kelle sõnavõtt leidis aset arvamuse 
“Euroopa konsensus” vastuvõtmise raames. Kõnealune arvamus käsitles Euroopa Liidu 
arengupoliitikat. 
 

1. EUROOPA LIIDU ÕIGUS 
 

• Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise ja jõustamise parandamise viisid 
– Raportöör: hr VAN IERSEL (tööandjad – NL) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 1069/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Kõnealuses arvamuses väidab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et parem seadusloome ning 
õigusaktide parem rakendamine ja jõustamine on tihedalt seotud: hea seadus on jõustatav ja jõustatud 
seadus. Euroopa Liidus eksisteerivad erinevad õiguskultuurid ja vastutusvaldkonnad ning Euroopa 
õiguse tõhusas rakendamises osalemise tase on liikmesriikides erinev. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eristab mitut liiki meetmeid, mida liikmesriigid ja komisjon 
võtma peaksid. Liikmesriikide puhul on esmajoones otsustav poliitiline tahe. Siseriiklikud 
haldusasutused peavad väljapoole peegeldama, et nad samastavad end Euroopa Liiduga ning 
pooldavad kindlalt Euroopa Liidu otsuseid. See eeldab hoidumist valikulisest või rangemast 
rakendamisest kui õigusakt nõuab (gold-plating) ja teabestruktuuride parandamist. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni aktiivset rolli õiguskaitseasutuste vahelise usalduse 
suurendamisel, liikmesriikide asutuste võrgustike toetamisel, nende tegevuse süstemaatilisel 
hindamisel ning heade tavade kindlakstegemisel ja levitamisel.  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on arvamusel, et vajalik on õiguskultuuril muutmine, 
kusjuures suuremat rõhku tuleks panna Euroopa Liidu uute õigusaktide tõhusale rakendamisele ja 
mitte nende rohkusele, tagades sel viisil vastuvõetud Euroopa Liidu õiguse ja poliitika maksimaalse 
mõju.  
 
– Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-post: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 

• Parem õigusloome 
– Raportöör: hr RETUREAU (töötajad - FR) 
 
– Ettevalmistav arvamus – CESE 1068/2005 
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– Põhipunktid: 
 
Parem õigusloome tähendab võimet vaadelda olukorda seadusnormi kohaldaja tasandilt, mis eeldab 
osalevat lähenemist. 
 
Parem õigusloome tähendab ka õigusloome vähendamist, sest õigusaktide üleküllus muudab tekstid 
raskesti mõistetavateks, pärssides seega muuhulgas kaubavahetust; ka hõlmab see õigusnormide 
rakendamise tõhususe ja selguse tagamist (vt arvamus CESE 606/2005 fin, raportöör: hr Van Iersel). 
Samaaegselt tuleb arvesse võtta kodanikuühiskonna ootusi kindlustunde suurendamiseks ning 
ettevõtete vajadust õiguskindluse ja stabiilsuse järele.  
 
Iga Euroopa Komisjoni peadirektoraat peaks esitama eelnevaga seonduva lihtsustamisprogrammi. 
Seejuures peab ta selgitama nende ettepanekute vajadust ja mõju lihtsustamisele kuuluvate 
õigusaktide kasutajatele. Lisaks tuleks programmis määratleda meetmed iga tekstitüübi jaoks eraldi 
ning piiritleda programmi elluviimiseks vajalikud vahendid. 
 
Seega, kui muuta oluliselt või paindlikumaks õigusakti, mille tegelikud tagajärjed erinevad seatud 
eesmärkidest, ei vähenda see seadusandja autoriteeti, vaid annab hoopis tunnistust poliitilisest 
intelligentsist, mis tugevdab sihtrühmade usaldust ja seaduskuulekust. Lisaks on õigusloome mõju 
hindamine, nii eel- kui järelkontroll, mõeldav vaid pluralismil ja osaluspõhimõttel rajanevana, 
tagamaks selle vaieldamatut poliitilist ja praktilist õiguspärasust. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ühenduse õigusaktide lihtsamaks, järjepidevamaks ja 
ühtsemaks muutmise puhul on tegemist olulise poliitilise küsimusega, mis nõuab kõigi 
institutsioonide suuri jõupingutusi ning organiseerunud kodanikuühiskonna aktiivset osalemist ja 
toetust.  
 
– Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-post: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 

• Roheline raamat – lahutusasjades kohaldatav õigus 
− Raportöör: hr RETUREAU (töötajad – FR) 
− KOM(2005) 82 (lõplik) – CESE 1064/2005 

 
− Põhipunktid: 

 
Arvestades tõsiasja, et liikmesriikide siseriiklikud nii lahutust ja lahuselu kui abielu kehtetuks 
tunnistamist ja selle tagajärgi käsitlevad seadused erinevad teiseteisest märgatavalt, ei tehta rohelises 
raamatus ettepanekut materiaalõiguse ühtlustamiseks, mis on tervitatav. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avatud kõnealusele teemale, mis on oluline tema kodanike 
ja nende liikuvuse seisukohalt. Lisaks hoiab komitee end kursis komisjoni algatatud konsultatsioonide 
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tulemusega ning igasuguste täpsemate ettepanekutega, mida võidakse edaspidi esitada. Brüsseli II 
määruse uus ümbertöötamine või spetsiifiline abielulahutust puudutav määrus on üheks võimaluseks.  
 
– Kontaktisik: Pierluigi Brombo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – E-post: pierluigi.brombo@esc.eu.in) 
 

2. SOTSIAALSED JA ÜHISKONDLIKUD ÕIGUSED 
 

• Sotsiaaldialoog ja tööstuse muutused 
– Raportöör: hr ZÖHRER (töötajad – AT) 
 
− Omaalgatuslik arvamus – CESE 1073/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab sotsiaaldialoogi tugevdamiseks tehtud pingutusi ja 
seda eelkõige uutes liikmesriikides. Sotsiaaldialoogi näol on tegu võtmeelemendiga tööstuse muutuste 
juhtimiseks, kuna see edendab uuendustegevust ja konkurentsivõimet ning aitab seega kaasa 
Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele. Muutuste edukust ei mõõdeta ainult ettevõtte või 
sektori konkurentsivõimega, vaid ka lähtuvalt tagasilöökide sotsiaalsest juhtimisest. 
 
Komisjon omistab sektoripõhistele algatustele suurt tähtsust ja toetab komisjoni kavatsust julgustada 
uusi sektoreid alustama sotsiaaldialoogi. Ta soovitab seejuures mitte piirduda üksnes kriisidest 
vapustatud majandusharudega, kuna oluline on just muutuste varane äratundmine ja nende aktiivne 
kujundamine. Kõnealuses kontekstis tuleb parandada sotsiaalpartnerite käsutuses olevaid analüütilisi 
vahendeid. 
 
Komitee rõhutab Euroopa töönõukogude rolli, ootab huviga väljakuulutatud teatist sotsiaalse 
vastutuse kohta ettevõtetes ja tervitab komisjoni mahukat valdkonnaülest lähenemist, mille komisjon 
esitas oma hiljuti koostatud teatises “Ümberkorraldused ja tööhõive” ning mille kohta komitee 
valmistab praegu ette arvamust. 
 
– Kontaktisik: José Miguel Cólera 

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – E-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Sotsiaalpoliitika üle-euroopalises siseveetransporti reguleerivas süsteemis 
– Raportöör: hr ETTY (töötajad – NL) 
– Kaasraportöör: hr SIMONS (tööandjad – NL) 
 
− Omaalgatuslik arvamus – CESE 1071/2005 
 
− Põhipunktid: 
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et aeg on küps ühenduse siseveetranspordi sektori 
sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, seda eelistatult üle-euroopalises veeteede kontekstis. Praegune 
õigussüsteem on väga killustunud ning seda tuleb ühtlustada ja kooskõlastada iseäranis nüüd, mil 
Euroopa Liidu laienemine võib põhjustada varasemast veelgi enam probleeme. Praegu tunduvad 
prioriteetsed valdkonnad olevat eelkõige laevaperede koostamist ning laevapere liikmete töö- ja 
puhkeaega käsitlevad eeskirjad, aga ka tõelise ja aktiivse sotsiaaldialoogi alustamine. See kehtib 
veelgi enam, kuna oodata on konkurentsi teravnemist nii siseveetranspordi siseselt kui ka 
siseveetranspordi ja teiste transpordiliikide vahel. Euroopa Komisjon peaks Euroopa 
siseveetranspordisektori uue sotsiaalpoliitika kujundamisel tegema tihedat koostööd sotsiaalpartnerite, 
CCNRi (Reini navigatsiooni keskkomisjon), Doonau komisjoni ja Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooniga. Selline lähenemisviis eeldab, et CCNRi ja Doonau komisjoni liikmesriigid 
võimaldavad oma institutsioonidel laiendada oma tegevusulatust, hõlmates ka sotsiaalpoliitilisi 
küsimusi, ja järelikult laiendada ka kõnealuste institutsioonide pädevust. Sektori tasandil (nii riiklikul 
kui ka Euroopa tasandil) peetav sotsiaaldialoog on kõige tähtsam silla loomise vahend tööandjate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja töötajate seisukohtade ning Euroopa Liidu poliitika eesmärkide vahel. 
Komitee soovitab lisaks pöörata ilmtingimata enam tähelepanu siseveetranspordi alasele haridusele ja 
väljaõppele. Lõpetuseks viidatakse sellele, et seoses sektori eripäradega tuleks arvesse võtta 
sotsiaalpartnerite vahelisi kokkuleppeid täiendavaid nõukogu miinimumeeskirju.  
 
– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Sotsiaalkindlustusskeemid töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele 
− Raportöör: hr RODRIGUEZ GARCIA CARO (tööandjad – ES) 
 
− KOM(2004) 830 (lõplik) – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldab üldiselt heameelt kõnealuse määruse ettepaneku üle, 
ent on käesolevas arvamuses esitanud selle suhtes ka oma märkused. Komitee arvates on tervitatav 
määruste (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72 teksti lihtsustamine ja parandamine, edendamaks 
isikute liikumisvabadust Euroopa Liidus, ent arvab, et veelgi kasulikum oleks määruse nr 883/2004 
jõustumine, sest viimane lihtsustab ulatuslikult ja põhjalikult sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamist. 
 
Kuna komitee ei ole saanud arutada lõplikku sõnastust, milleni jõuti määruse nr 883/2004 pika 
seadusandliku menetluse jooksul, peaks komitee koheselt koostama omaalgatusliku arvamuse antud 
teemal, enne kui algab seadusandlik menetlus uue rakendusmääruse vastuvõtmiseks, mida komisjon 
praegu lõpetab. 
Komitee soovib, et komisjon lõpetaks töö rakendusmääruse ettepanekuga nii kiiresti kui võimalik 
ning et nõukogu ja Euroopa Parlament toimiksid kõnealuse määruse menetlemisel kiiresti, vältimaks 
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samasugust viivitust, mis toimus määruse nr 883/2004 menetlemisel. Seejuures arvestama eelkõige 
tõsiasja, et 2006. aasta on nimetatud töötajate liikuvuse aastaks. 
 
Seoses kavandatavate muudatustega määruse nr 1408/71 erinevatesse lisadesse soovitab komitee, et 
muudatused II lisa II jaos spetsiaalsete sünni- ja lapsendamistoetuste kohta jäetaks ettepanekust välja 
nii kiiresti kui võimalik kokkuleppel liikmesriikidega, kellele jääb siiski õigus teha erandeid. 
 
– Kontaktisik: Alan Hick 

(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

3. VÕRDÕIGUSLIKKUS JA VÕRDNE KOHTLEMINE 
 

• Naiste vaesus Euroopas 
− Raportöör: pr KING (tööandjad - UK) 
 
− Euroopa Parlamendi konsulteerimistaotlus – CESE 1074/2005 
 
Aprillis 2005 otsustas Euroopa Parlament taotleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt arvamuse 
koostamist teemal “Naiste vaesus Euroopas”. Samaaegselt taotletakse samateemalise arvamuse 
koostamist ka Regioonide Komitee poolt ning Parlament ise koostab samateemalise aruande. 
 
− Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni ja nõukogu 5. märtsi 2004. aasta 
ühisaruannet sotsiaalse hõlvamise kohta, ent usub siiski, et soolist eripära puudutavate näitajate 
määratlemise ja seire suhtes on poliitilisest seisukohast suuri lünki.  
 
Vaesuse sooliste aspektidega võitlemine on seotud vaesuse vastu võitlemise kohustustega, mis võeti 
1995. aastal Kopenhaagenis toimunud sotsiaalse arengu ülemaailmsel tippkohtumisel. 
 
Kuigi paljud liikmesriigid on oluliselt parandanud institutsioonilist raamistikku vaesuse ja sotsiaalse 
hõlvatuse arvestamiseks siseriiklikes poliitilistes otsustes, tuleb siiski veel palju ära teha. Nii näiteks 
tuleks poliitikavaldkondade kujundamisse ja rakendamisse kaasata nii sotsiaalpartnerid kui ka 
valitsusvälised organisatsioonid. 
 
Naiste tööhõive suurendamisega seonduvad Lissaboni strateegia eesmärgid tuleb siduda 
strateegiatega, mis tagavad vaesusriskist ohustatud naiste turukõlblike oskuste arendamise. Lisaks on 
vaja tagada enam algatusi ja meetmeid naiste olukorra parandamiseks igas eluetapis.  

 

Liikmesriigid võidaksid nii mõndagi, kui nad vahetaksid kogemusi naisi ja vaesust (pensionid, 
sotsiaalkaitsesüsteemid, alaealiste rasedus jne) puudutavates valdkondades. 
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Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis on kavas avada 2007. aastal, vajab piisavalt 
eelarvelisi vahendeid, et viia läbi vajalikke muudatusi. 
 
– Kontaktisik: Torben Bach Nielsen 

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – E-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi loomine 
– Raportöör: pr Štechová (töötajad – CZ) 
− KOM(2005) 81 (lõplik) – 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 

 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ettepanekut luua Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituut, kuna ta arvab, et sellest võiks saada tõhus, suure potentsiaaliga vahend, mis toetaks Euroopa 
Liidu ja liikmesriikide pingutusi, saavutamaks edusamme meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamisel nii õigusaktide tasandil kui praktikas. 
 
Kõnealune instituut ei tohi asendada ega nõrgendada vastavaid kogemusi omavaid spetsialiseeritud 
asutusi ega neid asutusi, mille loomist valmistatakse ette ühenduse tasandil. Lisaks sellele ei tohiks 
instituudi loomine mõjutada mainstreaming-põhimõtet (soolise võrdõiguslikkuse tagamine) Euroopa 
Liidu organites ja kõigis ühenduse poliitikavaldkondades ja programmides. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab, et Euroopa Liidu sotsiaalpartnerite ja asjaomase 
valitsusväliste organisatsiooni esindajatel peaks olema haldusnõukogus võrdne staatus teiste 
liikmetega, st neil peaks olema hääleõigus. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates on äärmiselt oluline, et instituudi jaoks mõeldud 
rahalised vahendid võimaldaksid viimasel korralikult täita oma ülesandeid kõrvuti teiste ühenduse 
programmide või agentuuridega, kes samuti tegelevad meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
probleemidega. 
 
– Kontaktisik: Ewa Kaniewska 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – E-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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4. TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS 
 

• Turismi panus taandarenguga piirkondade sotsiaalsesse ja majanduslikku 
taastumisse 

– Raportöör: hr MENDOZA CASTRO (töötajad – ES) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 1057/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab oma arvamuses järgmist: 
 
• viia edukatele projektidele tuginedes ellu katseprojekt, et kontrollida praktikas, mil viisil on 

struktuurifonde kõige parem rakendada turismi edendamiseks sotsiaalse ja majandusliku 
taandarenguga piirkondades; 

 
• koordineerida tugevamalt algatusi erinevatel– riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel haldustasanditel; 
 
• luua turismi seirekeskused, mis analüüsivad sektori võimalusi ja teevad ettepanekuid erinevateks 

integreeritud turismi arengustrateegiateks ja tegevussuundadeks; 
 
• töötada välja Euroopa poliitika, mille keskmes on Euroopa turismimudeli loomine. Kõnealune 

mudel ei peaks tuginema üksnes eeskirjadele, vaid järgmistele prioriteetidele ja põhimõtetele: 
jätkusuutlikus, keskkonnakaitse, teenuste, toodete ja töökohtade kvaliteet, tarbijate turvalisus, 
avaliku ja erasektori koostöö, juurdepääsu tagamine kõigile, kohaliku kultuuripärandi ja kultuuri 
ning muude väärtuste propageerimine, tagamaks, et turism Euroopas ja kõigis riikides tunnustab 
ja arvestab jätkusuutlikkuse printsiipe lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis. 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et turism kui suure sotsiaalse, ettevõtlusalase ja 
tööhõivepoliitilise arengupotentsiaaliga majandustegevuse allikas võib kujutada endast head 
alternatiivi väga erinevates taandarenguga piirkondades. Seepärast on oluline luua tooteid ja 
teenuseid, mille tulemusel tekiks nõudlus selliste turismipiirkondade järele.  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näeb mitmeid takistusi turismialternatiivile taandarenguga 
piirkondades ja ka seda, et vaja on teatud eeltingimusi, et turismialternatiiv oleks elujõuline 
kõnealustes piirkondades, mis sõltuvad paljudest erinevatest kohalikest teguritest. 
 
EMSK rõhutab, et taandarenguga piirkondades alternatiivina rajatavate turismiettevõtete elujõulisuse 
tagamiseks on äärmiselt oluline mitmekülgsete ja üksteist täiendavate tegevusalade väljatöötamine, 
mida kõiki koos saab kasutada ühise eesmärgi saavutamiseks. Sellega loodaks tõeline “turismiliit”, 
kus iga ettevõte peaks nägema end osana üldisest turismitootest. Sellise liidu üks konkreetne 
tegevusvorm oleks “turismimarsruut”, milles osalevad arvukad ettevõtjad. 
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– Kontaktisik: Nemesio Martinez 

(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

5. VÄLISKOOSTÖÖ 
 

• Euroopa Liidu arengupoliitika “Euroopa konsensus” 
− Raportöör: hr ZUFIAUR (töötajad - ES) 
 
− KOM(2005) 311 (lõplik) – CESE 1072/2005 

 
− Põhipunktid: 
 
• Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et Euroopa Liidu arengupoliitikale tuleks 

anda julgeolekupoliitikaga samaväärne staatus.  
• Globaliseerumise uues kontekstis peab Euroopa sotsiaalmudeli toetamine moodustama Euroopa 

Liidu arengupoliitika keskse tugisamba. 
• Toetuste (k.a põllumajandustoetuste) alandamine tuleks siduda ekspordihindadega, kuna see võiks 

suures osas kaasa aidata vaesuse vähendamisele.  
• Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku, et assotsiatsioonilepingud Euroopa Liidu 

ning mitmete riikide ja piirkondade vahel maailmas sisaldaksid sotsiaalset mõõdet. Seega teeb 
komitee ettepaneku nimetada rahuldavate töötingimuste loomine millenniumi 9. 
arengueesmärgiks. 

• Lisaks teeb komitee ettepaneku, et Euroopa Liidu arengupoliitika hõlmaks meetmeid, mis on 
suunatud inimõiguste kaitsjate kaitsmisele (k.a töötajate õiguste kaitsele) piirkondades, millega 
Euroopa Liit teeb koostööd. 

• Komitee on seisukohal, et keskkonnamõõde tuleks tõhususe näitajana lisada arengustrateegiate 
rakendamisse. 

• Euroopa Liidu arengupoliitika peaks kaasa aitama rändevoogude integreerimisele, k.a 
seadustamisele ja õigustele. 

• Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib, et Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad oleksid 
kooskõlas arengustrateegiaga ning et arengupoliitika oleks sõltumatu ning spetsiifiline teiste 
poliitikavaldkondade suhtes. 

• Silmas pidades ELi ja AKV riikide vaheliste suhete näidet, kutsub komitee Euroopa Komisjoni, 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles toetama komitee rolli laiendamist suhetes teiste piirkondade 
majanduslike ja sotsiaalsete sidusrühmadega, näiteks Ladina-Ameerikas ja Vahemere-äärsetes 
riikides. 

• Komitee viitab rõhutatult sellele, et stabiilse ja demokraatliku töösuhete raamistiku ning sotsiaalse 
dialoogi edendamine ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse tugevdamine on ELi arengupoliitika 
olulised eesmärgid. 

• Euroopa Liidu arengupoliitika peaks pöörama enam tähelepanu keskmise sissetulekuga riikidele, 
mis puutuvad kokku suurte siseriiklike probleemidega nagu vaesus ja ebavõrdsus. 
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• Komitee teeb ettepaneku, et G8 riikide poolt heaks kiidetud võla kustutamise meetmeid 
laiendataks kõigile vaestele riikidele ning et meetmeid rahastataks reaalsetest lisavahenditest. 

• Komitee toetab täiendavate rahastamisvahendite rakendamist arengueesmärkide saavutamiseks 
ning maailma riikide vara säilitamiseks. 

• Komitee on seisukohal, et abi lahtisidumine peab olema ELi arengustrateegia üks kesksetest 
eesmärkidest. 

 
– Kontaktisik: Susanna Baizou 

(Tel.: 00 32 2 546 98 45 – E-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Nõuandeorganite ja ühiskondlik-ametialaste organisatsioonide roll 
assotsiatsioonilepingute rakendamisel ja Euroopa naaberriikide poliitika 
taustal. 

− Raportöör: pr CASSINA (töötajad– IT) 
 
− Teabearuanne – CESE 520/2005 fin 

 
− Põhipunktid: 

 
Välissuhete sektsiooni teabearuandes käsitletakse Euroopa uue naaberriikide poliitika (mis on 
suunatud kõigile Euroopa Liidu naaberriikidele, k.a Vahemere riigid) reguleerimisala, tingimusi ja 
rakendamise põhimõtteid ning tehakse ettepanek nõuandvatele organitele spetsiifilise rolli andmiseks 
ja esitatakse nõuandva funktsiooni tähendus. Lisaks rõhutakse aruandes asjaomaste kolmandate 
riikide ja Euroopa institutsioonide pädevusi. Aruanne sisaldab ka viiteid sellele, kuidas Vahemere 
partnerriikide valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid peaksid kaasama nõuandvaid organeid ja 
kodanikuühiskonna sidusrühmi poliitiliste meetmete ja Euroopa Liidu naaberriikide poliitika 
rakendamisse. Eriti soovitatakse aruandes järgmist: 

 
• edendada tuleks sotsiaalpartnerite suuremat esindatust Vahemere partnerriikides; 
• koostöös nõuandvate organitega tuleks hinnata neid tegevuskavasid, mida saab rakendada ja 

peab rakendama kodanikuühiskonna organisatsioonide abiga, ning julgustada 
kodanikuühiskonna organisatsioonide tegutsemist kõigil tasanditel; 

• nõuandvat rolli tuleks käsitleda kui osalusdemokraatia ühte alustala; 
• sotsiaalpartnerid, valitsusvälised organisatsioonid ja teised sotsiaalmajanduslikud osapooled 

tuleks kaasata protsessi ja nendega tuleks konsulteerida tegevuskavasid puudutavate 
meetmete raames. 

 
– Kontaktisik: Jacques Kemp 

(Tel.: 00 32 2 546 98 10 – E-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Põhjamõõtme ja selle tegevuskava uurimisrühm 

Greffe CESE 137/2005    FR-DE-EN/ET - AW/MM/mk .../... 

mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
mailto:jacques.kemp@esc.eu.int


- 10 - 

– Raportöör: hr HAMRO-DROTZ (tööandjad – FI) 
 
− Omaalgatuslik arvamus – CESE 1067/2005 

 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Liit ootab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panust põhjamõõtme tegevuskava 
rakendamisel. Komitee kutsutakse neljandale ministrite konverentsile, mida korraldab 2005. aasta 
novembris eesistujariik Ühendkuningriik. 
 
Põhjamõõde ja põhjamõõtme II tegevuskava on endiselt suhteliselt tundmatud ning valitsuste, 
asutuste ja teiste ühenduste poolt on tehtud väga vähe algatusi kodanikuühiskonna organisatsioonide 
teavitamiseks ja kaasamiseks põhjamõõtme II tegevuskavasse. 
 
Komitee toetab kavatsusi siduda põhjamõõde Euroopa Liidu ja Venemaa koostöö ja nelja 
ühisruumiga. Kõnealuses kontekstis tuleks kaaluda koostöömehhanisme selles valdkonnas, nt ühise 
juhtorgani loomist. 
 
Kodanikuühiskonda puudutavatele küsimustele tuleks ELi ja Venemaa kavades anda suurem osakaal, 
et panna alus tulevase põhjamõõtme menetluse raamides kodanikuühiskonna organisatsioonide 
struktureeritud konsultatsioonidele. 
 
Olemasolevad piirkondlikud organid Läänemeremaades, eelkõige Läänemeremaade Nõukogu, 
peaksid mängima keskset rolli eelseisva põhjamõõtme teostamisel. 
 
Enam tuleks levitada avalikku teavet põhjamõõtme kohta. Selleks on vajalik põhjamõõtme 
infosüsteemile olulisema positsiooni andmine. 
 
Põhjamõõtme partnerluste rahastamine tuleks kindlaks määrata iga juhtumi puhul eraldi ning ka 
valitsustel ja rahvusvahelistel rahastamisasutustel peaks olema selles keskne roll. 
 
– Kontaktisik: Gatis Eglitis 

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – E-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

6. TERVISHOID 
 

• Rasvumine Euroopas – kodanikuühiskonna partnerite ülesanded ja 
vastutus 

– Raportöör: pr SHARMA (tööandjad - UK) 
 

− Omaalgatuslik arvamus – CESE 1070/2005 
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− Põhipunktid: 
 
Rasvunud inimeste hulk on viimase 30 aasta jooksul dramaatiliselt kasvanud. Aastal 2000 kuulutas 
WHO rasvumise “läänemaailma ähvardavaks suurimaks terviseohuks”. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku vähendada rasvumist, edendades kogu 
Euroopas rasvumiskontrolli kampaaniat (Obesity Check), suurendades teadlikkust tervisliku elustiiliga 
kaasnevatest eelistest ning kõikide osaliste vastutust rasvumise ärahoidmisel. 
 
Komitee leiab, et tarvis on kõiki hõlmavat lähenemisviisi, et üheskoos selle probleemi vastu võidelda. 
Igaüks peaks andma oma panuse, olgu siis raha, aja või oma tööna. 
 
Iga asjaomast organisatsiooni alates Euroopa Komisjonist kuni iga üksiku pereliikmeni võib paluda 
ühineda kõnealuse kampaaniaga omaenda tegevuse jälgimiseks ning uurida, mida oma tegevuses 
muuta rasvumisohu ennetamiseks. 
 
Eesmärgiks on luua süüdistustevaba keskkond, mis toetab tervislikku toitumist ja kehalist aktiivsust üle 
kogu Euroopa. 
 
– Kontaktisik: Ewa Kaniewska 

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – E-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Linnugripp 
– Raportöör: hr DONNELLY (erinevate elualade esindajad – IE) 
 
– KOM(2005) 171 (lõplik) – 2005/0062-63 (CNS) – CESE 1061/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni kõnealust ettepanekut linnugripi tõrjet 
käsitlevate ühenduse meetmete kohta kui olulist reaktsiooni kõnealuse haiguse üha sagenevatele 
puhangutele. Komitee leiab, et linnugripi uus määratlus ning üleskutse madala patogeensusega 
linnugripi järelevalveks kujutab endast olulist sammu võitluses viiruse ja selle võimalike negatiivsete 
tagajärgedega. Komitee leiab, et vaktsineerimisega seonduvad teadmised on paranenud, ning tervitab 
erakorraliste ja kaitsevaktsineerimiste läbiviimist linnugripi tõrje täiendava vahendina. Komitee 
tervitab ettepanekut kehtestada kohustus tervishoiuasutuste teavitamiseks linnugripijuhtudest. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on teadlik võimalikest ohtudest veterinaaria valdkonnas, mis 
on tekkinud eelkõige seoses Euroopa Liidu uute piiridega pärast laienemist. Seetõttu soovitab komitee 
komisjonil eraldada piisavalt vahendeid vastavate direktiivide ülevõtmise ja rakendamise jälgimiseks 
ning kontrollimiseks. Komitee mõistab linnugripi rahvusvahelist ulatust ning soovib, et komisjon 
taotleks linnugripi vastase võitluse ühtset toimimist kogu maailmas. 
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– Kontaktisik: Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 

7. TRANSPORT JA REISIJATE ÕIGUSED 
 

• Lennureisijate teavitamine lendu teenindavast lennuettevõtjast 
– Raportöör: hr McDONOGH (tööandjad – IE) 
 
– KOM(2005) 48 (lõplik) – 2005/08 (COD) – CESE 1060/2005 
 
– Kontaktisik: Luis Lobo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Liikumispuudega isikute õigused lennureisil 
– Raportöör: hr CABRA DE LUNA (erinevate elualade esindajad – ES) 

 
− KOM(2005) 47 (lõplik) – 2005/07 (COD) – CESE 1059/2005 
 
– Kontaktisik: Luis Lobo 

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

8. PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS 
 

• Toortubakaturu ühine korraldus 
– Raportöör: hr FAKAS (erinevate elualade esindajad – EL) 

 
– KOM(2005) 235 (lõplik) – 2005/0105 (CNS) – CESE 1062/2005 

 
– Kontaktisik: Eleonora Di Nicolantonio 

(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Püügilitsentsid/kolmandad riigid 
– Raportöör: hr SARRÓ IPARRAGUIRRE (erinevate elualade esindajad – ES) 

 
– KOM(2005) 238 lõplik – 2005/0110 (CNS) – CESE 1063/2005 

 
– Kontaktisik: Yvette Azzopardi 

(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. RIIGIHANKELEPINGUD 
 

• Riiklike ehitustöö-, tarne- ja teenuslepingute sõlmimise kord 
– Raportöör: hr PETRINGA (erinevate elualade esindajad – IT) 
 
– KOM(2005) 214 (lõplik) – 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
– Kontaktisik: Aleksandra Klenke 

(Tel: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
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