
Greffe CESE 2/2007  (EN) HR/TL/ap 
99 rue Belliard - B-1040 Brüssel - Tel +32 (0)2 546 90 11 - Faks+32 (0)2 513 48 93 - Internet http://www.eesc.europa.eu 

ET

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

 
 

Brüssel, 26. jaanuar 2007 
 
 
 
 
 
 
 

TÄISKOGU ISTUNGJÄRK 
 
 

17.–18. JAANUAR 2007 
 
 

VASTU VÕETUD ARVAMUSTE KOKKUVÕTE 
 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuste terviktekstid on kättesaadavad kõigis 
Euroopa Liidu ametlikes keeltes komitee koduleheküljel: 

 
http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_en.asp  

 
 

 



- 1 - 

Greffe CESE 2/2007  (EN) HR/TL/ap .../... 

Täiskogu istungjärgul osalesid esmakordselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uued liikmed 
Bulgaariast ja Rumeeniast ning kuulati Euroopa Komisjoni liikme Olli Rehni sõnavõttu laienemise 
teemal. 
 

1. SOTSIAALSED NÄITAJAD 
 

• Kokkuvõte Euroopa ühiskonna tegelikkusest 
− Raportöör: hr Olsson (erinevad elualad – SE) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 94/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Komitee märgib, et Euroopa ühiskonna tegelikust olukorrast kokkuvõtte tegemine hõlmab endas 
enamat kui üksnes sotsiaalküsimuste traditsiooniline läbivaatamine. See võib osutuda oluliseks 
vahendiks, mis võimaldab lähendada Euroopa Liitu kodanikele ja vastata nende ootustele Euroopa 
poliitika eesmärkide osas. 
 
Kokkuvõtet saab teha üksnes siis, kui samal ajal käsitletakse ELi sotsiaalpoliitika eri meetodeid ja 
vahendeid ning nende tõhusust seoses uutele sotsiaalsetele väljakutsetele vastamisega. Tuleb leida 
õige tasakaal ELi ja liikmesriikide pädevuste eraldamise ja täiendavuse ning Euroopa seadusandlike 
meetmete kasutamise ja avatud koordinatsioonimeetodi vahel. Samas on vaja rakendada kehtivat 
ühenduse õigustikku. Euroopa tasandil tuleks täielikult kasutada asutamislepingul rajanevat 
sotsiaaldialoogi. Kokkuvõtte tegemisele tuleb samuti eraldada piisavalt aega, et saaks kaasata 
organiseeritud kodanikuühiskonna kõik tasandid. 
 
Konkreetse ja üldise sotsiaalse tegelikkuse, samuti oma poliitiliste meetmete tõhususe hindamiseks 
peavad Euroopa Liidul olema näitajad, mis võimaldaksid olukorrast piisavalt üksikasjalikku ja täpset 
pilti saada. EMSK kordab taas nõuet, et sidusrühmad tuleks kutsuda osalema näitajate määratlemises 
ja hindamises. 
 
EMSK saab oma liikmete ja organisatsioonide abil, keda komitee esindab, osaleda aktiivselt nii riigi 
kui Euroopa tasandil. Riikides, kus on majandus- ja sotsiaalnõukogud, tuleks ka need kaasata. 
Euroopa tasandil saab EMSK koostöös komisjoniga korraldada sidusrühmade foorumi nii protsessi 
alguses tegevuste kava koostamiseks kui ka hiljem protsessi jälgimiseks selle lõppfaasis.  
 
Protsessi kokkuvõtteks soovitab EMSK, et Euroopa Komisjon peaks korraldama sotsiaalse 
tegelikkuse teemalise “kodanike tippkohtumise”, kus oleksid esindatud kõik sidusrühmad. 
Järelmeetmena soovitab EMSK korraldada spetsiaalselt Euroopa sotsiaalmudelile pühendatud teise 
Euroopa Ülemkogu (Hampton Court 2). Euroopa ees seisvate sotsiaalsete probleemide osas uue 
konsensuse aluse loomiseks võiks visandada uue sotsiaaltegevuste kava, võttes arvesse nii 
majanduslikku olukorda kui ka sotsiaalseid ootusi. 
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− Kontaktisikud: Susanne Johansson ja Anna Redstedt 
 (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel: 00 32 2 546 31 87 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

• Võrdsed võimalused puuetega inimestele 
− Raportöör: hr Joost (erinevad elualad – EE) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 91/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab eesistujariigi Austria taotlust koostada arvamus teemal 
“Võrdsed võimalused puuetega inimestele”. Võrdsete võimaluste edendamist puuetega inimestele 
tuleb vaadelda kestva tegevusena, mis peaks olema olulise teemana käsitlemisel kõikide Euroopa 
Liidu eesistujariikide tegevuskavades. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
− kutsub üles kasutama igati ära Euroopa aastat “Võrdsed võimalused kõigile” (2007) puuetega 

inimestele võrdsete võimaluste loomisel; 
 
− kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut puuetega inimesi käsitlevate ulatusliku mõjuga 

õigusaktide vastuvõtmiseks, mis viiks puuetega inimeste diskrimineerimise kaitse kaugemale 
tööhõive valdkonnast, tugevdades samas puuetega inimeste poliitika süvalaiendamise printsiipi; 

 
− kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema järgmist sammu puuetega inimeste küsimuses – 

minema puuetega inimestele suunatud tegevuskavalt (DAP) üle puuetega inimestele suunatud 
ulatuslikule Euroopa Liidu strateegiale; 

 
− kutsub liikmesriike ja komisjoni üles nende asjaomaste pädevuste raames jätkama jõupingutusi 

puuetega inimeste täieliku kaasamise ja ühiskonnas osalemise tagamisel; 
 
− kordab, et puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamiseks on tarvis käsitleda järgmisi 

prioriteete: puuetega inimeste õigusi puudutava teadlikkuse tõstmine; juurdepääs avalikele 
hoonetele, infoühiskonnale ja transpordile; uute riiklike õigusaktide väljatöötamine; toetus 
peredele – need kujutavad endast prioriteete, mis peaksid kehtima igas ühiskonnas; eriti oluline 
on keskenduda puuetega lastele; 

 
− kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles olema valmis puuetega inimeste liikumist senisest 

märksa enam toetama; 
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− kutsub komisjoni ja liikmesriike üles levitama teavet heade tavade ning tõhusate 
lähenemisviiside kohta; 

 
− tervitab komisjoni otsust käivitada 2008. aastal e-kaasamise Euroopa algatus ning nõuab, et see 

oleks nii kaugeleulatuv ja ambitsioonikas kui võimalik ja kujutaks endast olulist sammu e-
kaasamise süvalaiendamise suunas kõigis Euroopa Liidu asjaomastes poliitikameetmetes; 

 
− soovib direktiivi 2001/85/EÜ tugevdamist, kohandamaks seda ühenduse uute õiguseeskirjadega 

puuetega lennureisijate õiguste valdkonnas; 
 
− kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõiki vajalikke samme ja eraldama vajalikke 

ressursse, kindlustamaks tõhus rakendamine nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ puhul, millega 
tagatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel; 

 
− kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama tähelepanu puuetega inimeste sotsiaalteenustele ja 

nende isiklikule abistamisele. 
 
− Kontaktisikud: Susanne Johansson ja Anna Redstedt 
 (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel: 00 32 2 546 31 87 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks 
− Raportöör: hr Etty (töötajad – NL) 
 
− Viited: KOM(2006) 249 lõplik – CESE 92/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni teatist. Komitee on kindel, et tihedas 
koostöös liikmesriikidega annab komisjon olulise panuse inimväärse töö tagamisse nii ELis kui ka 
kolmandates riikides. Komitee teeb järgmised ettepanekud. 
 
− Komisjon peaks esitama inimväärse töö meetmete programmi nii meetmete kohta ELis kui ka 

sellest väljaspool, kaasates ka eelarveandmed. 
− Komisjon peaks töötama välja kohased näitajad inimväärse töö tegevuskava rakendamise 

hindamiseks ELis. 
− Komisjon peaks selgelt näitama, milline on komisjoni panuse finantskoormus inimväärse töö 

edendamisel nii ELis kui ka sellest väljaspool. Sealjuures tuleks esitada ka teave, kuidas 
komisjon kavatseb toetada ILOt inimväärse töö tegevuskava ellurakendamisel. 

− Komisjon peaks järgima lähenemisviisi, mida on soovitatud Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee 2005. aasta märtsi arvamuses globaliseerumise sotsiaalse mõõtme kohta: 
säilitada ja tugevdada globaliseerumise positiivset mõju, võttes samas sobivad meetmed selle 
negatiivsete tagajärgedega võitlemiseks. Komitee kordab kõnealuse arvamuse järeldusi. 
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− Komitee kutsub komisjoni üles koos liikmesriikidega analüüsima põhjuseid, miks 
vastuvõtjariigid ei ratifitseeri võõrtöötajate õiguste kaitset käsitlevat ÜRO rahvusvahelist 
konventsiooni. 

− Komitee kutsub komisjoni üles edendama töötervishoiu ja tööohutuse olulisust, kuna need on 
peamised tegurid inimväärse töö tagamisel. 

 
Inimväärse töö poliitika nii ELis kui ka sellest väljaspool saab olla edukas ainult juhul, kui sellesse on 
täielikult kaasatud sotsiaalpartnerid ja laiem kodanikuühiskond. Inimväärse töö eesmärgi järgimisel 
on äärmiselt oluline poliitika sidusus ja koordineerimine kõigil tasanditel, sh riiklikul tasandil. 
 
Inimväärse töö edendamisel on võtmeküsimus ILO järelevalvesüsteemi tugevdamine. ILO asjaomaste 
konventsioonide ratifitseerimine ning õiguslik ja praktiline rakendamine Euroopa Liidus ja suhetes 
kolmandate riikidega on väga oluline. 
 
Komitee kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teatise jätkuaruande 
koostamisse, mis esitatakse 2008. aasta suvel. 
 
− Kontaktisik: Anna Redstedt 
 (Tel: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
− Raportöör: hr Derruine (töötajad – BE) 
 
− Viited: Euroopa Parlamendi taotlus – CESE 84/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Komitee möönab, et struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond on avaldanud kaheldamatut mõju, mis on 
võimaldanud jõuda selleni, et tööhõive, majanduskasvu ja infrastruktuuride seisukohast viletsamas 
olukorras olevad riigid ja piirkonnad on suutnud arengus teha suuri edusamme, samuti viinud 
võimendava mõjuni, kinnistanud kohapealse partnerluse põhimõtet (mida tuleb aga veel arendada), 
aidanud distsiplineerida kohalikke omavalitsusi ning tagada Euroopa Liidu tegevuse nähtavust. 
 
Struktuuripoliitika toetab samal ajal siseturgu tänu kaubavoogudele ning töökohtadele, mis on loodud 
tänu struktuurifondide abikõlblike projektide algatamisele ja elluviimisele, kusjuures need projektid ei 
näeks tihti ilma Euroopa kui katalüsaatori sekkumiseta ilmavalgust. 
 
Sellele vaatamata märgib EMSK, et ajalooline konsensus, mis valitses struktuuripoliitika arengu osas 
(vahendid, eraldised) koos siseturu ning majandus- ja rahaliiduga, on viimastel aastatel kadunud. 
 
Viimaste ja tulevaste laienemiste valguses tuleks mõelda piirkondlike dünaamiliste keskuste 
edendamisele, et kaetud oleks kogu Euroopa ala. 
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Selleks on tarvis infrastruktuure, et ühendada omavahel alasid, aga ka linnakeskusi ja neid 
ümbritsevaid maakondade äärealasid. Finantsperspektiivide raames kokku lepitud eelarvekärped ning 
stabiilsuse ja kasvu pakti piirangud aga takistavad nende ajakohastamist. 
 
Komitee hinnangul tuleks analüüsida stabiilsuse ja kasvu paktis määratletud eelarvekriteeriume ning 
nende tagajärgi üleeuroopaliste võrgustike, täpsemalt puuduvate lõikude rajamise rahastamisele, 
arvestades, et Euroopa Liidu toetust antakse vaid riikide valitsuste poolt kaasrahastatavatele 
projektidele.  
 
Komitee kordab oma ettepanekut täiustada struktuurifondide finantskorda ning pooldab seda, et 
kaotataks praegune kord, mille kohaselt makstakse Euroopa Liidu eelarvest kasutamata jäänud 
assigneeringud liikmesriikidele tagasi, vähendades nii nende rahalist panust.  
− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 

(Tel: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
3. TERVISEKAITSE 
 

• Tervisekaitse ja tööohutuse aruannete lihtsustamine ja 
ratsionaliseerimine 

− Raportöör: hr Janson (töötajad – SE) 
 
− Viited: KOM(2006) 390 lõplik – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Põhipunktid 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
− tervitab komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on ratsionaliseerida olemasolev raamistik, nähes 

ette kõikide tervishoidu ja ohutust käsitlevate direktiivide jaoks ühe praktilise rakendamise 
aruande koostamise iga viie aasta tagant; aruandluse jaoks kulus riiklikel ametiasutustel palju 
aega ning ettepanek tähendab olulist aja ja kulude kokkuhoidu; 

− leiab, et ühe aruande esitamine võimaldab riiklikel ametiasutustel saada olukorrast parema 
ülevaate ning see lihtsustab ka aruandlust seoste kohta erinevate terviseriskide vahel, mida 
direktiivides püütakse ennetada; 

− on seisukohal, et komisjon peaks tegema liikmesriikidele kohustuseks konsulteerida 
sotsiaalpartneritega kõigi aruande peatükkide osas ning lülitama aruandesse sotsiaalpartnerite 
seisukohad. 

 
− Kontaktisik: Torben Bach Nielsen 
 (Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. KONKURENTS JA ÜHTNE TURG 
 

• Ühtse turu läbivaatamine 
− Pearaportöör: hr Cassidy (tööandjad – UK) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 89/2007 
 
Käesoleva arvamuse alus on Euroopa Komisjoni asepresidendi Margot Wallströmi 5. oktoobri 2006. 
aasta taotlus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ettevalmistava arvamuse koostamiseks. 
 
Et allesjäänud takistustest üle saada, on ühtse turu lõpuleviimiseks tarvis leida tasakaal majandusliku 
dünaamika, sotsiaalse mõõtme ja jätkusuutliku arengu vahel. Ühtsest turust peaksid kasu saama nii 
paljud kui võimalik, ning neile, kes sellest kaotavad, tuleks ette näha hüvitusmeetmed. 
Liberaliseerivaid ja konkurentsi edendavaid meetmeid peab seetõttu toetama tööhõivele ja 
majanduskasvule suunatud täiendava makromajanduspoliitikaga ning meetmetega, mis aitavad luua 
teadmistepõhist ühiskonda. See aitab märkimisväärselt kaasa ühtse turu elluviimisele. 
 
Euroopa peab rohkem investeerima riikliku ja Euroopa tasandi haridusse, koolitusse ja 
teadustegevusse. EMSK on arvamusel, et lisaks olulisele patendiprobleemile ja sellega seotud 
intellektuaalomandi küsimusele tuleks ELi tasandil tegeleda ka majandusspionaaži probleemiga. 
 
Parem õiguslik reguleerimine võib lihtsustada tingimusi äritegevuseks, samuti luua suurema 
läbipaistvuse kodanikele ja tarbijatele. Komitee pooldab ka õigusaktide kasutamist sellistes olulistes 
valdkondades nagu tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuetega kaetud valdkonnad. 
 
Sotsiaalpartnerite kollektiivlepingud, millel on oluline osa paljude liikmesriikide poliitilises 
otsustusprotsessis, võivad ka Euroopa tasandil kaasa aidata poliitika kujundamisele ning sellele, et 
meetmeid võetakse paremini vastu.  Igas etapis tuleks konsulteerida sotsiaalpartneritega, tagamaks, et 
saavutatakse piisav haldusprotsessi lihtsustamine ja parem õiguslik reguleerimine mõistliku aja 
jooksul. 
 
Probleemide lahendamise võrgustik SOLVIT töötab rahuldavalt ning ideaaljuhul võiks selle abil 
ületada juriidilisi takistusi, aga kindlasti vajab SOLVIT liikmesriikide pealinnades rohkem ressursse 
ja personali. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tuleks suunata struktureeritud 
teavitamiskampaania, et tõsta nende teadlikkust SOLVITi olemasolu ja võimaluste kohta. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et arvestades tema asjatundlikkust ja esindavust, peaks 
komitee osalema mõjuhinnangute koostamisel, mida komisjon kavatseb süstemaatiliselt esitada . 
Oluline on, et õigusaktide ettepanekud kajastaksid erinevaid seisukohti ning rajaneksid võimalikult 
täpsetel ja objektiivsetel alustel. 
 
Komitee sooviks näha kiiremat arengut ühtse turu toimimise paranemisel teenuste valdkonnas. 
Komitee tervitab teenustedirektiivi muutmist Euroopa Parlamendi poolt, mis vastab suurel määral 
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komitee ettepanekutele. Finantsteenuste valdkonnas on EMSK kutsunud üles dünaamilisele 
konsolideerimisele, vältides samas nn goldplatingut; komitee on siiski ka märkinud, et see peab 
toimuma Lissaboni strateegia vaimus, võttes arvesse Euroopa sotsiaalmudeli eripärasid. 
 
Vaja on ühtlustada ettevõtete maksustamise maksubaasi ja vältida kahekordset maksustamist. 
Kahekordset maksustamist ei tohi ühtsel turul olla. 
 
Ühtse turu lõpuleviimist takistab ka märkimisväärsete piirangute säilitamine töötajate vabale 
liikumisele. Komitee kutsub liikmesriike, kes ei võimalda töötajate vaba liikumist, üles kõnealuseid 
takistusi kõrvaldama. 
 
Kokkuvõttes tuleks ühtse turu hüvede propageerimist tarbijatele ja nende innustamist ühtsest turust 
kasu saamisele vaadelda kui ühtse turu lõpuleviimise edendamise üht prioriteeti. 
 
− Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
 (Tel: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise kord 
− Raportöör: hr Van Iersel (tööandjad – NL) 
 
− Viited: KOM(2006) 195 lõplik/2 – 2006/0066 (COD) – CESE 87/2007 
 
Kui seadusandlik tegevus ühenduse tasandil puuduks, oleks ettevõtjate käsutuses olevate 
õiguskaitsevahendite tõhusus liikmesriigiti jätkuvalt erinev või erinevus süveneks veelgi. 
Õiguskindlusetus ja riigihankelepinguid käsitlevate direktiivide tõsised või korduvad rikkumised 
jätkuksid. 
 
Euroopa Kohus leidis juba 1999. aastal, et mõlema läbivaatamist käsitleva direktiivi (89/665 EMÜ, 
92/13 EMÜ) sätete eesmärk peaks olema olemasoleva korra tugevdamine, et tagada 
riigihankelepinguid käsitlevate direktiivide kohaldamise tõhusus, eriti staadiumis, mil rikkumisi saab 
veel kõrvaldada. 
 
Et avalikule sektorile survet avaldada ja mõlemapoolset professionaalsust suurendada, on komitee 
ühel meelel komisjoni ettepanekuga vaikeperioodi kasutuselevõtu kohta. Niisugune korraldus ELi 
tasandil edendab tõenäoliselt ühest küljest tõhusust, selgust ja õiguskindlust ning teisest küljest 
avatumat ja läbipaistvamat riigihangete korda.  
 
Peab olema tasakaal ettevõtjatele protesti esitamiseks mõistliku aja võimaldamise ja samas 
ebavajaliku viivituse vältimise vahel selliste lepingute puhul, millega ei ole probleeme. Vaikeperiood 
peaks olema määratletud tööpäevadena, kuid siinjuures tekib probleem, et erinevates liikmesriikides 
on riiklikud pühad erineval ajal. 
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EMSK leiab, et vaja on vaidluste lahendamise alternatiivseid võimalusi. Teistes riikides või muus 
kontekstis kasutatavate võimalike vaidluste lahendamise mehhanismide edasine uurimine võib olla 
kasulik vahend. 
 
Teadete tõhususele aitaks oluliselt kaasa automaatse otsingumootori loomine, et teavitada pakkujaid 
avaldatud teadetest, mis neile tõenäoliselt huvi pakuksid. 
 
EMSK on kindlalt selle vastu, et pakkumist teha soovijatelt nõutakse lõivu. See mitte üksnes ei 
kahjusta väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huve, vaid seda on samuti kerge kasutada varjatud 
diskrimineerimiseks, mis on vastuolus direktiivide meelsuse ja arvatavasti ka sõnastusega. 
 
− Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
 (Tel: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
5. RAHANDUS JA MAKSUD 
 

• Vara omandamise usaldusnormatiivide täitmise hindamine 
− Raportöör: hr Retureau (töötajad – FR) 
 
− Viited: KOM(2006) 507 lõplik – 2006/0166 (COD) – CESE 88/2007 
 
− Põhipunktid  
 
Kriteeriumide piirava loetelu olemasolu ja vajaliku teabe läbipaistvaks tegemise põhimõte väärib 
toetust. Kõikides liikmesriikides kehtestataks ühtlustatud või isegi ühetaolised eeskirjad, kuid seda 
ainult seoses vara omandamise ja osaluse suurendamise piiriüleste tehingutega finantssektoris 
(pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberivaldkonnas). 
 
Asjaomastel investoritel peaks olema võimalus küsida lisaaega teatavate täienduste tegemiseks. 
 
Komisjoni valitud meetodi puhul võib praktikas ilmneda puudujääke seoses paindlikkusega. 
 
Kiire uurimise puhul võib olla oht, et see osutub pealiskaudseks; komisjoni järelevalve ei tohiks 
piirduda tagasilükkamise juhtumitega, vaid peaks toimuma pisteliste uuringute vormis, et hinnata 
direktiivi nõuetekohast kohaldamist liikmesriikides. 
 
− Kontaktisik: João Pereira dos Santos 
 (Tel: 00 32 2 546 92 02 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• FISCALIS 2013 
− Raportöör: hr Burani (tööandjad – IT) 
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Greffe CESE 2/2007  (EN) HR/TL/ap  

− Viited: KOM(2006) 202 lõplik – CESE 83/2007 
 
− Põhipunktid  
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub üldiselt komisjoni esitatud dokumendiga. Koolituse osas 
puudutavad kommentaarid seni võetud meetmete tõhusust. Koolitajate väljaõpetamine peaks 
moodustama ühenduse programmi nurgakivi. 
 
Kahtlused puudutavad ebaselgeid aspekte andmete esitamises riigiasutustele, mis ei ole maksuasutused: 
kõnealuste asutuste andmetele juurdepääsu tingimusi ja korraldamist ei ole täpsustatud ning see annab 
mõningast alust muretsemiseks, eelkõige seoses eraelu kaitsega. Samuti tuleks täpsustada andmete 
omandiõiguse ja kättesaadavuse aspekte. Ühtlasi pole mainitud kriteeriume, mille alusel määrataks 
kindlaks kulud, mis tuleb kanda kolmandatel osapooltel, kes andmeid nõuavad. 
 
− Kontaktisik: Imola Bedő 
 (Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Nõuete sissenõudmine 
− Raportöör: hr Burani (tööandjad – IT) 
 
− Viited: KOM(2006) 605 lõplik – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Põhipunktid  
 
Kuigi komiteel on raske täpselt kontrollida komisjoni talituste tehtud tööd kodifitseerimisel, nõustub 
komitee ettepaneku tekstiga. 
 
− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 
 (Tel: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 

6. KALANDUS 
 

• Kalandus/hüvitised äärepoolseimatele piirkondadele 
− Pearaportöör:  hr Sarró Iparraguirre (erinevad elualad – ES) 
 
− Viited: KOM(2006) 740 lõplik – 2006/0247 (CNS) – CESE 90/2007 
 
− Kontaktisik: Yvette Azzopardi  
 (Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


