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Täiskogu istungil osales Euroopa Komisjoni liige pr Danuta Hübner, kes rääkis uuest lähenemisviisist 
ühtekuuluvuspoliitikale ja komisjoni ettepanekust 2007–2013 programmiperioodiks. 
 
 

1. EUROOPA TULEVIK 
 

• Järelemõtlemisaeg: struktuur, teemad ja raamistik hindamaks väitlust 
Euroopa Liidu üle 

– Raportöör: pr van Turnhout (Erinevad elualad – IE) 
 
– Viited: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
EMSK väidab kodanikuühiskonna seisukohtade konsulteerimiseks, nende esindamiseks, neist 
teavitamiseks ja nende väljendamiseks mõeldud Euroopa tasemel institutsioonilise foorumina järgmist: 
 
– põhiseaduse lepinguni viinud põhiloogika ja -analüüs jäävad samaks; 
– paradoksaalne on hetkel päevakorras olevate murede lahendamist taotlenud põhiseaduse lepingu 

jätkuv puudumine; 
– põhiseaduse lepingus kehtestatud osalusdemokraatia jääb ELi demokraatliku õiguspärasuse 

tõhustamise esmaseks vahendiks; 
– osalusdemokraatia abil jagatud nägemus võib integratsiooniprotsessi õigele rajale tagasi aidata; 
– ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad seetõttu alustama praegu osalusdemokraatia elluviimist, 

iseäranis ennetades põhiseaduse lepingu ELi demokraatlikku elu käsitlevaid vastavaid sätteid; 
– EL peab kaasama avalikkuse tähelepanu ja jätkama Lissaboni strateegia elluviimist; 
– tuleb tõhustada kommunikatsiooni ja dialoogi, ehkki siin on juba tehtud rohkesti edusamme; 
– siiski ei toimu liikmesriikides praegusel hetkel riigi- ja valitsusjuhtide kavandatud laialdast arutelu, 

mistõttu võib edu saavutamine osutuda raskeks; 
– liikmesriikidel lasub esmane vastutus järelemõtlemisajal toimuvate arutelude eest, ehkki Euroopa 

institutsioonidel on oluline vastutus laiema arutelu õhutamise eest Euroopa tasandil; 
– Euroopa institutsioonid peavad samuti olema aktiivselt kaasatud aruteludesse riiklikul, piirkondlikul ja 

kohalikul tasandil, pakkudes abi ja toetust korralduse osas; 
– kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad mängida olulist toetavat rolli ja peaksid seega olema 

kaasatud tegelikku kohalikku, piirkondlikku ja riiklikku dialoogi.  
 
– Kontaktisik: Martin Westlake 
   (Tel: 00 32 2 546 92 26 – e-post: martin.westlake@esc.eu.int) 
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2. EUROOPA RAHASTAMINE 
 

• Euroopa Liidu solidaarsusfond 
 
– Rapportöör: hr Barros Vale (Tööandjad - PT) 
 
– Viited: KOM(2005) 108 lõplik – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
EMSK tervitab määruse ettepanekus tehtud parendusi. Selleks, et komisjoni ettepanek vastaks paremini 
tegelikele vajadustele, tuleks seda komitee arvates kolmel viisil muuta: 
 
a) laiendada selle ulatust teistele katastroofidele, eriti põudadele; 
b) vähendada kahjustuste ulatuse künnist ja/või anda komisjonile suurem valikuvabadus; 
c) toetuskõlbulike kulutuste liikide osas tuleks olla paindlikum, et hõlmata kulud, mis ei sisaldu 

komisjoni loetelus. 
 
– Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 

   (Tel: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Finantsmäärus 
 
– Raportöör: hr Burani (Tööandjad – IT) 

 
– Viited: KOM(2005) 181 lõplik – 2005/0033 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
EMSK toetab komisjoni ettepanekus esitatud lähenemist, eelkõige mis puudutab keskse eelkontrolli 
kaotamist ja juba heakskiidetud projektide puhul selle asendamist enne maksete heakskiitmist teostatava 
kontrolliga.  

 
Teisalt manitseb EMSK ettevaatlikkusele mitmete institutsioonide rahandusosakondade nõuetele 
vastamisel, mis puudutab lepingute ja “madala maksumusega” toetuste formaalsuste ja kontrolli 
lihtsustamist või nendest loobumist. Komitee küll möönab, et kontrollid on aeganõudvad ja kulukad, kuid 
kulude kokkuhoiu tänuväärne algatus peaks olema tasakaalus murega, et Euroopa kodanikele ja 
ettevõtetele ei jääks mulje, nagu koheldaks “väikseid” summasid ülelihtsustatud korras ja hoolimatult. 
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Kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad omalt poolt, et igasugune finantsmääruse muutmine 
toimuks komisjoniga nõu pidades, vastastikuse mõistmise vaimus, arvestades korraliku finantsjuhtimise 
vajadust mõlemal poolel. EMSK toetab kõnealust nõudmist, kuid juhib tähelepanu sellele, et kõik 
vastuvõetud otsused peavad arvestama avaliku sektori rahaliste vahendite mõistliku ja läbipaistva 
juhtimise nõuet. 
 
– Kontaktisik: Alberto Allende 
   (Tel: 00 32 2 546 96 79 – e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

3. INIMESTE EUROOPA 
 
• Kodanikuaktiivsuse tegevusprogramm 
 
– Raportöör: hr Le Scornet (Erinevad elualad – FR) 
 
– Viited: KOM(2005) 116 lõplik – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
Komisjoni ettepanek on võtta Euroopa kodakondsuse arendamine Euroopa Liidu tegevuse 
põhiprioriteediks. Prioriteetsuse andmine ei tundu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele mitte ainult 
õiglane, vaid ka pakiline, see on Euroopa ülesehitamise jaoks lausa otsustava tähtsusega. 

 
Kuigi 2007–2013 programmil on liiga vähe rahalisi vahendeid ja kuigi kavandatud meetodid on ära 
proovitud, ei ole need piisavalt uuenduslikud, et tegeleda väljakutsetega, millest oleme praegu isegi 
teravamalt teadlikult. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib võtta olulise vahendaja rolli seoses kõnealuse tähtsa 
programmiga. 
 
– Kontaktisik: Pierluigi Brombo 
   (Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Noorsoopoliitika 
 
– Raportöör: pr van Turnhout (Erinevad elualad – IE) 
 
– Viited: KOM(2005) 206 lõplik – CESE 1248/2005 

 
– Põhipunktid: 
 
EMSK tunnustab Euroopa noortepakti ja selle viimistlemist, mis on esitatud Euroopa noorsoopoliitikat 
käsitlevas komisjoni teatises. Teatises nähakse ette raamistik, mis võib olla Euroopa Liidu noori 
puudutavate valdkondade tulevase poliitika väljaarendamise aluseks. 
 
EMSK soovitab asetada noored kõnealuse raamistiku keskpunkti ja julgustada neid aktiivselt osalema 
poliitika arendamisel ning anda neile selleks võimalus. Muutusele kaasaaitamine on noortele 
märkimisväärne motivatsioon kaasalöömiseks. Liikmesriigid ja institutsioonid peavad tagama vajalikud 
vahendid, toetuse ja mehhanismid, et aidata noori osaleda kõigil tasanditel otsustusprotsessis ja 
tegevustes, mis mõjutavad nende elu. Vaid tõeline mõjuvõim toob kaasa tõelise vastutustunde. 
 
EMSK tervitab erilist tähelepanu, mida paktis noorte tööhõive küsimusele pööratakse. Siiski tuleb 
noortepakti arendada ja ellu viia, lähtudes perspektiivist, mille kohaselt on pakt oluline eesmärk 
iseenesest, mitte ainult Lissaboni strateegia osana. Veelgi enam, samuti nagu Lissaboni strateegia edu on 
oluline noorte inimeste jaoks, on noored inimesed olulised ka Lissaboni strateegia edu jaoks. Noortesse 
investeerimisel on otsustav tähtsus suurema majanduskasvu- ja tööhõivemäära, jätkuva uuenduslikkuse 
ja tugevama ettevõtlusvaimu saavutamiseks. Lissaboni strateegia õnnestumiseks on vaja, et noored 
kaasataks strateegiasse ja et nad võtaksid selle eesmärgid omaks ning pühenduksid neile. 
 
EMSK soovib, et kaalutaks järgmiste sihtide lisamist liikmesriikide Lissaboni strateegia riiklikesse 
reformiprogrammidesse: 
 
– seada igale liikmesriigile eesmärk vähendada töötute noorte arvu minimaalselt 50% perioodil 2006–

2010 (hetkel on ELis alla 25-aastastest töötuid 17,9%); 
– arendada sotsiaalkaitsesüsteeme, mis võimaldavad noortele positsiooni, kus nad saavad teha otsuseid 

oma tuleviku suhtes; 
– algatada meetmeid noorte sotsiaalse hõlvamise edendamiseks, eriti võitlemaks selliste noorte 

probleemiga, kes ei omanda haridust, ei osale koolitusel, ei tööta ega ole ka töötuks registreeritud; 
– seada eesmärgid sugudevahelise lõhe vähendamiseks ligipääsul ametialasele ja tehnilisele väljaõppele 

ja vähendada palgavahet töölevõtmisel; 
– vähendada perioodil 2006–2010 kooli poolelijätmist poole võrra ja edendada internina ettevõtetes 

töötamist; 
– propageerida võõrkeelte oskuse tähtsust, parandades haridus- ja tööhõivevõimalusi ning noorte 

liikuvust; 
– edendada noorte ettevõtlusvaimu, andes neile rahalist ja tehnilist toetust ja minimeerides ettevõtte 

loomise, ülevõtmise ja üleandmisega seonduva bürokraatia; 
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– toetada kõigile kättesaadavat reguleeritud ja inspekteeritud väikelaste haridust ning nende eest 
hoolitsemist vastavalt kokkulepitud nõuetele; 

– tagada lisatoetus ebasoodsas olukorras olevatele perekondadele. 
 
– Kontaktisik: Stefania Barbesta 
   (Tel: 00 32 2 546 95 10 – e-post : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Isikute liikumine laienenud Euroopa Liidus ja selle mõju 
transpordivahenditele 

 
– Raportöör: hr Levaux (Tööandjad – FR) 

 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1250/2005 

 
– Põhipunktid: 
 
EMSK 

 
– on seisukohal, et laienenud Euroopa Liidus tuleb kindlasti tagada isikute liikumisvõimalused, et 

tugevdada ELi demokraatiat ja ühtekuuluvust; 
 
– on seisukohal, et olemasolevate andmete põhjal, mis lubavad ennustada reisijateveo nõudluse 

märkimisväärset suurenemist, peaks Euroopa Komisjon algatama uuringud ja seejärel küsimuse 
laialdase analüüsi, tehes seda paralleelselt kaubaveo uuringute ja analüüsidega; 

 
– soovitab, et kõnealuseid küsimusi võiks käsitleda 2010. aastaks koostatavas uues transpordipoliitikale 

pühendatud valges raamatus, andes sellele rohkem tähelepanu kui 2001. aastal. See peaks aitama 
vastata nõuetele, millega reisijatevedu seisab vastakuti aastatel 2020–2030. 

 
– Kontaktisik: Raffaele Del Fiore 
    (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Kodanikuühiskonna dialoog ELi ja kandidaatriikide vahel 
 
– Raportöör: hr Pezzini (Tööandjad – IT) 
 
– Viited: KOM(2005) 290 lõplik – CESE 1264/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
EMSK rõhutab oma soovituste ja järelduste osas järgmist: 
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– kultuuriline koosmõju ja ühenduse õigustikuga kaasnevad hüved ei tohiks olla piiratud ainult 
Istanbuli, Ankara ja teiste Türgi suuremate linnadega, vaid peaksid laienema ka provintsidele ja 
maapiirkondadele; 

 
– kodanikuühiskonna organisatsioonidel peaks olema oluline roll teavitamiskampaania kavandamisel ja 

elluviimisel, mis käsitleb Türgi liitumist Euroopa Liiduga; 
 
– samuti peavad vajalike Euroopa Liidu rahaliste vahendite hankimise menetlused olema võimalikult 

lihtsad ning kodanikuühiskonna esindajatele selgelt teatavaks tehtud; 
 
– Euroopa Liidu esindus Türgis saab anda märkimisväärse panuse, pidades praktilist ja struktureeritud 

dialoogi Türgi kodanikuühiskonna erinevate sektorite vahel ning Türgi ja Euroopa Liidu vahel; 
 
– juhindudes ühenduse õigustikust, peaks Türgi valitsus sisse viima parandused organisatsioone 

puudutavatesse õigusaktidesse ja eemaldama valitsusväliste organisatsioonide arengu teel olevad 
takistused; 

 
– naised peavad olema piisavalt kaasatud koostöömeetmetesse ning samuti kohaselt esindatud dialoogi 

ja tegevuskavasid puudutavates foorumites; 
 
– toetada tuleks erinevaid Türgi organisatsioone, et nad saaksid Euroopa ja rahvusvaheliste 

organisatsioonide liikmeteks asjaomases sektoris; 
 

– Türgi osalust haridus- ja väljaõppeprogrammides peaks toetama – vastavalt täiustatud Erasmuse 
programmi alusel toimuv hariduse omandamise järgne praktika oleks erinevate riikide tudengitele 
suurepärane võimalus üksteist tundma õppida ja vastastikust austust edendada; 

 
– suurt osa paberitööst, mida Türgi ministeeriumid nõuavad juhtudel, mil Türgi ettevõtted ja muud 

majanduselus osalejad otsustavad korraldada üritusi Euroopas, oleks võimalik vähendada või see 
koguni kaotada; 

 
– kõik jõupingutused peavad olema suunatud selle tagamisele, et võimalikult suur hulk eurooplasi 

tutvuks Türgiga ja vastupidi.  
 
– Kontaktisik: Gatis Eglitis 
   (Tel: 00 32 2 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4. MAAILMAKAUBANDUS 
 

• WTO 6. ministrite konverentsi ettevalmistamine 
 
– Raportöör: hr Nilsson (Erinevad elualad – SE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1263/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
EMSK rõhutab oma soovituste ja kokkuvõtte osas järgmist: 
 
– on veendunud, et Hongkongi ministrite konverentsi edu edastaks selge, usaldust tekitava signaali, et 

liikmesriigid tegutsevad tugeva, mitmepoolse kaubandussüsteemi nimel; 
 
– on Hongkongi ministrite konverentsi eel mures läbirääkimiste aeglase kulgemist pärast; 
 
– kutsub üles täpsemale vahetegemisele erinevate arengumaade vahel. Eri- ja diferentseeritud 

kohtlemise tingimused on WTO lepingute lahutamatu osa ja sellega tuleb arvestada; 
 
– rõhutab, et edukad läbirääkimised põllumajanduse valdkonnas on eelduseks tõelistele 

edasiminekutele teistes läbirääkimiste valdkondades; 
 
– kinnitab taas, et liikmesriigid peaksid jõudma üksmeelele mittepõllumajandustoodete (NAMA) 

turulepääsu puudutava tollide alandamise viisi struktuuri ja ka NAMA paketi teiste oluliste osade 
osas; 

 
– kahetseb, et teenustealaste läbirääkimiste senised tulemused tekitavad pettumust, ja toetab seda, et 

Hongkongi ministrite konverentsini jäänud kuudel otsitaks täiendavaid läbirääkimismenetlusi ja -
põhimõtteid teenuste osutamise sektoris. 

 
– on seisukohal, et liikmesriigid peaksid dumpinguvastastes ja toetusi puudutavates küsimustes jõudma 

üldisele kokkuleppele teemadel, mille suhtes tuleks ministritel kokku leppida õigusalaste 
läbirääkimiste algatamise osas; 

 
– kutsub üles võimalikult kiiresti kaotama kaubandustõkked keskkonnaalastelt kaupadelt ja teenustelt; 
 
– peab oluliseks, et rahvusvaheliselt tunnustatud ILO põhilised töönormid kaasataks rahvusvahelisse 

kaubandussüsteemi ja kutsub üles andma ILO-le WTOs alalise vaatleja staatust; 
 
– julgustab kodanikuühiskonna organisatsioone osalema Doha arengukava teemalistes 

teabekampaaniates. 
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– Kontaktisik: Gatis Eglitis 
   (Tel: 00 32 2 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

• Eetiline kaubandus ja tarbijagarantii kavad 
 
– Raportöör: hr Adams (Erinevad elualad – UK) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1257/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
– Eetiline kaubandus on lai valdkond. Sinna alla kuuluvad Fairtrade märgistus; töönormid ja 

tegevusjuhendid materjali hankimisel; läbipaistvus finantsteenustes või kaevandustööstuses; 
mahepõllumajandustoodete standardid; erinevad keskkonda ja loomade heaolu puudutavad 
garantiikavad.  

 
– Kasutades teadmistepõhist süsteemide komplekti, saab eetilise kaubanduse kaudu teavitada nii 

kaupade ja teenuste pakkujaid kui ka tootjaid ning stimuleerida turukeskseid tegevusi ja tarbijate 
reageeringut. Euroopal on eetilise kaubanduse valdkonnas globaalne juhtpositsioon. Sellealane 
tegevus on kooskõlas Lissaboni strateegiaga, mis samal ajal annab panuse aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisse. 

 
– Eetiline kaubandus saab anda märkimisväärse panuse jätkusuutlikusse arengusse ja sellesse, et 

tarbijaid otseselt kaasata positiivsesse ja tõhusasse reaktsiooni globaliseerumise suhtes.  
 
– ELis on sotsiaal-, töö-, keskkonna ja loomade heaolu küsimusi puudutavaid märgistusel põhinevaid 

tarbijagarantii kavasid üle 100, seda üle 20 miljardi eurose käibega. 
 
– Arvamuses analüüsitakse kriitiliselt kõnealuste kavade tõhusaks toimimiseks vajalikke nõudeid, 

poliitikamääratluse piisavust ELis ja kiiret vajadust selgitamise ja kooskõlastamise järele. Arvamuses 
tehakse ettepanek poliitikraamistikuks, mille abil kõnealuseid kavasid hinnata. 

 
– Kõnealune raamistik peaks olema sobiv baas, mille alusel võrrelda tarbijagarantii kavasid teiste 

poliitikavahenditega, mis püüavad saavutada sarnaseid eesmärke. Samuti keskendub raamistik ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide poliitika sidususele ning on ka praktiline vahend ressursside 
investeerimise hindamiseks. 

 
– Arvamuses tehakse ettepanekuid praktilisteks abinõudeks, mida ELi institutsioonid, liikmesriigid ning 

samuti piirkondlikud ja kohalikud kogukonnad ja omavalitsused saaksid rakendada, et kõnealuseid 
algatusi konsolideerida, toetada ja edendada.  
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– Kontaktisik: Jean-François Bence  
   (Tel: 00 32 2 546 93 99 – e-post: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5. KESKKOND 
 

• “Klassikaliste” energiakandjate tulevikuväljavaated energiakandjate 
kombinatsioonis 

 
– Raportöör: hr Wolf (Erinevad elualad – DE) 

 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1243/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Fossiilkütused süsi, nafta ja maagaas moodustavad hetkel Euroopa ja ülemaailmse energiavarustuse 
selgroo ning EMSK eeldab, et need säilitavad oma tähtsuse ka järgmistel aastakümnetel. Seega on vaja 
kiireid meetmeid, et leevendada sellega seotud negatiivseid tagajärgi (keskkonnaküsimused, järjest 
suurenev sõltuvus impordist, varustuskindlus jne). Sellega seoses pöörab EMSK erilist tähelepanu 
söevarudele, mis on nimetatud fossiilkütustest kõige pikema elueaga ning seetõttu saab kõnealust 
sõltuvust leevendada märkimisväärsete Euroopa söeleiukohtade intensiivsema kasutamisega.  
 
Energiapoliitika keskmes peavad olema meetmed, mis on suunatud energia säästmisele ja kõigi 
energiakandjate tõhusamale kasutamisele ning alternatiivsete energiasüsteemide, näiteks taastuvatest 
allikatest saadud energia ja tuumaenergia ulatuslikumale kasutamisele. Seoses energiakasutuse 
tõhustamismeetmetega tuleks energiakandjate kombinatsioonis piiratud varudega ja paindlikumalt 
kasutatavat toorainet (maagaas ja nafta) tarvitada vaid valdkondades (nt transpordis, keemiatööstuse 
toorainena), kus söe kasutamine tooks kaasa täiendavad kulud, suurema energiakulu ja süsinikdioksiidi 
emissiooni. Süsinikdioksiidi emissiooni tooteühiku kohta tuleb jätkuvalt vähendada, kasutades tehnilise 
progressi saavutusi. See nõuab energiatõhususe parandamist kõigis energia muundamise ja 
energiakasutuse valdkondades. Uutes elektrijaamades, mida on vaja ehitada, peab olema parim saadaval 
olev tehnoloogia. Transpordivaldkonnas tuleb teha kõik jõupingutused, et vähendada spetsiifilist 
kütusekulu ning vältida kogutarbimise suurenemist (mootorsõidukite arendamine, juhtimissüsteemid jne). 
Fossiilkütustest toodetud elektrienergia puhul on pikaajalises perspektiivis olemas võimalus vähendada 
märkimisväärselt süsinikdioksiidi emissiooni energiakäibe kohta (Clean Coal Technology). 
 
Alternatiivsete energiasüsteemide jätkuv areng ja edendamine on eriti oluline. Jõudsad edusammud 
energiakasutuse tõhustamises ja alternatiivenergiaallikate arendamine vajab rohkem teadus- ja 
arendustegevust. Seega tervitab komitee energiateemalist valdkonda 7. teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammi ettepanekus; sellele tuleks eraldada piisavad rahalised vahendid.  
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– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 
    (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• ELi metsastrateegia 
 
– Raportöör: hr Kallio (Erinevad elualad – FI) 
 
– Kaasraportöör: hr Wilms – (Tööandjad - DE) 
 
– Viited: KOM(2005) 84 lõplik – CESE 1252/2005 

 
– Põhipunktid: 
 
Komitee toetab Euroopa Komisjoni ELi metsastrateegiat käsitleva teatise üldideed, seda eriti 
ellurakendamise tõhustamise ja koostöö parandamise osas. Komitee toetab komisjoni ettepanekut 
arendada välja ELi metsade säästva majandamise tegevuskava ja soovitab, et tegevuskava peaks: 

 
– määratlema prioriteedid ja vastutuse ning eraldama selle ellurakendamiseks piisavalt vahendeid; 
– tagama, et metsanduse perspektiivi võetaks arvesse ka teisi ühenduse poliitikasuundi rakendades; 
– soodustama uuenduslike ja turupõhiste tegutsemisviiside arendamist keskkonnateenuste pakkumisel; 
– pöörama erilist tähelepanu optimaalse keskkonna loomisele metsasektori konkurentsivõime ja 

majandusliku elujõulisuse tagamiseks; 
– propageerima puidu ja muude metsasaaduste kui taastuvate ja keskkonnasõbralike materjalide 

kasutamist; 
– toetama metsandusalase teadus- ja arendustegevuse edendamist; 
– leidma praktilisi mooduseid kooskõlastamise ja teabevahetuse parandamiseks ELi metsandusalases 

otsustusprotsessis; 
 

EMSK usub, et metsastrateegia ja selle ellurakendamine peab jätkuvalt põhinema subsidiaarsuse 
põhimõttel ning majanduslikult, ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt säästva metsanduse 
põhimõtetel. EMSK rõhutab, et metsastrateegia ellurakendamisel tuleb jälgida, et strateegia eesmärgid 
ühtiksid Lissaboni ja Göteborgi strateegiate eesmärkidega.  

 
– Kontaktisik: Yvette Azzopardi 

   (Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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• Euroopa Meresõiduohutuse Ameti rahastamine – laevade põhjustatav 
reostus 

 
– Raportöör: hr Chagas (Töötajad – PT) 

 
– Viited: KOM(2005) 210 lõplik – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
– Kontaktisik: Anna Wagner 
    (Tel: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Välitingimustes kasutatavate seadmete müra 
 

– Raportöör: hr Pezzini (Tööandjad – IT) 
 
– Viited: KOM(2005) 370 lõplik – 2005/0149 COD – CESE 1313/2005 
 
 

6. TALUPIDAMINE 
 

• Lihakanade kaitse 
 
– Raportöör: hr Nielsen (Erinevad elualad – DK) 

 
– Viited: KOM(2005) 221 lõplik – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 

 
– Kontaktisik: Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Riski- ja kriisiohjamine põllumajanduses 
 
– Raportöör: hr Bros (Erinevad elualad – FR) 

 
– Viited: KOM(2005) 74 lõplik – CESE 1245/2005 
 
– Kontaktisik: Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Ühine turukorraldus / suhkur 
 
– Raportöör: hr Bastian (Tööandjad – FR) 

 
– Viited: KOM(2005) 263 lõplik – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
– Põhipunktid: 

 
EMSK tunnustab suhkrusektori ühise turupoliitika kohandamise vajadust, kuid leiab, et 
reformiettepanekud lähevad nii toomise vähendamise kui hindade alandamise osas liiga kaugele. EMSK 
arvab, et nende ellurakendamine tooks Euroopa suhkrusektorile kaasa märkimisväärseid negatiivseid 
tagajärgi ning tähendaks vähemalt 150 000 töökoha kaotamist, seda suuresti piirkondades, mis on juba 
niigi raskustes. 
 
Seetõttu EMSK: 
 
– toetab vähimarenenud riikide nõudmist läbirääkimiste järele Euroopa Liiduga suhkru 

impordikvootide üle;  
– kordab taas, et hindade alandamine peaks olema järkjärguline ja rangelt piiratud rahvusvaheliste 

kohustuste täitmisega; 
– soovitab säilitada kehtiva sekkumisrežiimi;  
– nõuab, et suhkrupeedi kasvatajatele hindade langusest tuleneva sissetulekukaotuse osalisi hüvitisi 

võimalikult suurendataks ning need eraldataks tervikuna; 
– toetab komisjoni ettepanekut ümberkorralduste kava kohta, kuid nõuab kasvatajatele 

kaasotsustusõigust ja toetuste maksmist tehaste sulgemise tõttu kannatavatele kasvatajatele, 
võimaldamaks neil oma ettevõtted ümber korraldada;  

– nõuab Euroopa struktuurifondide mobiliseerimist, andmaks Euroopa suhkrutööstuse 
ümberkorraldamisest mõjutatud töötajatele parimad võimalused uute elukutsete omandamiseks; 

– peab hädavajalikuks suhkrusektori kiireloomulist lülitamist energiadebatti (biokütuste poliitika), mis 
kujutab endast reformi negatiivsete tagajärgede hüvitamise vahendit; 

– kutsub nõukogu üles pöörama erilist tähelepanu raskustes olevatele või peedikasvatusele 
vähetasuvaid alternatiive pakkuvatele piirkondadele. 

 
– Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Ühine turukorraldus / seemned 
 
– Raportöör: hr Bros (Erinevad elualad – FR) 

 
– Viited: KOM(2005) 384 lõplik – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

 
– Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Humalaturu ühine korraldus 
 
– Raportöör: hr Kienle (Tööandjad – DE) 

 
– Viited: KOM(2005) 386 lõplik – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
– Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Veinituru ühine korraldus 
 
– Raportöör: hr Barato Triguero (Erinevad elualad – ES) 

 
– Viited: KOM(2005) 395 lõplik – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

 
– Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7. ERAOMAND JA MAKSUSTAMINE 
 
• Pärimisõigus ja testamendid 
 
– Raportöör: hr Retureau (Töötajad – FR) 
 
– Viited: KOM(2005) 65 lõplik – CESE 1242/2005 
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– Põhipunktid: 
 
Piiriülese pärimisõiguse osas pädevuse, kohaldatava õiguse ja vastastikuse tunnustamise reguleerimiseks 
Euroopa Liidus tuleks koostada määrus. 

 
Komitee jagab Euroopa Komisjoni seisukohta, et võimatu on välja töötada ühetaolist materiaalõigust 
piiriülese pärimise kohta ning testamendivorme, mida saaks kasutada kogu Euroopa Liidus. Käsitletavaid 
teemasid ja seatud prioriteete peab komitee asjakohaseks, kuna edusammud kõnealustes valdkondades 
lahendaksid juba mitmed praktilist laadi probleemid. 

 
Komitee hinnangul tuleks pärimisõiguse hajutatud reguleerimisele eelistada ühtset süsteemi. Siiski tuleb 
mõnel juhul teha erandeid, näiteks teatava välisriigis asuva kinnis- või vallasvara puhul.  

 
Komitee toetab ühenduse Haagi programmi selles osas, mis puudutab Euroopa pärimistunnistuse 
kehtestamist ning testamentide registreerimise süsteemi sisseviimist. 

 
Testamentide registreerimise Euroopa süsteem peaks igal juhul olema kooskõlas Baseli ja Washingtoni 
konventsioonidega. 

 
Komitee soovib juhtida komisjoni tähelepanu maksuprobleemidele, mis võivad pärijatel tekkida seoses 
mitmes riigis paikneva pärandvaraga. 
 
Erilist tähelepanu peaks pöörama piiratud teovõimega pärijate huvide kaitsele. 
 
– Kontaktisik: Nemesio Martinez 

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

• Käibemaksu tagastamine maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht 
ei ole liikmesriigi territooriumil 

 
– Raportöör: hr Burani (Tööandjad – IT) 

 
– Viited: KOM(2004) 728 lõplik – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
EMSK toetab alati bürokraatia lihtsustamist taotlevaid ettepanekuid, eriti kui lihtsustamine väljendub 
samaaegselt riikliku halduspraktika tõhustamises ja paremale töö organiseerimisele ajendamises, nagu 
konkreetsel juhul.  
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EMSK on täielikult nõus ettepanekuga nõuda avalikult haldusaparaadilt esitatud taotluste viivitamatut 
käsitlemist. Kuigi samas on küsitav, kas kehtestatud taotluste käsitlemiste aegadest kinni pidamine on 
kõigis kahekümne viies liikmeriigis ka realistlik. 
 
Komitee viitab sellele, et 1% suurune intress kuus vastab liitintressile 12,68% aastas ja võib seega olla 
mõnes riigis teatud tingimustel kõrgem kui intressimäär, millest suuremat intressi loetakse 
liigkasuvõtmiseks. Seega teeb EMSK ettepaneku muuta artiklit 8 nii, et viivise intressid arvutataks igas 
riigis välja eeskirjade põhjal, mis siseriiklikud õigusaktid näevad ette maksuvõlglastele. 

 
– Kontaktisik: Imola Bedö 
   (Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

8. UUED INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD 
 
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia programmi MODINIS pikendamine 
 
– Raportöör: hr Retureau (Töötajad – FR) 
 
– Viited: KOM(2005) 347 lõplik – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
– Kontaktisik: Anna Wagner 
    (Tel: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

• Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus 
 
– Raportöör: hr Retureau (Töötajad – FR) 

 
– Viited: KOM(2005) 361 lõplik – CESE 1261/2005 
 
– Kontaktisik: Anna Wagner 
    (Tel: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


