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-1Täiskogu istungjärgul toimus avatud istung kliimamuutuste ja Lissaboni strateegia teemal. Selle
osales Euroopa Komisjoni volinik Léonard Orban, kes rääkis teemal „Mitmekeelsus – poliitika
kõigi sidusrühmade jaoks ja koos sidusrühmadega”.

1. KLIIMAMUUTUSED
•

Kliimamuutused ja Lissaboni strateegia

−

Raportöör: Ernst Erik EHNMARK (töötajad – SE)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1458/2007

−

Põhipunktid
Kliimamuutused ei ohusta mitte ainult meie heaolu, vaid ka ellujäämist. See on globaalne oht,
mis kasvab üha kiiremini, sest jätkuvalt suurenevad heitkogused. Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee kutsub Euroopa Komisjoni tungivalt üles käivitama programme ja võtma
meetmeid, millega saavutada Euroopa Ülemkogu poolt käesoleva aasta märtsis seatud
ambitsioonikad eesmärgid. Inimesed ootavad selgeid märke prioriteetidest ja meetmetest.
Euroopa Liit peaks võtma endale juhtrolli – ja seda mitte ainult meetmete kavandamises, vaid ka
nende rakendamises.
EMSK soovitab tingimata, et Lissaboni strateegia, millega edendatakse konkurentsivõimet ja
töökohtade loomist, sisaldaks ka suuri jõupingutusi kliimamuutustega võitlemiseks. Lissaboni
strateegia kasutamine ühe vahendina ja selle „roheliseks” muutmine tähendab, et EL saab
kasutada juba olemasolevat struktuuri, millel on hästikorraldatud metoodika ja hästitoimiv
kooskõlastussüsteem. EL peab suurendama tõhusust ja kasutama igal võimalusel juba
olemasolevat koostoimet. Kliimamuutustega võitlemine võib positiivselt mõjutada konkurentsi.
Maailmaturul otsitakse uusi energiat säästvaid lahendusi, näiteks transpordivaldkonnas.
Suurendada tuleb investeeringuid teadus- ja arendustegevusse.
Nii majanduslikus mõttes kui ka kliimamuutusi arvestades on oluline, et rakendataks Lissaboni
strateegias jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks loetletud meetmeid. Lissaboni strateegia
uues kolmeaastases programmis peaks seega täpselt selgitama, mida „majanduskasvu” all
mõistetakse. Toetada tuleks sellist majanduskasvu, millega ei kaasne süsinikuhulga suurenemine
või mis ehk isegi vähendab seda. Komitee on mitmeid kordi selgitanud, et majanduskasvu ei saa
vaadelda puhtalt kvantitatiivselt, vajalik on uus majanduskasvu kontseptsioon, mille puhul on
esiplaanil kvalitatiivsed, jätkusuutlikkuse kriteeriumidele suunatud eesmärgid. Need kriteeriumid
hõlmavad mõistagi kasvuhoonegaaside heitkoguste hulga suurenemise lõpetamist.

−

Kontakt: Robert Kaukewitsch
(Tel: 00 32 2 282 23 66 – e-post: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu)
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2. ENERGEETIKA
•

Biokütuste eduaruanne

−

Raportöör: Edgardo Maria IOZIA (töötajad – IT)

−

Viide: KOM(2006) 845 lõplik – CESE 1449/2007

−

Põhipunktid
Järeldused ja soovitused
•

Komitee on põhimõtteliselt nõus 8.–9. märtsil 2007. aastal toimunud kevadise Euroopa
Ülemkogu järeldustega.

•

Esimese põlvkonna biokütustel on mitmeid puudusi ja need ei vasta täielikult Euroopa
eesmärkidele. Nimelt on nende tootmis- ja keskkonnakulud väga kõrged, lisaks kulutavad
nad inimtoiduks ja loomasöödaks kasutatavat teravilja ning vastutavad osaliselt
teraviljahinna tõusu eest maailmaturul.
Biodiisli puhul tuleb eritähelepanu pöörata järgmistele probleemidele:
−
−
−

piiratud tootlikkus;
kõrged kulud (0,4–0,7 eurot/l);
probleemid stabiilsusega (hapnikuelementide esinemine), mistõttu on raskusi
ladustamisel.

Bioetanooli puhul on aga probleemid järgmised:
−
−
−

piiratud tootlikkus (kuid vähem piiratud kui biodiisli puhul);
suur vee ja väetiste tarbimine;
ei sobi kokku praeguste torujuhtmetega, mis on mõeldud naftapõhiste kütuste
transpordiks (korrosiooni oht).

•

Komitee rõhutab, et sotsiaalse, keskkondliku ja majandusliku mõju kõrval tuleb hoolikalt
hinnata ka biokütuste arendamisega seotud tehnilisi probleeme. Eelkõige tekib biokütuste
tootmiseks kasutatava tooraine tootlikkuse küsimus: ühest tonnist suhkrupeedist saab
toota umbes 400 liitrit bioetanooli (u 1500 Mcal). Selline suhe ei ole ökonoomne ega
tõhus, arvestades kui palju energiat on vaja biomassist biokütuste tootmiseks.

•

Komitee rõhutab, et puhtalt keskkonna vaatepunktist tuleb arvestada metsade hävitamise
ja toorainete ladustamisega seotud ohtudega. Sellega seoses tekkivate bioloogiliste ja
biokeemiliste riskidega tuleb otsustavalt ja kohusetundlikult võidelda.
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•

Komitee peab vältimatuks erilise tähelepanu pühendamist pinnase hooldamisele ja kaitsel.

•

Komitee soovitab komisjonil ja kõigil Euroopa institutsioonidel pöörata erilist tähelepanu
veevajaduse probleemile biokütuste tootmisel.

•

Komitee on seisukohal, et rohkem tuleb toetada teadus- ja arendustegevust teise ja ka
kolmanda põlvkonna biokütuste, nagu biobutanooli valdkonnas.

•

Komitee leiab, et biokütuste arendamine võiks pakkuda võimalusi Euroopa majandusele,
aidates nii kaasa Lissaboni agenda eesmärkide elluviimisele.

•

Edendada tuleb võimalusi, mida põllumajandus biokütuste arendamises näeb.

•

Komitee soovitab komisjonil kontrollida võimalust laiendada saastekvootide
sertifikaatide süsteemi transpordisektorile, sest need võivad pakkuda täiendava stiimuli
uute lahenduste otsingutele kahjulike heidete vähendamise tõhustamiseks.

•

Komitee kutsub komisjoni üles viima sisse kohustusliku ja ulatusliku sertifitseerimise,
mis võimaldab kõigis etappides säästvat biokütuste tootmist.

−

Kontakt: Sven Dammann
(Tel: 00 32 2 546 93 66 – e-post: svenn.dammann@eesc.europa.eu)

•

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heidete vähendamine

−

Raportöör: Virgilio RANOCCHIARI (tööandjad – IT)

−

Viide: KOM(2007) 19 lõplik – CESE 1450/2007

−

Põhipunktid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni algatust ja leiab, et
sõiduautode tõhususe suurendamisel tuleb arvestada tootjate suutlikkust uuendusi nii
majanduslikult kui ka tehnoloogiliselt sisse viia ning potentsiaalsete ostjate ostuvõimet. Tuleb
luua õigusraamistik, mis oleks võimalikult tõhus nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka
keskkonnaalaselt. Üksikasjalikus mõjuhindamises peaks arvestama selliseid tegureid nagu
erinevate võimaluste tulud ja kulud, alternatiivsed kütused, maksustiimulid, madala
veeretakistusjõuga rehvid jne. EMSK loodab ka, et valitud õigusakt on võimalikult neutraalne
tootjate konkurentsi suhtes. Sellega seoses väljendab EMSK muret komisjoni kavatsuse üle
rakendada õigusakti ka kergete tarbesõidukite osas.

−

Kontakt: Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 82 87 – e.post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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3. LISSABONI STRATEEGIA
•

Ettevõtlik meelelaad ja Lissaboni tegevuskava

−

Raportöör: Madi SHARMA (tööandjad – UK)

−

Kaasraportöör: Jan OLSSON (erinevad elualad – SE)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1460/2007

−

Põhipunktid
Komitee
•

leiab, et ettevõtlikkust, mis selle kõige üldisemas tähenduses innustab ja edendab
uuendusmeelset ja loomingulist meelelaadi, tuleks Lissaboni strateegias esile tuua ühe
peamise vahendina suurema majanduskasvu ja paremate töökohtade loomisel, sotsiaalse
ühtekuuluvuse saavutamisel ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel;

•

leiab, et haridus ja koolitus igas vanuserühmas ja igal võimekusastmel peab stimuleerima
kõikide üksikisikute loomingulisust ja potentsiaali;

•

rõhutab, et kogukondade, organisatsioonide ja üksikisikute ettevõtliku meelelaadi
arendamiseks selle kõige laiemas tähenduses tuleks mobiliseerida avaliku ja erasektori
osalejad;

•

kutsub Euroopa Komisjon üles välja töötama raamistiku edusammude läbivaatamiseks ja
parimate tavade vahetamiseks; parimate tavade vahetamine on oluline ning sellealaste
edusammude jälgimiseks võiks korraldada iga-aastaseid hindamiskonverentse;

•

soovib, et sotsiaalpartnerid kaaluksid ettevõtliku meelelaadi edendamisest saadavat kasu
ning leiaksid ühise keele terviklike meetmete osas;

•

rõhutab, et edendada tuleb sotsiaalmajanduslike ja valitsusväliste organisatsioonide rolli
ettevõtliku meelelaadi edendamisel ühiskondlike eesmärkide ning sotsiaalsete uuenduste
saavutamiseks;

•

toetab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi algatust
käivitada kaasav ettevõtlusstrateegia ning kavatseb selles aktiivselt osaleda;

•

rõhutab, et meedial on väga oluline roll ettevõtliku meelelaadiga Euroopa kujundamisel;
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−

innustab komisjoni volinikke Figelit ja Verheugenit, et nad hariduse ja kultuuri
peadirektoraadi ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi ühisettevõtmises edendaksid
ettevõtliku meelelaadiga seotud oskuste ja suhtumiste kasu ja väärtust Lissaboni
tegevuskava kontekstis, nimetades 2009. aasta loomingulisuse, uuendusmeelsuse ja
ettevõtliku meelelaadi aastaks.

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

4. TRANSPORT
•

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine – autotransport

−

Raportöör: Frederic Adrian OSBORN (erinevad elualad – UK)

−

Viide: KOM(2007) 18 lõplik – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007

−

Põhipunktid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab kindlalt Euroopa Liidu plaane tegeleda
kliimamuutusega kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kaudu. Komitee arvates tuleb
transpordisektoris lähtuda kõige alusest ja tegeleda nende survetega, mis on põhjustanud
kõikvõimaliku liikluse pideva kasvu paljude aastate jooksul. Samuti arvab komitee, et veel on
võimalik märkimisväärselt parandada ka kõigi transpordiliikide energiatõhusust. Komitee taunib
automootorite tõhusust käsitlevate algsete komisjoni kavatsuste ilmset leevendamist, mis
vähendab kõrgemate standardite saavutamise survet autotööstusele.
Komitee toetab põhimõtteliselt biokütuste kasutuse levikut Euroopa Liidus. Samas arvab
komitee, et väga hoolikalt on vaja hinnata biokütuste CO2 üldmõju ning jälgida leviku kiirust ja
tasakaalustatust. Komisjon peaks täpsustama, kuidas ta kavatseb saavutada biokütuste kasutuse
osakaalu osas 2020. aastaks seatud 10 % eesmärgi, arvestades nõukogu poolt selle sihi
saavutamisele seatud tingimusi. Samuti peaks komisjon olema valmis oma lähenemisviisi
muutma, kui see osutub süsiniku hulga kahandamisel loodetust vähem tõhusaks või kui sel on
maailma põllumajanduse struktuurile või bioloogilisele mitmekesisusele soovimatu mõju.
Komitee nõustub siiski, et on kohane muuta kütusespetsifikatsioonide eeskirju käesolevas
direktiivis kavandatud kujul, et võimaldada toota ja turustada uut suure biokütusesisaldusega
bensiini, eeldusel, et lahendatud on võimaliku saaste probleem.
Komitee toetab kindlalt ettepanekut nõuda, et kütusetööstus kontrolliks nende poolt turule
viidavatest kütustest elutsükli jooksul lenduvate kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja esitaks
nende kohta aruandeid ning kohustuks ajavahemikus 2010–2020 vähendama nimetatud
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kui jätta see liikmesriikide ülesandeks.
−

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

•

Mootorsõidukid – tagumised numbritulelaternad
C kategooria arvamus

−

Viide: KOM(2007) 451 lõplik – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007

−

Kontakt: João Pereira dos Santos
(Tel: 0032 2 546 9245 – e-post: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Põllu- või metsamajanduslike
summutamine

traktorite

tekitatud

raadiohäirete

C kategooria arvamus
−

Viide: KOM(2007) 462 lõplik – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007

−

Kontakt: João Pereira dos Santos
(Tel: 0032 2 546 9245 – e-post: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Ohtlike kaupade autovedu (rakendusvolitused)
C kategooria arvamus

−

Viide: KOM(2007) 509 lõplik – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007

−

Kontakt: Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 8287 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

5. TÖÖSTUSPOLIITIKA JA UUNDUSTEGEVUS
•

Innovatiivse meditsiini algatus / ühisettevõtte loomine

−

Raportöör: Gérard DANTIN (töötajad – FR)

−

Viide: KOM(2007) 241 lõplik – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007

Greffe CESE 167/2007 (FR/EN) HR/KR/am
.../...

-7-

−

Põhipunktid
EMSK tervitab kõnealuse määruse ettevalmistamisele eelnenud laialdast konsultatsiooni ja
kiidab heaks ettepaneku koostada iga-aastane aruanne IMA ühisettevõtte tulemuste kohta. Samas
kahetseb komitee, et puudub varasemate Euroopa tehnoloogiaplatvormide toimimise ja töö
tulemuste üksikasjalik ülevaade.
Farmaatsiatööstust peetakse strateegilise tähtsusega valdkonnaks, mille tooted etendavad olulist
rolli Euroopa kodanike tervises ja heaolus. Seda olukorda ja Euroopa mahajäämust
farmaatsiaalastes teadusuuringutes arvestades on otsus luua innovatiivse meditsiini algatuse
(IMA) ühisettevõte igati õigustatud.
Komitee soovitab:
•

parandada uute ravimite turvalisuse ja tõhususe prognoosi;

•

takistada nii avalikus kui ka erasektoris teadusuuringute kattuvuse tõttu tekkivat
ressursside raiskamist;

•

täita lüngad oskustööjõu osas ja

•

luua vajaliku koostoime tagamiseks vahend.

−

Kontakt: Claudia Drewes-Wran
(Tel: 00 32 2 546 80 67 – e-post: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu)

•

Tehnoloogiaalgatuse rakendamine manussüsteemides / ühisettevõtte
ARTEMIS loomine

−

Raportöör: Gérard DANTIN (töötajad – FR)

−

Viide: KOM(2007) 243 lõplik – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007

−

Põhipunktid
EMSK rõhutab investeeringute osas pakutava uuendusliku strateegia olulisust – see koondab
ELi, ettevõtete, uurimis- ja arendustegevuses osalevate eri liikmesriikide ja struktuuride
ressursid.
Komitee arvates on avaliku ja erasektori partnerlusel põhinev ühisettevõte ARTEMIS Euroopa
teadusruumi loomise nurgakivi ning annab olulise panuse Euroopa ettevõtete konkurentsivõime
tõstmisse.
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Komitee peab vajalikuks järgmist:

−

•

menetluste tõelist lihtsustamist;

•

teabekava, mis võimaldab koondada vajalikke majanduslikke ressursse;

•

töötajate kvalifikatsiooni ja ARTEMISega loodud töökohtade asjakohastamiseks vajalike
kutseõppekavade koostamist.

Kontakt: Claudia Drewes-Wran
(Tel: 00 32 2 546 80 67 – e-post: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu)

•

Ühisettevõtte Clean Sky moodustamine

−

Pearaportöör: Gérard DANTIN (töötajad – FR)

−

Viide: KOM(2007) 315 lõplik – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007

−

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

•

Ühisettevõtte ENIAC loomine

−

Pearaportöör: Gérard DANTIN (töötajad – FR)

−

Viide: KOM(2007) 356 lõplik – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007

−

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

6. PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
−

Ühise põllumajanduspoliitika olukord ja tulevik pärast 2013. aastat
Raportöör: Adalbert KIENLE (tööandjad – DE)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1457/2007

−

Põhipunktid
EMSK arvates tuleks olukorra hindamisel asetada prioriteet otsemakseid puudutavate
halduseeskirjade
põhjalikule
läbivaatamisele
ja
vastavusnõuete
rakendamisele.
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EMSK arvates ka tulevikus meetmeid,

−

•

millega reageerida põllumajandusturgude suureneva ebastabiilsuse riskidele;

•

millega on võimalik tagada, et tootmisele kõrgete standardite kehtestaminest ei
muudetaks mõttetuks, lubades importe, mis ei vasta ELi nõuetele;

•

mis aitavad ka tulevikus tagada mitmekülgse toiduainete pakkumise.

Kontakt: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel: 00 32 2 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

7. REGIONAALPOLIITIKA
•

Hüvitised ebasoodsate tingimustega piirkondadele pärast 2010. aastat

−

Raportöör: Adalbert KIENLE (tööandjad – DE)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1456/2007

−

Põhipunktid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on arvamusel, et ebasoodsate looduslike tingimustega
piirkonnad vajavad ning teenivad avalikkuse ja poliitikute erilist tähelepanu. Sama kehtib ka
selles arvamuses käsitletud „muude vähemsoodsamate piirkondade” kohta (vahepealsed
piirkonnad). EMSK leiab, et hüvitised, mida EL ja liikmesriigid ühiselt rahastavad, kujutavad
endast hädavajalikku vahendit kultuurmaastiku ja põllumajanduse säilitamiseks kõnealustes
piirkondades, ning juhib tähelepanu sellele, et hüvitised peavad aja jooksul muutuma
usaldusväärsemaks.

−

Kontakt: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel: 00 32 2 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

8. ARENGUABI
•

Euroopa Liidu sisserändepoliitika ja arengukoostöö päritoluriikidega

−

Raportöör: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (töötajad – ES)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1461/2007
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Põhipunktid
Rände ja arengu omavahelist seost analüüsides on rännet hakatud uutmoodi käsitlema, võttes
arvesse päritoluriigi huvisid ja loobudes Euroopas domineerivast vaatepunktist, mille kohaselt
rändepoliitika kujundamisel lähtuti üksnes vastuvõtva riigi vajadustest ja huvidest.
Seni on ELi arengukoostööpoliitikas pööratud vähe tähelepanu rändele kui vaesusega võitlemise
tegurile.
Kuigi selle eesmärk ei ole otseselt rändevoogude soodustamine ega pidurdamine, võib see
vaesuse ja ebavõrdsusega võideldes aidata vähendada põhjusi, mis toovad kaasa soovimatu
väljarände.
EMSK teeb komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ettepaneku
edendada välispoliitika raames rahvusvahelist rändealast õigusraamistikku, tuginedes
inimõiguste ülddeklaratsioonile, rahvusvahelisele kodaniku- ja poliitiliste õiguste paktile ning
rahvusvahelisele majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste paktile.
EMSK toetab Euroopa rändepoliitika uut lähenemisviisi: sisserändepoliitika juhtimine peab
toimuma koostöös päritoluriikidega, et muuta ränne nende riikide arenguteguriks. See eeldab
kõnealuse poliitika paljude aspektide, sh selliste küsimuste nagu riiki lubamise kriteeriumid või
sisserändajate liikumisvõimalused läbivaatamist.
EMSK on arvamusel, et selleks, et päritoluriigid saaksid võimalikult suurt kasu, tuleb
rahaülekannete finantsvahenduse kulusid vähendada.
EL peab toetama sisserändajate kogukondade hargmaiseid võrgustikke, sest see on üks viis,
kuidas aidata kaasa päritolumaade arengule.
Komitee toetab kodumaale tagasipöördumist ja liikumisvõimaluste parandamist kui ühte
inimkapitali taastamise ja ajude väljavoolu ärahoidmise viisi. Samuti kutsub komitee üles
järgima arengueesmärkidega kooskõlas olevat sisserändajate vastuvõtmise poliitikat, sest
sisserändajate vastuvõtmisega tehakse panus arengusse.

−

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

9. SOTSIAALNE KAITSE JA TÖÖTAJATE KAITSE
•

Võlad ja sotsiaalne tõrjutus jõukas ühiskonnas

−

Raportöör: Jorge PEGADO LIZ (erinevad elualad – PT)
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Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1459/2007

−

Põhipunktid:
Euroopa Liidu juhiste puudumisel kõnealuses valdkonnas on liikmesriigid välja töötanud oma
riiklikud õigussüsteemid, mille abil ennetada nii üksikisikute kui ka perede liiga suurt
võlakoormat. Abivajajatel aidatakse tekkinud olukorraga toime tulla ja pakutakse neile tuge.
Arvamuses pakutakse võimalust luua Euroopa võlaseireüksus, kes jälgiks kõnealuse nähtuse
arenguid Euroopa tasandil, oleks kõigi asjaomaste poolte dialoogifoorum ning pakuks ja
kooskõlastaks võlaprobleemi ennetamise ja leevendamise meetmeid ning hindaks nende mõju.
Komitee on siiski teadlik, et sellise sisu ja ulatusega samme on võimalik kooskõlastada üksnes
juhul, kui komisjon, parlament ja nõukogu otsustavad teha sellest oma tegevusprioriteedi –
vahetus dialoogis organiseeritud kodanikuühiskonnaga, kes esindab põhiosa huvitatud osapooltest
(perekonnad, töötajad, tarbijad, rahandusasutused jne).
Väga soovitatav on võtta alusuurimuste, konsultatsioonide ning seadusandlike ja muude
ettepanekute kujul tarvitusele vajalikud järelmeetmed ning anda alustuseks välja roheline raamat,
milles määratletakse ja tuvastatakse probleemi asjaolud ning antakse laialdaste avalike arutelude
kaudu sõna kõigile osapooltele.
Lisaks palub komitee Euroopa Parlamendil ja nõukogul võtta arvesse käesolevas arvamuses
kodanikuühiskonna seisukohast käsitletavaid põhiprobleeme ning seada need oma poliitilises
tegevuskavas esmatähtsale kohale.

−

•

Kontakt: Ewa Kaniewska
(Tel: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

Eakate väärkohtlemine

−

Raportöör: Renate HEINISCH (erinevad elualad – DE)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1465/2007

−

Põhipunktid:
Komitee
•

rõhutab, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 25 tunnustatakse ja austatakse eakate
õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu; tuleviku väljakutse seisneb nende
demograafiliste muutustega edukalt toimetulemises;
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rõhutab, et eakate väärkohtlemine on täiesti unustatud teema; eriti on ohus need eakad,
kes on hooldusest sõltuvad ja/või elavad eraldatuses kas kodus või hooldusasutuses;

•

kutsub Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariike üles eakate, eriti hooldust vajavate eakate
väärkohtlemise probleemiga tegelema;

•

peab vajalikuks üleeuroopalist strateegiat; Kõnealuse üleeuroopalise strateegia aluseks
peab olema kogu ELi hõlmav uurimus eakate ja eriti hooldust vajavate eakate
väärkohtlemise kohta;

•

peab äärmiselt oluliseks riiklikku ja üleeuroopalist kogemustevahetust heade tavade
meetodite ja mudelite kohta, et tagada hoolduse valdkonna standardite kvaliteet ja areng;

•

leiab, et eakate, eriti hooldust vajavate eakate väärkohtlemisega on võimalik tõhusalt
võidelda üksnes asjaomasel riiklikul tasandil. Seetõttu tuleb koostada kõnealuse
väärkohtlemisega võitlemiseks riiklikud tegevuskavad, kus peab eelkõige tähelepanu
pöörama järgmistele aspektidele:

•

hooldust vajavate eakate väärkohtlemise teemaga seotud tabude murdmine;

•

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kooskõlas olevate raamdirektiivide ja õiguslike aluste
loomine;

•

riiklike aruannete koostamine kodusel hooldusel olevate ja hooldusasutustes elavate
eakate väärkohtlemise ennetamise kohta;

•

kõigi hooldusega vahetult seotud isikutele ja asutustele kättesaadava teabe, nende
tegutsemisvolituste ja koostöö parandamine;

•

ulatusliku, hõlpsasti kättesaadava ja konfidentsiaalse nõustamisteenuse loomine;

•

meetmed pereliikmest hooldajate abistamiseks ja nõustamis- ja toetusvõimalused
kutselistele hooldajatele;

•

võrgustike loomine kõigi hooldusega vahetult seotud isikute ja asutuste jaoks.

−

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

•

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika

−

Raportöör: Daniel RETUREAU (töötajad – FR)
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Viide: KOM(2007) 46 lõplik – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007

−

Põhipunktid:
Komitee toetab määruse ettepanekut ja selle õiguslikku alust. Ettepanek vastab subsidiaarsuse ja
proportsionaalsuse põhimõtetele, võimaldades seejuures koguda andmeid, mis on vajalikud
ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia elluviimiseks. Strateegia rakendamine nõuab
konkreetse õigusliku raamistiku kehtestamist.
Ettepanekus rõhutatakse, et eelkõige töötajate liikuvuse tõttu on oluline määratleda ühised
mõisted ja luua tunnustamise süsteemid järgmistes küsimustes:
•

tööõnnetused ja õnnetused teel tööle,

•

töötingimustest ja/või tööga seotud teguritest põhjustatud kutsehaigused,

•

tööõnnetustest või tööga seotud haigustest põhjustatud ajutine või püsiv töövõimetus ja
invaliidsus ning kaotatud tööpäevad.

Komitee arvab, et iga tüüpi õnnetusse sattunute arvu kohta statistikat kogudes oleks mõistlik võtta
arvesse ka kannatanute sugu ja vanust ning võimaluse korral nende töölepingu tüüpi. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata kogutud isikuandmete konfidentsiaalsusele.
Komitee usub, et koostööd ILO ja WHOga tuleks arendada. Komitee peab kõnealust määrust
üheks kõige kasulikumaks vahendiks nii kogutavate andmete tüübi ja määratluse kui ka andmete
kogumise ja analüüsimise viiside ühtlustamiseks.
−

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

• Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine töötajate ja nende pereliikmete
suhtes
−

Raportöör: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (tööandjad – ES)

−

Viide: KOM(2007) 159 lõplik – 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab määruse nr 1408/71 lisades tehtud muudatusi, sest
komitee on veendunud, et need muudatused parandavad määruse sisu ja toovad kasu Euroopa
Liidu kodanikele, kellele nimetatud määrust kohaldatakse. Eriti toetab komitee neid muudatusi,

Greffe CESE 167/2007 (FR/EN) HR/KR/am
.../...

- 14 mis võimaldavad kooskõlastada teatud hüvitised, nii et need ei oleks enam erandlikud ega mitteeksporditavad.
Samuti soovib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui sotsiaalpartnerite ja organiseeritud
kodanikuühiskonna esindaja juhtida tähelepanu määruse nr 883/2004 rakendusmääruse
ettepaneku õigusloomeprotsessi aeglusele. Komitee ei esitaks käesolevat arvamust, kui nimetatud
määrus oleks juba jõustunud. Seepärast kutsub komitee tungivalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu
üles kiirendama otsustusprotsessi ja võimaldama sotsiaalkindlustussüsteemide uute
kooskõlastamiseeskirjade jõustumist niipea kui võimalik.
−

Kontakt: Maria Judite Berkemeier
(Tel: 00 32 2 546 9897 – e-post: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)

10. LAIENEMINE
•

Horvaatia teel Euroopa Liitu

−

Raportöör: Anne-Marie SIGMUND (erinevad elualad – AT)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1468/2007

−

Põhipunktid:
Komitee tervitab läbirääkimiste sujuvat kulgu ja Horvaatia organiseeritud kodanikuühiskonna
ulatuslikku osalemist protsessis, kuid rõhutab, et kõigi oluliste peatükkide läbirääkimistes on
äärmiselt vajalik kõigi asjaomaste kodanikühiskonna esindusorganisatsioonide panus, eriti
sotsiaalpartnerite ulatuslik kaasamine.
Majanduslik olukord on Horvaatias stabiilne, kuid piirkonniti väga erinev. Sotsiaalse olukorra
osas on vaatamata viimaste aastate kiiduväärsetele edusammudele veel tööd, näiteks tööturu
probleemide lahendamisel. Komitee peab oluliseks soodsa keskkonna loomist ettevõtetele ja eriti
VKEdele, kes on majanduses ja töökohtade loomisel peamine jõud, eriti ebasoodsas olukorras
piirkondades.
Edasiminekut Horvaatia kodanikuühiskonna arengus peegeldab valitsusväliste organisatsioonide
tegevus. Kui varem oli kodanikuühiskonna tegevus suunatud inimõiguste kaitsele ja
edendamisele ning humanitaartööle, siis nüüd on pearõhk üha enam sotsiaalpoliitika
kujundamisel ja sotsiaalõigustel.
Kodanikuühiskonna tegevuse raames väärib Horvaatias eritähelepanu sotsiaalpartnerite dialoog
eri tasanditel. Horvaatia majandus- ja sotsiaalnõukogu pakub kolmepoolseks sotsiaaldialoogiks
(ettevõtjad ja ametiühingud kui valitsuse partnerid) hästi väljaarendatud institutsioonilist
raamistikku. Siiani ei ole see siiski konkreetseid tulemusi andnud.
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Nimetatud praeguste ja tulevaste ülesannete täitmisel pakub komitee oma abi ja koostööd, mis
võiks toimuda järgmises vormis:

−

•

valdkondlikud kohtumised Horvaatia organiseeritud kodanikuühiskonna esindajatega, et
vahetada teavet, arvamusi ja kogemusi;

•

EMSK liikmete osalemine seminaridel ja teistes algatustes ühinemiseelse abi
rahastamisvahendi raames;

•

koostöö Horvaatia ühinemisteemaliste teabe- ja teabevahetuskampaaniate korraldajatega,
töötades ühiselt välja näited, mille varal arusaadavalt ja läbipaistvalt selgitada ühinemise
tagajärgi konkreetsete rühmade jaoks.

Kontakt: Loïc Defaye
(Tel: 00 32 2 546 83 57 – e-post: loic.defaye@eesc.europa.eu)

11. MAKSUPOLIITIKA
•

Gaasiõli maksustamise erikord

−

Raportöör: Umberto BURANI (tööandjad – IT)

−

Viide: KOM(2007) 52 lõplik – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007

−

Põhipunktid:
Direktiivi ettepanek näib põhjendatud, v.a mõned kahtlused, mida EMSK väljendas.
Komitee soovitab muu hulgas tähelepanu pöörata üldisele hindade tõusule, tööstuspoliitikale
avaldatavale mõjule, äärealade olukorrale, Euroopa Liidu rahvusvahelisele konkurentsivõimele,
tööhõivele, autotranspordi sektori üldisele tootlikkusele ja tõhususele ning tagasimaksesüsteemi
eripäradele.

−

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

•

Käibemaksumäärade ajutised sätted

−

Raportöör: Umberto BURANI (tööandjad – IT)

−

Viide: KOM(2007) 381 lõplik/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007
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Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni tööd. Tehnilises plaanis on ettepanek
laitmatu: otsustusprotsessi edenedes etendavad rolli üksnes poliitilised tegurid. Komitee juhib
otsustajate tähelepanu asjaolule, et turg ja kodanikud vajavad läbipaistvaid, õiglaseid ja kiiresti
vastuvõetavaid õigusakte.

−

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

12. TARBIJAKAITSE
•

Tarbijakaitse / osaajalise kasutamise õigus

−

Raportöör: Jorge PEGADO LIZ (erinevad elualad – PT)

−

Viide: KOM(2007) 303 lõplik – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub üldjoontes komisjoni ettepaneku põhiideega.
Komitee leiab siiski, et vastavalt ühenduse õigustiku läbivaatamist käsitlevas rohelises raamatus
sätestatud komisjoni enda põhimõttele on just selles valdkonnas maksimaalne ühtlustamine
õigustatud – seda arutlusel oleva õiguse ainulaadse olemuse tõttu ning selle mitmekülgse
õigusliku olemuse kujundamise ja selle konkreetsete omaduste märkimisväärsete erinevuste tõttu
riiklikul tasandil.
Komitee leiab, et tarbijate õiguste kaitse meetmete tase on seatud liiga madalale ning kutsub
seetõttu komisjoni üles reguleerima ettepaneku teisi sama olulisi aspekte, võttes lähtekohaks
tarbijakaitse kõrgema taseme.
Seetõttu komitee
•

soovitab parandada mitmeid sätteid, milles käsitletakse kõnealuste õiguste suhtes
kohaldatavat õigussüsteemi, põhilepingu sisu ja selle seost täiendavate lepingutega, eriti
mitteseotud laenulepingutega, et tagada piisav tarbijakaitse ja seda laiendada;

•

rõhutab, kui oluline on asjakohase teabe edastamine lepingu osapooltele, eelkõige
vähemteadlikele tarbijatele. Seetõttu leiab komitee, et ei oleks kasulik välja jätta
liikmesriikide võimalust viia sisse proportsionaalne ja hoiatav kriminaalvastutus.
Rikkumise tunnusjooni tuleb asjakohaselt ja üksikasjalikult selgitada;
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−

kutsub komisjoni üles viima läbi konsulteerimisdokumendile laekunud vastuste
üksikasjaliku analüüsi.

Kontakt: Luís Lobo
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)

13. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS
•

Roheline raamat „Euroopa teadusruum: uued perspektiivid”

−

Raportöör: Gerd WOLF (erinevad elualad – DE)

−

Viide: KOM(2007) 161 lõplik – CESE 1440/2007

−

Põhipunktid:
Komitee tervitab komisjoni kavatsust tugevdada ja laiendada Euroopa teadusruumi. Esitatud
eesmärgid ja ettepanekud on suures osas õiged ja väärivad toetust. Siiski tuleb neid täiendada
ning mõnel puhul ka selgitada või parandada.
Käesolevas arvamuses analüüsib komitee mitmeid kõnealuse teemaga seonduvaid punkte ja teeb
hulga ettepanekuid, mis puudutavad muuhulgas teadlastele atraktiivse tööturu loomist, Euroopa
teadus- ja arendustegevuse taas maailma tippu viimist ja selleks vajalike meetmete võtmist,
struktuurifondi
vahendite
eraldamist
teadusja
arendustegevuse
valdkonna
infrastruktuurimeetmele, teaduse ja tehnoloogia infrastruktuuride maailmatasemele viimist ning
Euroopa teadusruumi atraktiivsust ja praeguse ajude äravoolu takistamist.

−

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

14. TELEKOMMUNIKATSIOON
•

Liikuva kosmoseside süsteemid

−

Pearaportöör: Marius Eugen OPRAN (tööandjad – RO)

−

Viide: KOM(2007) 480 lõplik – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007
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−

Põhipunktid:
EMSK kiidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku liikuva kosmoseside
süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta heaks ning soovitab see viivitamata
vastu võtta ja jõustada.
Komitee toetab kindlalt kõnealuse otsuse ettepaneku peamist eesmärki artikli 1 lõike 1
tähenduses: ühenduse menetluse loomine liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks
ning neile kasutuslubade andmiseks liikmesriikides.
EMSK arvates on kõnealuse otsuse viivitamatu vastuvõtmine vajalik, arvestades järgmist:
•

kosmoseside süsteemidega saab katta tohutuid alasid Euroopas ja korraga mitut ELi
liikmesriiki,

•

sellist tüüpi side puhul on võimalike raadiosageduste arv suhteliselt piiratud,

•

kehtivad korrad kosmoseside operaatorite valimiseks ning kasutuslubade andmiseks
liikmesriikides on erinevad,

•

olemasolevate raadiosageduste kasutus on praegu vähetõhus.

EMSK rõhutab, et kosmoseside süsteemide loomine ja kasutamine on kaetava ala suuruse tõttu
väga oluline algatus, millega tagatakse Euroopa kosmosetööstuse laienemine ja siderakenduste
arenemine ning mis on täielikult kooskõlas Lissaboni strateegia eesmärgiga edendada säästvat
arengut, aidates sealjuures järjest teravamates konkurentsitingimustes otse kaasa uute töökohtade
loomisele.
EMSK tunneb heameelt, et Euroopa Liidus on antud valdkonnas head tehnilised vahendid, mis
tuleb kasuks ka kõnealusele ettepanekule. Kolm maailma kõige suuremat satelliidioperaatorit on
Euroopa operaatorid ning satelliitside annab 40 % Euroopa kosmosesektori jooksvast tulust.
EMSK tervitab komisjoni saavutatud konsensust kõnealuse ettepaneku edendamisel. Ettepanekut
toetavad juba praegu kõik konsulteeritud pooled: kosmosesektor, telekommunikatsioonivõrkude
operaatorid, Euroopa kosmoseagentuur ja liikmesriikide riiklikud reguleerivad ametiasutused.
Lisaks leiab komitee, et praegusel kujul pakutakse otsuses välja tasakaalustatud
kompromisslahendus konsultatsioonide käigus väljendatud erinevate vaatepunktide lepitamiseks.
Erinevused esinesid järgmistes valdkondades: valiku meetodid ja kriteeriumid, vajadus
suurendada liikmesriikide paindlikkust seoses loa saamiseks vajaliku kuluva ajaga ja loa
kehtivusajaga ning vajadus täpsema koordineerimise järele loa andmisel liikmesriikides.
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Kontakt: Agota Bazsik
(Tel: 0032 2 546 8658 – e-post: Agota.bazsik@eesc.europa.eu)

15. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID
•

Kaalud
C kategooria arvamus

−

Viide: KOM(2007) 446 lõplik – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007

−

Kontakt: João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Direktiivi muutmine seoses teatavate sätete kohaldamisega Eesti suhtes
C kategooria arvamus

−

Viide: KOM(2007) 411 lõplik – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007

−

Kontakt: Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 8287 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
_____________
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