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Täiskogu istungjärgul osales Euroopa Komisjoni volinik Neelie Kroes, kes pidas ettekande teemal 
“Riigiabi reform Lissaboni strateegia perspektiivis: uuenduslikkuse näide”. 
 

1.  DEMOKRAATIA, DIALOOGI JA DISKUSSIOONI D-KAVA 
EUROOPALE 

 

• Järelemõtlemisperioodil ja kauemgi: demokraatia, dialoogi ja 
diskussiooni D-kava 

– Raportöör: Jillian van TURNHOUT (erinevad elualad–IE) 
 

– Viited: KOM(2005) 494 lõplik – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 

– Põhipunktid: 
 

Komitee on sihilikult valinud Euroopa Komisjoni teatisele vastamiseks lühikese ja tegusa vormi, 
visandades mõned konkreetsed meetmed, mille osas saaks komitee üksi ja ka koostöös teiste 
institutsioonidega anda järelemõtlemisperioodil ja kauemgi märkimisväärse panuse laiaulatuslikku 
arutellu. Kaks peamist sõnumit on: kasutada ära põhiseaduse lepingu Euroopa Liidu demokraatliku 
eluga seotud sätted, muutes kahel sambal – kodanikega peetaval dialoogil ja laiendatud Euroopa 
sotisaaldialoogil – tugineva osalusdemokraatia tegelikkuseks juba täna ning tagada organiseeritud 
kodanikuühiskonna ja tema esindajate ärakuulamine laiaulatuslike arutelude käigus. 
– Kontaktisik: Martin WESTLAKE 
 (Tel: 00 32 2 546 92 26; e-post: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. TEADMISTEPÕHINE ÜHSIKOND, UUENDUSTEGEVUS, 
KONKURENTSIVÕIME: LISSABONI STRATEEGIA JA 
RIIGIABI 

 

• Tee Euroopa teadmistepõhise ühiskonnani – organiseeritud 
kodanikuühiskonna panus Lissaboni strateegiasse 

− Raportöör: hr OLSSON (erinevad elualad–SE) 
− Kaasraportöörid: pr BELABED (töötajad–AT), 
    hr VAN IERSEL (tööandjad–NL) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1500/2005 
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− Põhipunktid: 

 
Liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa ja riikide parlamendid, ettevõtted, rahandusasutused 
ning kodanikuühiskond peavad ennast siduma Euroopa ühise teadmisteruumiga, mis on mõeldud 
kõigile kodanikele, organisatsioonidele ja äriühingutele ning millel on selgelt määratletud 
eesmärgid, kriteeriumid, ajakavad ning vastutusvaldkonnad. 
Euroopa ühise teadmisteruumi ja siseturu koostoime vallandab uue majanduskasvu potentsiaali. 
Seepärast tuleb teadmistepõhisele majandusele üleminekut takistavad siseturu tõkked esimesel 
võimalusel kõrvaldada. 
Tööjõu, teadlaste ja üliõpilaste vaba liikumist tuleb edendada ning sellega peavad kaasnema 
korralikud töötingimused ja palk. 
EL, liikmesriigid ja piirkonnad peavad oma avaliku sektori kulud suunama majanduskasvu 
suurendavatesse investeeringutesse. Liikmesriigid koostöös erasektori sidusrühmadega peaksid 
võtma endale kohustuse viia ELi fondide toetusel ellu riiklik teadmiste edendamise kava. 
EMSK nõuab, et toetataks Euroopa Komisjoni dokumendis “Finantsperspektiiv 2007–2013” 
esitatud ettepanekuid teadusuuringute, uuendustegevuse ja õppe rahastamise kohta. 
EMSK kutsub ettevõtteid, rahandusasutusi ja erafonde üles suurendama investeeringuid 
teadmistepõhisesse majandusse ja nõuab nende sellealase tegevuse toetamist maksusoodustustega. 
Euroopa Komisjonil peaksid olema suuremad volitused poliitiliste suuniste andmisel ja 
edusammude jälgimisel. 
EMSK soovitab alalise struktureeritud diskussiooni alustamist, et motiveerida otsustajaid kõigil 
tasandeil ja soodustada dialoogi kodanikega. 
Riiklikel parlamentidel ning majandus- ja sotsiaalkomiteedel on määrav roll ja nad peavad 
diskussioonis osalema. Kaasama peaks ka kohalikke ja piirkondlikke tegutsejaid. 
Erasektori sidusrühmad peaksid võtma aktiivselt vastutust konkreetsete panuste ja tegevuste 
kaudu. Sotsiaalne ja kodanikega peetav dialoog on olulised vahendid elukestva õppe, 
uuendustegevuse ja tehnoloogiapoliitika edendamiseks. 
Tugev, majanduskasvu ja tööhõivet soodustav makromajanduspoliitika peaks looma tingimused, 
millega pannakse alus teadmistepõhisele ühiskonnale, seades esiplaanile eelkõige nõudlusest 
tingitud uued tehnoloogiad. 
EMSK kordab üleskutset rakendada elukestva õppe hartat kõigil tasandeil. Seda peaksid toetama 
riiklikud ja erainvesteeringud ning struktuurifondid. Tööhõivepoliitika ja sotsiaalse kaitse uued 
vormid peaksid looma soodsad tingimused, võimaldamaks töölistel täiel määral elukestvast õppest 
osa saada. 
Tööstuspiirkondi, tehnoloogiaparke ja muid uuenduslikke keskkondi tuleb edendada. 
 

− Kontaktisik: Gilbert Marchlewitz 
 (Tel: 00 32 2 546 93 58; e-post: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Tehnoloogiapargid ja tööstuse muutused 
– Raportöör: hr TÓTH (erinevad elualad–HU) 
– Kaasraportöör: hr KUBÍCEK (II kategooria–CZ) 
 
Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1494/2005 

 
– Põhipunktid: 
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Käesoleva omaalgatusliku arvamuse eesmärk on arutada tööstusparkide võimalikku panust ning 
nende omavahelist seost Euroopa Liidu ees seisvate ülesannete valguses, kuna nad tõhustavad 
ühinemisjärgsetes tingimustes majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega seotud valdkondi, mis 
väärivad erilist tähelepanu seoses tööstuse muutustega. 
 
Tööstuspargid, tehnopargid, teaduspargid ning sarnaste nimetustega muud asutused on 
innovatsioonikeskused, mis aitavad kaasa Lissaboni strateegia ja 2005–2008. aasta 
majanduspoliitika põhisuundade praeguse etappi peaeesmärkide elluviimisele. Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee käesoleva omaalgatusliku arvamuse eesmärk on edendada sarnaste 
organisatsioonide arengut 15 “vanas” ja 10 uues liikmesriigis ning tõhustada nendevahelist 
koostööd. Lisaks sellele soovib komitee tõhustada juurdepääsu Euroopa Komisjoni ning teiste 
Euroopa Liidu institutsioonide toetustele, mida eraldatakse tööstus-, tehnoloogia-, teadusparkidele 
ja teistele sarnastele parkidele kõigis liikmesriikides. 
 
Tööstusparke iseloomustab täiesti omalaadne roll, mida nad innovatsiooni edendamises mängivad. 
Sel põhjusel ei piisa tööstusparkide võrgustiku kujundamisel vaid tööstuslike ja põllumajanduslike 
aspektide arvestamisest: akadeemilise ja ülikoolide intellektuaalse baasi panus muutub majanduse 
ees seisvate väljakutsetega toimetulekul aina olulisemaks. 
 
Innovatsioonikeskustel ja siirdeagentuuridel on tegevusväli, mis ei piirdu vaid ühe kindlalt 
piiritletud valdkonnaga: nimelt loovad nad teenustega (kas mittetulunduslikult või ärilistel alustel), 
mida nad osutavad mõne piirkonna või riigi ettevõtetele, sildu teaduse ja majanduse vahel. 
Keskused ja agentuurid innustavad ettevõtteid ja aitavad neil uurimistulemusi kasutada, etendades 
selles protsessis peaaegu vahendaja rolli.  
 
Paljud uurimis- ja teaduspargid tekkisid aladele, kus nad panid aluse heaolule ja lõid palju 
teadusalaseid võimalusi. 
 
EMSK arvates peaks Euroopa Liit omama aktiivset rolli nii tööstus- ja tehnoparkide kui 
innovatsioonikeskuste loomise ja arendamise edendamisel liikmesriikides ja piirkondades, 
võimaldades nii uute ja vanade liikmesriikide täielikku integratsiooni laienenud ühtsel turul, mis 
on vastavalt taashoogustatud Lissaboni strateegiale uue majanduskasvu ja kestva arengu 
partnerluse üks võtmeelement.  
 
EMSK arvates tuleb tööstus- ja tehnoparkide võrgustike edendamise poliitikat arendada kolmel 
tasandil, st Euroopa, siseriiklikul ja piirkondlikul/kohalikul tasandil. 
 
EMSK toetab koostööd liikmesriikide tööbüroode vahel ja kõigi institutsioonide esindajatega 
Euroopa Liidu tasandil, kes on huvitatud töökohtade loomisest, eesmärgiga tagada parkide jätkuv 
võime luua uusi töökohti, kasutades ära võrgustiku poolt pakutavaid võimalusi. 
 
EMSK rõhutab, et väga oluline on arendada tööstusparke ja tööstuspiirkondi kui uuendusaluseid 
(Euroopa uuenduskeskuste platvorm), mis võimaldavad ühise strateegilise nägemuse arengut, 
võimsuste laiendamist ning ametiühingute ja kutseliitude kultuurilist arengut koostöös 
organiseeritud kodanikuühiskonna asjaomaste osalejatega. 
 



- 4 - 

Greffe CESE 192/2005   FR/ET  ML/am 
 …/… 

− Kontaktisik: Pol Liemans 
  (Tel: 00 32 2 546 82 15; e-post: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

 

• Ümberkorraldused ja tööhõive 
− 
− 

− 

− 

Raportöör: hr ZÖHRER (töötajad–AT) 
Kaasraportöör: hr SOURY–LAVERGNE (I kategooria–FR) 
 

Viide: KOM(2005) 120 lõplik – CESE 1495/2005 
 
Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni valitud laiaulatuslikku valdkonnaülest 
lähenemist. Tööstuse muutused ja asjaomaste poolte vastav kohanemisvõime on määrava 
tähtsusega konkurentsivõime säilitamisel. Edu sõltub sellest, kuidas tullakse toime muutuste 
sotsiaalsete tagajärgedega.  
 
Komitee nõustub üldiselt kõnealuse nähtuse komisjonipoolse analüüsiga, kuid leiab, et tarvis oleks 
põhjalikumat analüüsi. Eelkõige jagab komitee komisjoni arvamust, et ümberkorraldused ei pea 
tähendama sotsiaalset ega majanduslikku tagasiminekut, vaid moodustama osa majanduskasvu ja 
tööhõive strateegiast. 
  
Rahastamisvahendite reformi puhul nõustub komitee sellega, et vahendeid tuleb veelgi enam 
suunata ümberkorralduste ennetamisele ja juhtimisele. 
 
Tööstuspoliitika raames on komitee arvates eelkõige tarvis süvendada valdkondlikku 
lähenemisviisi, mis võimaldab leida sobivad lähenemisviisid üksikute valdkondade jaoks. 
Ettevõtete suhtes kehtivate õigusaktide parandamine on oluline punkt, mida on siiski tarvis veel 
konkreetsemalt vaadelda ja täpsustada. Lisaks on kõnealust olukorda võimalik parandada 
tehnoloogiliste algatuste, eelkõige tehnoloogiaplatvormide kaudu. Tähelepanu tuleb pöörata ka 
uuendusteks sobiva keskkonna loomisele. 
 
Seoses konkurentsipoliitikaga tekib küsimus, kas olemasolevad vahendid on piisavad. Seoses 
riiklike toetustega tuleb erilist tähelepanu pöörata ümberkorralduste ning tootmise 
ümberpaigutamise seostele. 
 
Eriti oluline on valdkondliku sotsiaalse dialoogi arendamine. Komitee nõustub komisjoniga selles, 
et sotsiaalpartneritel on seoses nende valdkonnasiseste teadmistega eriline hoiatav roll. Kõnealust 
vahendit ei tuleks siiski kasutada ainult kriisiolukordades. Euroopa töönõukogudel on ettevõtete 
ümberkorraldustes oluline roll. Konsulteerimist seoses Euroopa töönõukogusid puudutava 
direktiivi taasläbivaatamisega tuleb vaadelda ümberkorralduste raames, kuid seda on tarvis 
käsitleda laiemas kontekstis. 
 
Komitee tervitab põhimõtteliselt ümberkorraldusi käsitleva foorumi loomist. Foorumi eesmärk on 
välja selgitada parimad tavad ning analüüsida nende ellurakendamisel esinevaid kohalikke 
takistusi (eeskirju). 
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Komisjon kavandab rohelist raamatut tööõiguse arengu kohta. Just ümberkorralduste kontekstis 
peab tööõiguse arendamise eesmärk olema paindlikkuse ja kindlustunde tasakaalustatud suhe. 
 
Ühendusesisese liikumise edendamise seisukohalt tundub ainus komisjoni esitatud ettepanek, 
nimelt direktiivi ettepanek täiendavate pensioniõiguste ülekandmise kohta, veidi puudulik. 

 
– Kontaktisik: José Miguel Cólera 
 (Tel: 00 32 2 546 96 29; e-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Riigiabi tegevuskava 
– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 107 lõplik – CESE 1483/2005 
 
– Põhipunktid: 
 EMSK pooldab Euroopa riigiabi poliitika uuendamist, mis põhineb ennetaval lähenemisel ja uuel 

üldisel ühenduse raamistikul. Sel eesmärgil esitab komitee oma arvamuses üksikasjalikud 
soovitused.  

 
– Kontaktisik: João Pereira dos Santos 
   (Tel: 32 2 546 9245; e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Konkurentsivõime ja uuendustegevus 
– Raportöör: hr WELSCHKE (tööandjad–DE) 
– Kaasraportöör: pr FUSCO (erinevad elualad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 121 lõplik – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 
– Põhipunktid: 

  
Komitee kutsub komisjoni üles ülevaatlikumalt selgitama kõnealuse raamprogrammi eesmärke ja 
struktuuri. 
 
Komitee eeldab, et paljude programmide ja üksikmeetmete koondamise teel luuakse lisaväärtust. 
 
Komitee kutsub komisjoni üles selgitama seoseid raamprogrammi ja teiste samalaadsete 
olemasolevate ja tulevast algatuste vahel.  
Komitee kavatseb raamprogrammi ellurakendamist tähelepanelikult jälgida ja jätab endale õiguse 
anda uusi soovitusi vastavalt olemasolevatele kogemustele või seoses vahekokkuvõttega. 

 
– Kontaktisik:  João Pereira dos Santos 
  (Tel: 00 32 2 546 92 45; e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
 

• Uuendustegevusele antav riigiabi 
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– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 436 lõplik – CESE 1498/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
Komitee tervitab komisjoni dokumenti, milles komisjon teeb ettepaneku määratleda kriteeriumid 
abi tõhusamaks suunamiseks ja lihtsustada reguleerivat raamistikku. 
 
Euroopa ebapiisav konkurentsivõime on suuresti tingitud uuenduste madalast tasemest, mis sageli 
tuleneb turutõrgetest. Uuendustegevuse puudumine toob kaasa Euroopa Liidu nii kultuurilise kui 
majandusliku languse. 
 
Paljude komisjoni tõstatatud küsimuste suhtes on EMSK juba arvamust avaldanud. 

 
– Kontaktisik: João Pereira dos Santos 
  (Tel: 00 32 2 546 92 45; e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3.  TEADUSUURINGUD JA ARENDUSTEGEVUS, EELKÕIGE 
ENERGEETIKA VALDKONNAS 

 

• Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm 

− Raportöör: hr WOLF (erinevad elualad–DE) 
– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 119 lõplik – 2005/0043 (COD) / 2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
Komisjoni ettepanek suurendada oma praeguseid kohustusi ning pühendada 8% kogu ühenduse 
eelarvest kõnealuste eesmärkide saavutamisele on positiivne ja hädavajalik samm õiges suunas. 
 
Komitee kutsub liikmesriikide riigipäid ja valitsusjuhte ning Euroopa tööstust üles andma panus 
3% eesmärgi võimalikult kiiresse saavutamisse. 
 
Komitee tervitab komisjoni kavatsust lihtsustada haldusalaseid menetlusi, vähendada sellega 
seotud kulutusi ning seega suurendada Euroopa teadusprogrammide tõhusust. 
 
Komitee tervitab komisjoni kavatsust kaasata VKEsid uurimis-, arendus- ja uuendustegevusse 
veelgi aktiivsemalt.  
Põhjalikumad ja üksikasjalikumad märkused ja soovitused on ära toodud komitee arvamuses. 
 

– Kontaktisik: João Pereira dos Santos 
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   (Tel: 00 32 2 546 92 45; e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

 

•  Taastuvad energiaallikad 
– Raportöör: pr SIRKEINEN (tööandjad–FI) 
– Raportöör: hr WOLF (erinevad elualad–DE) 
 

 – Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1502/2005 
   
– Põhipunktid: 

 
Taastuv energia mängib Euroopas kasutatavate energialiikide seas olulist rolli ning potentsiaal 
taastuva energia osakaalu suurendamiseks nii energiatarbimises kui ka tootmises on Euroopas 
märkimisväärne. EL vajab erinevate energialiikide tasakaalustatud valikut, milles on oma roll nii 
tahketel kütustel, gaasil, tuumaenergial kui ka taastuvatel energiaallikatel. Ehkki taastuvad 
energiaallikad võivad tulevikus olla kõnealuses energialiikide valikus tähtsal kohal, ei ole nad veel 
väga pikka aega alternatiiviks fossiilkütustele ja tuumaenergiale. Peaasjalikult tõstatavad aga 
reaalseid probleeme vahelduvad energiaallikad seoses energia edastamise kindlustamise ning 
elektrivarustuse tagamisega (sageli hinnatakse vahelduvate energiaallikate kasutamise 
potentsiaalset mahtu 15–20%-le kogu elektrienergiast).  
Arvamuses tunnistatakse taastuvate energiaallikate toetamise vajadust teatud turuküpsuse 
saavutamiseni, teisalt tuleb silmas pidada olulisi aspekte nagu konkurentsivõime, mõju tööhõivele, 
majanduskasv ning praegu maailma energiaturgudel toimuvad muutused, sh hinnamuutused. 
Praegused toetussüsteemid on äärmiselt kulukad, kusjuures nende rakendamisel ei arvestata sageli 
erinevate energialiikide positsiooniga turgudel. Toetusmehhanismide kulutasuvust ja tõhusust 
tuleb jooksvalt hinnata ning muutused asjaomastel turgudel peavad viima toetuse vajaduse ja 
taseme läbivaatamiseni, võttes arvesse ka kõnealustel turgudel toimuvaid muutusi. Eriti oluline on 
seejuures Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi mõju. Komitee toetab Euroopa ühtset 
lähenemist taastuvate energiaallikate toetamise küsimusele vältimaks sünergia kadu, 
põhjendamatult suuri kulusid ning turustiimulite ja motivatsiooni puudumist. 

 
– Kontaktisik: Siegfried Jantscher  

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

4.  VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS 
 

• Haagi programm – vabadus, turvalisus ja õigus 
– Raportöör: hr PARIZA CASTAÑOS (töötajad–ES) 

 
– Viide: KOM(2005) 184 lõplik – CESE 1504/2005 
 
– Põhipunktid: 
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Viis aastat pärast Tampere Ülemkogu on seal seatud eesmärgid saavutamata. Euroopa Liit ei ole 
ikka veel ühine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala. Vaatamata vähestele ambitsioonidele 
on Haagi programmis seatud eesmärgid suure tähtsusega. 
 
Ühise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine peab tagama kolme kõnealuse 
mõõtme õige tasakaalu. Haagi programm seda õiget tasakaalu ei taga. Julgeolekupoliitilised 
meetmed peaksid kaitsma vabaduse ja õigluse väärtusi. EMSK arvab, et kõnealune poliitika peaks 
põhinema inimõiguste kaitse Euroopa konventsiooniga tagatud põhivabaduste ja põhiõiguste 
kaitsel ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartal. 
 
EMSK on seisukohal, et julgeolekupoliitika peaks olema tõhus, kaitsma kodanikke vabas ja avatud 
ühiskonnas, austades seadusi ja õiglust ning õigusriigi norme. Päev, mil terrorismivastase võitluse 
nimel võetakse vastu kohatult karmid õigusaktid, kus inimõigused tuuakse ohvriks turvalisusele, 
on päev, mil me ise anname terroristidele nende esimese võidu. Seda arvestades peaks Euroopa 
kodanikuühiskond olema aktiivne ja samas kriitiline tegutseja. 
 
EMSK soovib Euroopa Liidu kodakondsust edasi arendada, seda senisest aktiivsemaks muutes. 
 
Sisserändajatele ja varjupaiga taotlejatele tuleb tagada õiglane kohtlemine inimõiguste, põhiõiguste 
harta ja diskrimineerimisvastaste seaduste austamisel. Samas tuleb välja töötada vastuvõtu- ja 
integratsioonipoliitikad. 
 
Ühtegi Haagi programmis ja tegevuskavas toodud eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma piisava 
rahastamiseta. Euroopa Komisjon on esitanud kolme raamprogrammi eelnõud (aprillis 2005); 
EMSK arvamused nende kohta on koostamisel. 
 

– Kontaktisik: Pierluigi Brombo 
 (Tel: 00 32 2 546 96 18; e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Turvalisus ja vabaduste kaitse 
– Raportöör: hr CABRA de LUNA (erinevad elualad–ES) 

 
− Viide: KOM(2005) 124 lõplik – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
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− Põhipunktid:   
 

EMSK toetab kindlalt kuritegevuse ja terrorismivastast võitlust ning rõhutab, et terrorismi ja 
kuritegevuse vastases võitluses saavutatud edusamme tuleb tugevdada. 
 
Liikmesriikide vahel peab toimuma tõhus koostöö ja kooskõlastamine õiguskaitse, luure ja 
õigusküsimuste valdkonnas. 
 
Siiski ei tohiks terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus seada ohtu üksikisikute 
vabadusi ja õigusriiki. 
 
Raamprogramm vastab komisjoni kavatsusele toetada 2007.–2013. aasta finantsperspektiivide 
alusel vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva ala elluviimist. Finantsperspektiivide ulatuse 
laiendamine kodakondsusele tähendab ka turvalisuse ulatuslikuma kontseptsiooni hõlmamist. 
Kõnealusele raamprogrammile annab lisaväärtuse Euroopa mõõde, mis võimaldab suurendada 
sünergiat Euroopa ja riiklike tegevusvaldkondade vahel. 
 
Kavandatavate vahendite õiguslikku ja korralduslikku vormi on lihtsustatud, rahastamist 
ratsionaliseeritud, tegevusprioriteetide määramine on muudetud paindlikumaks ja suurendatud on 
läbipaistvust. 
  
Euroopa Liidu jõupingutused peaksid keskenduma rakenduslikele tegevustele, eelkõige seoses 
terrorismivastase võitlusega, mis on eriti ohtlik kuritegevuse vorm ning nõuab kiiret tegutsemist. 

 
− Kontaktisik: Ewa Kaniewska 
  (Tel: 00 32 2 546 81 17; e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 

5. SOTSIAALNE SOLIDAARSUS 
 
• Euroopa aasta “Võrdsed võimalused kõigile”(2007) 
 
– Raportöör: pr HERCZOG (erinevad elualad–HU) 
 
– Viide: KOM(2005) 225 lõplik – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
– Põhipunktid: 

 
• EMSK toetab täielikult programmi “Euroopa aasta: võrdsed võimalused kõigile” (2007) ja 

selle eesmärke õiguste, tunnustamise, esindamise ja austuse osas. Selle sotsiaalsed ja 
majanduslikud positsioonid aitavad tagada võrdseid võimalusi kõigile. 

 
• EMSK on jätkuvalt rõhutanud konkreetsemate edusammude senistest selgemalt saavutamise 

vajadust, et kaotada igasugune diskrimineerimine vastavalt asutamislepingu artiklile 13. Kuid 

mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
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tõeliste muutuste saavutamiseks on äärmiselt oluline viia läbi Euroopa aasta edusammude ja 
järelmeetmete asjakohane hindamine. 

 
• EMSK usub, et igale Euroopa Liidus seaduslikult elavale isikule tuleb tagada kõik 

inimõigused ilma diskrimineerimiseta ning võrdseid võimalusi tagades. EMSK on seisukohal, 
et diskrimineerimine ükskõik millisel artiklis 13 mainitud alusel tuleb keelata tööhõive, 
koolituse, hariduse, sotsiaalkaitse, sotsiaalsete soodustuste ning kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse valdkondades. Kui seda ei tagata, on oht hierarhiate tekkimiseks rühmade 
vahel. 

 
• EMSK kordab vajadust kaasata valitsusväliseid organisatsioone, asjaomaste vähemusrühmade 

esindajaid, era- ja avaliku sektori tööandjaid, sotsiaalmajanduse osapooli, töötajaid ning 
piirkondade esindajaid igal tasandil igasse ellurakendamise faasi. 

 
• EMSK on seisukohal, et selleks ettenähtud eelarve on eesmärke ja vajadusi arvestades väga 

tagasihoidlik. Vajalik oleks pühendada piisavalt tähelepanu olemasolevate vahendite 
jaotamisele tagamaks, et neile ligipääs oleks tagatud algfaasis tegutsenud isikutele.  

 
− Kontaktisik: Torben Bach Nielsen 
  (Tel: 00 32 2 546 96 19; e-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Kuidas integreerida sotsiaalsed aspektid majanduspartnerluse lepingute 
läbirääkimistesse (ettevalmistav arvamus) 

 
− Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad–IT) 
− Raportöör: hr DANTIN (töötajad–FR) 

 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1497/2005 
 
− Põhipunktid: 

 

Arvamuse eelnõus esitatakse järgmised järeldused ja soovitused: 
 
• Majanduspartnerluse lepingud saavad olla tõeliselt ja positiivselt tõhusad üksnes sel määral, mil 

on tagatud majandus- ja sotsiaalvaldkonna tegutsejate kaasamine lepingute kavandamisse, 
ettevalmistusse ja rakendamisse ning eriti mõju-uuringutesse, samuti läbirääkimistesse ja 
asjakohaste sotsiaalsete aspektide määratlemisse.  

• Majanduspartnerluse lepingud on ELile ja globaalsele majandusele väga tõsine väljakutse ning 
sõlmitakse tõenäoliselt kavandatust hiljem. 

• Esimene ja ühtlasi põhikohustus, mida majanduspartnerluse lepingute kaudu tuleb täita, on 
tugevdada kõnealustes piirkondades töötajate, ettevõtjate, tarbijate ja võrdsete võimaluste 
ühendusi ning paljusid teisi organisatsioone, mis aitavad luua kultuuri ja saavutada üksmeelt 
meetmete osas, mis kiirendavad inim-, sotsiaalset ja majanduslikku arengut. 
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• Sotsiaalsed ja soolise võrdõiguslikkuse peamised aspektid ning tööhõive võimaluste arendamine ja 
sotsiaalkaitse tagatised peavad moodustama läbirääkimiste lahutamatu osa, mis kantakse lõpuks 
üle praktikasse. 

 
• Erinevused riikide vahel kodanikuühiskonna tavade osas peaksid kajastuma erinevate piirkondade 

jaoks sisult erinevates majanduspartnerluse lepingutes. 
 
• EMSK teeb ettepaneku luua piirkondlikud sotsiaalse dialoogi komiteed, mis kaasavad 

ühiskondlik-kutsealaseid esindajaid, eesmärgiga koostada ja esitada sotsiaalarengu programme 
ning tagada nende seire ja rakendamine. Kõnealuste komiteede tegevusvaldkond võiks hõlmata 
muuhulgas majanduspartnerluse lepingute sotsiaalset ja piirkondlikku mõju. 

 
• Samuti tuleks rõhutada, et AKV riikide arengutasemes on märkimisväärsed erinevused. Igale 

riigile omaste tunnuste väljanoppimine, millele suunata kodanikuühiskonna peamine tähelepanu ja 
huvi, nõuab komisjonilt suuri jõupingutusi. 

 
• Kuigi on selge, et vabakaubandus üksi ei ravi näljahäda ja vaesust ega ole soodsaim vahend 

jätkusuutliku arengu saavutamiseks, tuleb seda kui partnerlusprojekti osa pidada üheks 
konkurentsivõimet soodustavaks teguriks. 

 
− Kontaktisik: Susanna Baizou  
  (Tel: 00 32 2 546 98 45; e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• Ühenduse kodanikukaitse mehhanismi parandamine 
– Raportöör: pr SÁNCHEZ MIGUEL (töötajad–ES) 

 
− Viide: KOM(2005) 137 lõplik – CESE 1491/2005 

 
– Kontaktisik: pr Annika Korzinek 

  (Tel: 00 32 2 546 80 65; e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6.  FINANTSTEENUSED, MAKSUNDUS JA KAUBANDUS 
 

• Finantsteenused 
– Raportöör: hr RAVOET (tööandjad–BE) 
 
– Viide: KOM(2005) 177 lõplik – CESE 1508/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on arvamusel, et selline finantsteenuste valdkonnas 
saavutatu ja eelseisvate meetmete “inventuur” kujutab endast võimalust Euroopa Liidul teha suuri 
edusamme püüdlustes Euroopa majanduse elavdamiseks. 
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Finantsteenuste valdkonnas on Euroopa Liidul võimalik astuda märkimisväärseid samme 
Lissaboni eesmärkide saavutamiseks mitmete oluliste küsimuste käsitlemise teel. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab tingimusteta jõupingutusi Euroopa Liidu 
konkurentidega (näiteks Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Hiina ja India) peetava õiguslikku 
reguleerimist käsitleva dialoogi tugevdamiseks ja süvendamiseks. 
 

–  Kontaktisik: Aleksandra Klenke  
  (Tel: 00 32 2 546 98 99; e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int)  

 

• Hüpoteeklaen 
– Raportöör: hr BURANI (tööandjad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 327 lõplik – CESE 1503/2005 
 
– Põhipunktid: 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiidab komisjoni lõppeesmärgi heaks, kuid kardab, et 
täielikku integreeritust on lühikese ajaga raske saavutada. Arvamuses käsitletakse mitmeid 
küsimusi nagu tarbijakaitse, õiguslikud aspektid ning hüpoteeklaenu tagatised ja rahastamine. 

 
– Kontaktisik: Aleksandra Klenke  

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

• Maksuvabastuste ja pettusevastaste meetmete ratsionaliseerimine seoses 
kuuenda käibemaksudirektiiviga 

− Raportöör: hr PÁLENÍK (erinevad elualad–SK) 
 
− Viide: KOM(2005) 89 lõplik – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Põhipunktid: 
 

EMSK toetab täielikult käibemaksusüsteemi lihtsustamist siseturul vastavalt komisjoni teatise 
KOM(2000) 348 lõplik sätetele.  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab oma märkustes seisukoha järgmiste teemade suhtes: 
erandite erimeetmete hulk, maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse vastane võitlus, 
maksukohustuslasena käsitamine, äriühingute üleandmine tegevust katkestamata, ehete 
valmistamiseks kasutatud investeeringukulla maksustamine, maksustatava summa ümberhindamine 
vastavalt turuväärtusele (eriti on vajalik “turuväärtuse” ja “väärtuste olulise erinevuse” määratluse 
sõnastamine), kapitalikaupadega seotud osamaksete kohandamine ka teenuste suhtes, 
pöördmaksustamine kui maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vahend. 
 
Nõukogu direktiivi ettepanek on realistlik rakendamistingimuste osas ja vastab komisjoni eesmärgile 
– mille komisjon püstitas oma 7. juuni 2000. aasta teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile – 
ratsionaliseerida kuuenda käibemaksudirektiivi praegu kehtivaid arvukaid erandeid. Komitee juhib 
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siiski tähelepanu sellele, et käibemaksuõiguse ulatuslik ülevaatamine ja maksusätete edasine 
ühtlustamine aitaks palju enam kaasa ühise käibemaksusüsteemi lihtsustamisele ja tõhusamaks 
muutmisele. 
 
EMSK arvates on kõnealune ettepanek samm õiges suunas, eeldusel et see rakendatakse 
liikmesriikides korrektselt ja külallt kiiresti. EMSK on seisukohal, et kõnealusele ettepanekule 
peaksid järgnema edasised sammud ühise käibemaksusüsteemi lihtsustamiseks. 

 
− Kontaktisik: Imola Bedő 

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

• Soome imporditava õlle ajutised kogusepiirangud 
– Raportöör: hr BYRNE (tööandjad–IE) 
 
– Viide: KOM(2005) 427 lõplik – 2005/0175 (CNS) – CESE 1487/2005 
 
–  Kontaktisik: João Pereira dos Santos 
   (Tel: 00 32 2 546 92 45; e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7.  TRANSPORT 
 

• Transpordiliikide turvalisus 
– Raportöör: hr SIMONS (tööandjad–NL) 

 
 – Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1488/2005 
 
 – Põhipunktid: 
 
 Komitee rõhutab oma ettevalmistavas arvamuses järgmist: 
 

• sisemaa transpordiliikide turvalisuse valdkonnas on komitee arvamuse kohaselt vaja veel tööd 
teha, seda seoses erinevate transpordiliikide suure vastastikuse sõltuvuse ja liikidevaheliste 
laadimisjaamade haavatavusega; 

 
• vastutus turvalisuse tagamise meetmete rakendamise eest on vastutavad liikmesriigid, kes peavad 

määratlema miinimumnormide raamistiku. Rakendatavate meetmete kooskõlastamiseks peaksid 
valitsused ellu kutsuma eriorgani, mis kindlustaks meetmete ühtsuse ja rakendamise; 

 
• Euroopa Liidu roll seisneb eelkõige meetmete koordineerimises ühenduse ja rahvusvahelisel 

tasandil, samas kui riikide valitsuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ülesanne on 
pigem meetmete tegelik rakendamine, rakendamise kontrollimine ja teavitustöö ning teadlikkuse 
edendamine terrorismi ja kuritegevuse osas kõikidel tasanditel; 
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− 

− 

− 

• Turvalisuse tagamises mängivad ülimalt olulist rolli transpordiliikide kasutajad. Reisijate ja 
klientide suhtumine tuleks teavituskampaaniate abil muuta tähelepanelikumaks ja aktiivsemaks. 
Sisemaatranspordiliikide töötajad peaksid saama eriväljaõppe, mis lähtub nende rollist 
transpordiliigi turvalisuse tagamisel; 

 
• ettevõtete juhtkonna roll seisneb eelkõige turvalisuse ideede lõimimises ettevõtte filosoofiasse ja 

kultuuri, töötajatele turvaalases väljaõppes osalemise võimaldamises ja hoolitsemises selle eest, et 
kriisiohjamine võetaks juhtkonna koolituste programmi. 
 
Rahastamise osas on komitee arvamusel, et  
 
turvalisuse tagamisega seotud kulud väljenduvad lõpptoodangu hinnas, nii et selle maksavad 
kinni tarbijad või, kui meetmeid rakendab valitsus, siis kannab valitsuse eelarvest tehtud 
kulutused lõppkokkuvõttes kodanik maksude tasumise teel; 

 
kindlustusettevõtted mängivad teisejärgulist rolli. Antud kontekstis peab kindlustusmaksete 
suurus peegeldama tururiske; 

 
Euroopa Liidu roll rahastajana keskendub peaasjalikult kõnealuse valdkonna uurimistegevuse ja 
teavitusprogrammide rahastamisele. 

 
– Kontaktisik: Luís Lobo  

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

• Sõidukite registreerimine – SIS II 
– Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad–IT) 
 
– Viide: KOM(2005) 237 lõplik – 2005/0104 (COD) – CESE 1486/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
Komitee kinnitab oma nõusolekut komisjoni seisukohaga, et juurdepääsu SIS II andmetele tuleks 
laiendada ka pädevatele riiklikele asutustele, kes vastutavad sõidukite registreerimistunnistuste 
väljastamise ja kontrolli eest. Sama ülesande eest vastutavatele mitteriiklikele teenistustele tuleks 
võimaldada juuredpääs teabele, tingimusel et on tagatud andmete kaitse.  
Samuti on oluline võimaldada juurdepääs liikmesriikidele, kes ei ole allkirjastanud Schengeni 
konventsiooni, ning tugevdada koostööd Interpoli ja Europoliga.  

 
– Kontaktisik: Aleksandra Klenke  

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

8.   KALANDUSSEKTOR 
 

• Ühise kalanduspoliitika elluviimine / finantsmeetmed 
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− 

– Raportöör: hr SARRÓ de IPARRAGUIRRE (erinevad elualad–ES) 
 

– Viide: KOM(2005) 117 lõplik – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 
 
– Kontaktisik: Yvette Azzopardi   

  (Tel: 00 32 2 546 98 18; e-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Ühisettevõtted kalandussektoris 
– Raportöör: hr SARRÓ de IPARRAGUIRRE (erinevad elualad–ES) 

 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1492/2005 

 
Kontaktisik: Yvette Azzopardi 

  (Tel: 00 2 2 546 98 18; e-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9.  TOIDUOHUTUS 
 

• Hügieenieeskirjad ja käsitöönduslikud toidukäitlejad 
– Raportöör: hr RIBBE (erinevad elualad–DE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1489/2005 

 
– Põhipunktid: 
 

Omaalgatuslikus arvamuses analüüsitakse loomset päritolu toiduainete kohta kehtivate uute 
hügieenieeskirjade mõju väikestele käsitöönduslikele toidukäitlejatele. Kõnealused eeskirjad 
jõustuvad 1. jaanuaril 2006 (määrused EÜ 854/2004, EÜ 853/2004 ja 854/2004). Uued sätted ei 
ole nii üksikasjalikud kui siiani kehtinud eeskirjad ning jätavad tegevuslubasid väljastavatele 
asutustele koha peal rohkem mänguruumi. See võib tekitada turumoonutusi, kuna erinevad 
ametiasutused rakendavad eeskirju erinevalt. Sätteid rakendatakse sageli karmimalt kui 
seadusandja poolt ette nähtud.  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab uute määruste paindlikkust, kuid juhib tähelepanu 
sellele, et mänguruum on seotud riskidega, eriti toiduainete tootmisega tegelevate käsitöönduslike 
ettevõtete jaoks. Mitmete riikide kogemus ühenduse direktiivide ülevõtmisel näitab, et endiselt on 
olemas suuremaid tööstusettevõtteid soosivad turumoonutused. EMSK kutsub asjaomaseid 
ametivõime üles osutama rohkem tähelepanu seatud eesmärkidele (nõutud hügieeninormid) kui 
nende saavutamise vahenditele. 
 
Komitee peab vajalikuks määruse teatud punktide muutmist. 

 
• Käsitöönduslik üksiklooma tapmine tuleks lugeda “traditsiooniliste meetodite” hulka. 
• Jaekaubanduse ruumid, mida kasutatakse suute koguste loomset päritolu toiduainete 

valmistamiseks ja/või tükeldamiseks, et seda omakorda edastada jaemüüjatele, tuleb eranditult 
arvata määruse kehtivusalasse. 
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• Mis puudutab ruumilisi võimalusi, ei pea tapmisega tegelevatel käsitöönduslikel ettevõtetel olema 
lauta ning söötmis- ja jootmisseadmed võivad olla lihtsad. 

• Kui on tõendatud, et tapmine ja tükeldamine on teineteisest ajaliselt eraldatud, võiks loobuda teise 
tööruumi nõudest. 

• Loobuda võib ka temperatuurinõudest tükeldamisruumide jahutamisel, kui jahutusruumist 
võetakse ja tükeldatakse liha tükkhaaval, nagu on kombeks käsitöönduslikele ettevõtetele. 
 
Komitee soovitab lisaks välja töötada võrdlevad uurimused, et analüüsida määruse rakendamist 
erinevate liikmesriikide struktuuriliselt erinevates toiduainete tootmisega tegelevates 
käsitöönduslikes ettevõtetes ning koostada sellega seonduvad ettepanekud kõnealuste ettevõtete 
konkurentsiolukorra parandamiseks. Eelkõige tuleks uurida ka alg- ja täiendkoolitusvõimaluste 
olemasolu väikestele toidukäitlejate. Ka tuleks kontrollida komisjoni suuniste avaldamise 
süsteeme, et kindlustada väikeettevõtete teavitamine neile kehtivatest paindlikest eeskirjadest. 

 
– Kontaktisik: Annika Korzinek  

 (Tel: 00 32 2 546 80 65; e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

10.  ÜHENDUSE ÕIGUSE KODIFITSEERIMINE JA 
LIHTSUSTAMINE 

  
• Euroopa agentuuride loomine – juhatajate ja direktorite ametiajad 
– Pearaportöör: pr CSER (töötajad–HU) 

 
− Viide: KOM(2005) 190 lõplik – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) 
– 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Põhipunktid:   
 

EMSK tervitab asjaolu, et Euroopa Komisjon hakkas välja töötama ettepanekut, et muuta 
ühtlustamise eesmärgil nõukogu määruste sätteid, mis reguleerivad tegevdirektorite ning nende 
asetäitjate ametisse nimetamise ja ametiaja pikendamise menetlusi 18 Euroopa ametis/agentuuris. 
 
Komitee pole siiski nõus mitme asjaoluga, iseäranis seoses üldise loobumisega avaliku konkursi 
korraldamisest, kümne uue liikmesriigi kodanike võimaliku välistamisega agentuuri direktori, 
direktori asetäitja või tegevdirektori ametisse nimetamisel ning Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile ette nähtud lühikese tegevusajaga. 

 
− Kontaktisik: Alan Hick 
  (Tel: 00 32 2 546 93 02; e-post: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (kodifitseerimine) 
– Raportöör: hr ALLEN (erinevad elualad–IE) 
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– Viide: KOM(2005) 402 lõplik – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 

Kontaktisik: Filipa Pimentel 
                    (Tel: 00 32 2 546 84 44; e-post: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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