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Plenaaristungil osalesid järgmised isikud: Luksemburgi töö- ja tööhõiveminister hr François BILTGEN, 
kes tutvustas nõukogu programmi Luksemburgi eesistumise ajal ning Euroopa Komisjoni president, hr. 
José Manuel BARROSO, kes tutvustas komisjoni töökava. 
 

1. VÄLJAÕPE JA TÖÖHÕIVE 
 

• Tööhõivepoliitika: EMSKi roll laienemise järel ja Lissaboni protsessi 
perspektiivis 

− Raportöör: härra GREIF (töövõtjad - AT) 
 

− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 135/2005 
 

− Põhipunktid: 
 
 Lissaboni strateegia puhul ei piirdutud mitte ainult suurema tööhõive poole pürgimisega. Töö 

parema kvaliteedi ja uuenduslikkuse edendamise kaudu tuleks saavutada ka tulemuslikkus ja 
konkurentsivõime. Investeeringud inimkapitali, uurimistegevusse, tehnoloogiasse ja uuendustesse 
tunnistati sama olulisteks nagu suunatus tööturule ja struktuuripoliitikale. 

 
 Vaatamata mõneti edukale algusele on Euroopa veel oma kaugel ambitsioonikatest eesmärkidest. 
 
 Lissaboni strateegia lähtus reaalse SKT aastasest 3%-lisest keskmisest kasvust. Oodatud tõusu 

asemel halvenes majanduslik areng järsult pärast 2000. aastat. 
 
 Viimase kolme aasta tagasimineku põhjused olid eelkõige makromajanduslikud ja mitte niivõrd 

struktuuripoliitilised. Seetõttu on komitee korduvalt rõhutanud, et soovitused Euroopa 
majanduspoliitika suunisteks peavad kõnealust tõsiasja arvesse võtma. 

 
 Suurema töökohtade arvu ja töö parema eesmärgi saavutamiseks on praeguses olukorras eelkõige 

vajalik majanduse elavdamine ja mõistlike struktuurireformide toetamine. Vaid nii on võimalik 
suurendada reformide mõju ja aktsepteerimist. Makropoliitika ja struktuurireformid peavad 
teineteist täiendama, mitte asendama. 

 
 Arvestada tuleb ka komisjoni reformiettepanekutega, mis on suunatud stabiilsuse ja kasvu pakti 

tugevamale orienteeritusele majandusarengule ning strateegiliste investeeringute (eelkõige teadus- ja 
arendustegevus ja haridus) arvestamata jätmine liikmesriikide eelarve puudujäägi arvutamisel.  

 
 Teatud hulga intelligentsete struktuurireformidega tuleb tunduvalt elavdada siseriiklikku nõudlust. 
 
 Sellega seoses tuleb omistada erilist tähtsust tööalase konkurentsivõime arendamisele, 

kvalifikatsioonipuuduste kõrvaldamisele ja ebasoodsamas olukorras olevate isikute kaasamisele 
tööturule. 

 
 EMSK on valmis Euroopa tööhõivepoliitika raames rakendama oma erialateadmisi, osalema 

analüüsides ja vahendama Euroopa kodanikele Lissaboni strateegiat. 
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– Kontaktisik: Alan Hick 
  (Tel: 00 32 2 546 93 02 – E-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Terviklik tegevuskava elukestva õppe valdkonnas 
− Raportöör: härra KORYFIDIS (töövõtjad - EL) 

 
− Viide: KOM(2004) 474 lõplik – 2004/ 0153 (COD) – CESE 139/2005 

 
− Põhipunktid: 

 
 Konstruktiivne lähenemine komisjoni kõnealusele ettepanekule on kindlasti keerukas protsess. See 

nõuab üld- ja oskusteadmisi Euroopa hariduspoliitika arengus esinevate eesmärkide, meetmete ja 
raskuste kohta. Samuti sõltub see võimalusest ühendada haridusega seotud valikud tihedalt Euroopa 
Liidu 21. sajandiks seatud peaeesmärkidega ning eriti jooksva aastakümne peamiste eesmärkidega. 
Viimaks nõuab see ettenägelikku lähenemist tagamaks, et praegu tulevikuks tehtud valikud on õiged. 

 
 EMSK omab selget seisukohta Euroopa Liidu praeguste kesksete eesmärkide hierarhia suhtes ning 

konkreetset ettekujutust viisist, kuidas siduda elukestvat õpet nende eesmärkidega. EMSK ideed 
koolituse ja tööviljakuse kohta visandati hiljutises uurimuslikus arvamuses, mille koostamist taotles 
eesistujariigina Holland. Kõnealuses kontekstis rajaneb EMSK lähenemine komisjoni ettepanekule 
suuresti ülalmainitud ideedel ja seisukohtadel.  

 
 EMSK lähenemise määravad samuti hariduse, kutseõppe, noorsoo ja spordi valdkondades 

rakendatud Euroopa Liidu poliitika ja programmide senistel tulemustel põhinevad kogemused. 
 
 Üldpilt on teatavate reservatsioonidega positiivne. Komitee tunnustab programme, sest nad 

kujutavad endast: 
 
• vahendit, mis lubab saavutada Euroopa Liidu organite (konkreetselt komisjoni) ja Euroopa 

avalikkuse vahelise teabevahetuse kõrget kvaliteeti ja tõhusust; 
• suurepärast alust Euroopa Liidu sisesele inimeste, ideede ning parimate tavade liikuvusele; 
• valdkonda, mis pakub suureulatuslikku Euroopa lisandväärtust nii praegu kui tulevikus. 
 
 Väärib eraldi märkimist, et Euroopa Liidu haridusprogrammid kuuluvad nende siiani äärmiselt 

väiksearvuliste ühenduse tegevuste hulka, mis on suunatud otse ühenduse kodanikele. Uue 
programmiga tuleb ühelt poolt edendada demokraatlikku arengut, mis põhineb aktiivsete kodanikega 
osalusdemokraatial ning teiselt poolt tööhõivet ja mitmekülgset tööturgu. Uue programmi eesmärgiks 
peaks lisaks veel olema aidata kaasa Euroopa kodanike isiklikule ja ametialasele eneseteostusele 
seeläbi, et neile luuakse võimalused avardada ja rakendada oma potentsiaali. Euroopa Liidu ja selle 
kodanike vaheliste sidemete seisukohalt on oluline rajada kõikehõlmav programm, mis on suunatud 
erinevatele vanuserühmadele, kodanikele, töökohtadele, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ja sotsiaalpartneritele. 

 
– Kontaktisik: Stefania Barbesta 

  (Tel: 00 32 2 546 95 10 – E-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. SUGUDE VÕRDÕIGUSLIKKUS 
 

• Kümne aasta möödudes Pekingi konverentsist: edusammude hindamine 
meeste ning naiste võrdõiguslikkuse edendamisel Euroopas ja 
arengumaades 

− Raportöör: pr FLORIO (töövõtjad – IT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 128/2005 

 
− Põhipunktid: 

 
 ÜRO on andnud ülimalt olulise panuse sellesse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teema on 

leidnud kajastamist rahvusvahelisel tasandil. ÜRO naiste õiguste komisjon kavatseb oma 49. istungil 
28.02.-11.03.2005 anda hinnangu neljandal naiste maailmakonverentsil (Peking, 1995) vastuvõetud 
tegevuskavale ja Pekingi deklaratsioonile. Oleks mõttekas, kui komitee vastavalt oma kogemustele 
võrdõiguslikkuse küsimuste jälgimisel osaleks omapoolse esindusega Euroopa Komisjoni 
delegatsiooni koosseisus ÜRO naiste õiguste komisjoni 49. istungil.  

 
 Kuigi ÜRO rahvusvaheline süsteem lõi olulise õigusliku raamistiku soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks, ilmnevad siiski teatud lahknevused kirjalike avalduste ja põhimõtete praktilise 
rakendamise vahel riikides ning nende kaubandus- ja arengupoliitikas. 

 
 Euroopa Liit kodifitseeris soolise võrdõiguslikkuse küsimuse, mis oli juba EÜ asutamislepingu osa, 

Amsterdami lepingus, millega kinnitati „kahetahuline lähenemine“. Siiski tundub, et meetmed 
töökvaliteedi ja karjäärivõimaluste parandamiseks, naiste ettevõtlustegevuse toetamiseks, sooliste 
palgaerinevuste vähendamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks uutes tehnoloogiavaldkondades 
on ikka veel ebaühtlased. 

 
 Kaubandus- ning arengupoliitikas tuleb suurendada ühiskonna osalust üldiselt ja tugevdada jätkuvalt 

eelkõige naiste rolli, kusjuures vastavates riikides tuleb kaasata naiste huvirühmad täiel määral 
arengupoliitika kujundamisse ja riiklike strateegiadokumentide väljatöötamisse. Esmajoones tuleb 
rakendada rohkem vahendeid naisküsimuste edendamiseks, et jätkuvalt tugevdada naiste rolli 
majanduslikul ja ühiskondlikul tasandil. Tuleb teostada järelvalvet kaubanduskokkulepete ja 
arengupoliitiliste meetmete mõjude üle ka mikromajanduslikul tasandil. Ette tuleb näha spetsiifilised 
analüüsid mõjude kohta sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade 
elutingimustele, võttes seejuures arvesse soolisi erinevusi.  

 
 Hoolimata naisküsimuste edendamiseks võetavate ühenduse meetmete tõhustamisest on siiski 

vajalikud täiendavad toetusmeetmed ja liikmesriikide ulatuslikud jõupingutused, et jõuda seatud 
eesmärkideni.  

 
− Kontaktisik:  Maarit Laurila 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – E-post: maarit.laurila@esc.eu.int) 
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3. SISETURG - TEENUSED 
 

• Teenused siseturul 
– Raportöör: hr METZLER (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DE) 
– Kaasraportöör: hr EHNMARK (palgatöötajad – SE) 
 
– Viide: KOM(2004) 2 lõplik – 2004/ 001 (COD) – CESE 137/2005 
  
– Põhipunktid: 
 
 Komitee tervitab direktiivi eelnõus sätestatud komisjoni eesmärki kujundada välja siseturg ja astuda 

edasisi samme Lissaboni strateegia rakendamiseks. Komitee usub lisaks, et selle eesmärgi tõeliseks 
saavutamiseks tuleks arvamusse lisada siinkohal soovitatud muudatused ja täpsustused. 

 
 Teatud teenuste ühtlustamine kaheastmelise üleminekuperioodi jooksul: Komitee usub, et 

päritoluriigi põhimõtte üldine rakendamine piiriüleste teenuste osas on enneaegne. Komitee soovitab 
väga üldiselt, et erinevates valdkondades tuleks kontrollida, kas kõnealust põhimõtet on võimalik 
rakendada. 

 
 Sotsiaalse mõõtmega seotud teemad: Direktiivi ettepanek ei tohi tuua kaasa kehtivate töökohaga 

seotud sotsiaalkaitse-, palga- ja ohutusnõuete ning eriti töötajate lähetamise direktiivis sätestatud 
nõuete leevendamist. 

 
 Kohaldatava õiguse ulatus ja kord: Päritoluriigi põhimõtte kohaldamisel piiriülesele teenuste suhtes 

tuleb selgemalt sätestada ja rangemalt eristada selle rakendusala, mööndused ja kord. Kõik 
üldhuviteenused tuleb jätta väljapoole teenuste direktiivi reguleerimisala ning ootama vastava 
ühenduse raamistiku loomist. 

 
 Piiriülese tegevuse keskregister: Komitee arvates tuleks kaaluda, kas nõuete ja regulatiivse 

tegevuse käigus täheldatud rikkumiste registreerimiseks on kogu ELi jaoks keskregistri loomine 
efektiivne ja kasulik viis nõuete täitmiseks, mis on sätestatud direktiivi eelnõus järelevalve osas 
teatud teenuste osutajate, nagu näiteks vabade elukutsete esindajatele.  

 
 Empiiriliste andmete kogumise parandamine. 
 
 Kvaliteedi tagamine ja hinnakujunduse läbipaistvus: Tagada tuleb tarbijakaitse kvaliteet. 
 
– Kontaktisik:  Aleksandra Klenke 
  (Tel: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Üldhuviteenuseid käsitlev valge raamat 
– Raportöör: hr HENCKS (töövõtjad - LU) 
– Kaasraportöör: hr HERNÁNDEZ BATALLER (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – ES) 
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– Viide: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Üldhuviteenused on mitte ainult majandusliku konkurentsivõime keskmes, vaid moodustavad ka 

võtmetähtsusega elemendi sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas. Need täiendavad Lissaboni strateegia 
kolme põhielementi (majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaaspektid) ning on oluliseks vahendiks, 
et muuta Euroopa Liit kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majanduseks. 

 
 Komitee tervitab valge raamatu avaldamist. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee hindab eriliselt 

asjaolu, et valge raamat sisaldab täpset ülevaadet Euroopa komisjoni kavandatavatest ettepanekutest 
ja meetmetest nende põhimõtete ja suuniste rakendamiseks järgmiste aastate jooksul.  

 
 Komitee võtab teadmiseks valges raamatus nimetatud põhimõtted ja uued tegevussuunad, mille 

komisjon pakub välja üldhuviteenuste olemasolu kinnitamiseks. Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee avaldab siiski kahetsust, et endiselt ei ole järgitud komitee eelmiste aastate 
korduvaid taotlusi luua raamdirektiiv või raamseadus, mis võimaldaks tagada üldhuviteenuste 
olemasolu ning liikmesriikidele vabaduse määratleda, korraldada ja valida üldhuviteenuste 
osutamisviis, teenuste pikaajaline rahastamine, tulemuste hindamine, tarbijate õigused jne, kuigi 
komisjon on lubanud esitada selle küsimuse kohta aruande 2005. aasta lõpuks. 

 
 Kodanike õigust kättesaadavatele, taskukohastele ja kvaliteetsetele üldhuviteenustele tuleb hoida ja 

tugevdada majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse nimel.  
 
 Seetõttu tuleb välja töötada universaalsed põhimõtted erinevatele teenustele, mille osutamise 

tingimused varieeruvad igas liikmesriigis, järgides samas alati lähimuse põhimõtet. 
 
– Kontaktisik: Raffaele Del Fiore 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Raudteepakett 
– Raportöör: hr CHAGAS (palgatöötajad – PT) 
 
–  Viited:  KOM(2004) 139 lõplik – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 
  KOM(2004) 142 lõplik – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
  KOM(2004) 143 lõplik – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 
  KOM(2004) 144 lõplik – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
– Põhipunktid: 

 
 EMSK on seisukohal, et igasugune rahvusvahelise reisijateveo liberaliseerimise otsus peab 

põhinema ulatuslikel ja selgetel teadmistel selle üldmõjust raudteel toimuvale reisijateveole ning 
esimese ja teise raudteepaketi raames kehtestatud meetmete mõjul.  
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 Seepärast on komitee arvamusel, et komisjoni liberaliseerimisettepanekule peaks eelnema põhjalik 
positiivsete ja negatiivsete aspektide analüüs. Kõnealune analüüs peab eelkõige välja selgitama, 
millist mõju avaldab liberaliseerimine piirkondlikule raudteeveole ning raudteeveole kui 
üldhuviteenusele, klientide teenindamise kvaliteedile ning raudtee-ettevõtete tööhõivele ja 
töötingimustele, seda eelkõige uutes liikmesriikides. 

 Lisaks kutsub komitee komisjoni üles koostama direktiivis nr 91/440/EMÜ (mida muudeti 
direktiiviga nr 2004/52/EÜ) nõutud aruannet raudtee-kaubaveo turu avamise läbiviimise kohta. 

 
 Raudteepersonali sertifitseerimist käsitleva direktiivi ettepaneku puhul on komiteel kahju, et 

kõnealune sotsiaalne abinõu esitatakse Euroopa raudtee-kaubaveo liberaliseerimist puudutavate 
õigusaktide ketis kõige viimase lülina. Komitee palub komisjonil vähendada raudtee-kaubaveo turu 
täieliku avamise jõustumise ja sertifitseerimise tähtaegade vahel olevat suurt ajalist lõhet.  

 Sellele lisaks tervitab komitee Euroopa sotsiaalpartnerite kokkulepet piiriülestel liinidel töötava 
rongipersonali töötingimuste mõne aspekti osas ning kutsub komisjoni üles esitama antud 
kokkuleppe nõukogule heakskiitmiseks. 

 
 Mis puudutab reisijate õiguseid ja kohustusi rahvusvahelistel raudteeliinidel, siis ei tohi 

komitee arvates raudteevedudele kehtivad sätted olla rangemad kui lennuliiklusele kehtestatud 
nõuded ning määrust tuleb veel parandada üksikute sätete osas, mis puudutavad põhjustatud 
kahjusid, vastutuse ülempiiri määramist ja reisi tühistamise korral kehtivaid erandeid.  

 
 Lõpuks tervitab komitee raudtee-kaubaveo kvaliteedi parandamiseks võetavaid meetmeid, ent 

viitab siiski järgmisele: 
− rangete hüvitiskokkulepete asemel tuleks eelistada ergutavaid meetmeid, sest hüvitiskokkulepped 

viivad reeglitest mööda hiilimise katseteni ning keerulise tagastussüsteemi rajamiseni; 
− raudtee-kaubaveo kvaliteedi tõstmiseks võetavad meetmed ei tohi endaga kaasa tuua teiste 

transpordiliikide diskrimineerimist. 
 
 Lisaks palub komitee komisjonil uurida kõnealuste meetmete mõju ettevõtetele ja infrastruktuuri-

ettevõtjatele uutes liikmesriikides. 
 
– Kontaktisik:  Luís Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Arendamine ja ekspluatatsioon/GALILEO 
– Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad – IT) 
 
– Viide: KOM(2004) 477 lõplik – 2004/ 0156 (COD) – CESE 123/2005 
 
– Kontaktisik: Raffaele Del Fiore 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 

4. KONKURENTSI- JA TARBIJAKAITSEPOLIITIKA 
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• XXXIII konkurentsipoliitika aruanne 
– Raportöör: hr CHIRIACO (palgatöötajad - IT) 
 
– Viited: KOM(2004) 658 lõplik – CESE 118/2005 
  
– Põhipunktid: 
 
 EMSK kinnitab, et tuleb tugevdada tööstuse konkurentsivõimet ning edendada teadustööd, arendust 

ja innovatsiooni kõigis valdkondades. 
 
 Komitee pooldab funktsionaalsemat lähenemist konkurentsi- ja tarbijakaitsepoliitika koostoimele. 
 
 Reformiprotsessis riigiabi kontrollimise menetluse ladusamaks ja lihtsamaks muutmiseks on tehtud 

suuri edusamme, järgides sealjuures Stockholmi Euroopa Ülemkogu etteantud rada: riigiabi suuruse 
vähendamine ja ümbersuunamine ühist huvi pakkuvatele horisontaalsetele eesmärkidele, sealhulgas 
ühtekuuluvuse eesmärkidele. 

 
 EMSK toonitab vajadust võtta vastu ühemõtteline üldhuviteenuseid käsitlev õigusakt. 
 
 Nüüdseks on üldiselt tunnustatud, et konkurentsireeglitest tuleb kinni pidada ka vabade elukutsete 

esindajate poolt osutatavate teenuste pakkumisel.  
 EMSK kutsub Euroopa Komisjoni üles, täitma võetud kohustust ja avaldama 2005. aastal uus 

aruanne edusammude kohta piiravate ja põhjendamatute eeskirjade kõrvaldamisel.  
 
 Telekommunikatsiooni, informaatika, raadio, televisiooni ja kirjastamise järk-järguline vastastikuse 

lähenemise protsess raskendab eri turgude struktuuride täpset määratlemist. Kõnealust protsessi 
õigesti mõistmata tekib lisaks konkurentsieeskirjadest kõrvalekaldumise ja meediakanalite paljususe 
põhimõtte  nõrgendamise oht.  

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

• Tarbijapoliitika päras ELi laienemist 
– Raportöör: hr PEGADO LIZ (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – PT) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 141/2005 
 
–  Põhipunktid: 
 

Pärast kümne uue liikmesriigi liitumist, kus tarbijakaitse on enamasti alles küllaltki uus teema, tuleks 
uuesti läbi vaadata kogu ELi tarbijapoliitika, et tagada selle vastamine 500 miljoni tarbijaga turu 
vajadustele.  
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kirjeldab oma arvamuses tarbijapoliitikaalaseid otseseid 
prioriteete. 
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EMSK arvates tuleks arvamuses põhjalikumalt käsitletavates valdkondades arendada edasi 
olemasolevaid algatusi või panna alus uutele algatustele. Seda tuleks teha samm sammu haaval ja 
pidades seejuures silmas mängus olevate huvide vahelist tasakaalu. 
 
Lisaks on EMSK seisukohal, et ühenduse juba olemasolev seadusandlus tuleks üle vaadata ja muuta 
selle erinevad elemendid võrreldavaks ning kohandada arvamuses toodud valdkonnad uue laienenud 
turuga: 
 
EMSK kordab oma ettepanekut luua Euroopa tarbijaid puudutavate küsimuste uurimisinstituut, 
mille ülesandeks oleks hankida tarbijapoliitika jaoks vajalik teadmistebaas. 
 
EMSK soovitab komisjonil tarbijapoliitika uute suuniste määratlemisel silmas pidada käesolevas 
arvamuses väljendatud soovitusi ja ettepanekuid ning anda regulaarselt välja aruandeid tarbimise ja 
tarbijate olukorra kohta Euroopas. 

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

• Audiovisuaalsed teenused / alaealiste ja inimväärikuse kaitse 
– Raportöör: hr PEGADO LIZ (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – PT) 
  
– Viide: KOM(2004) 341 lõplik – 2004/ 0117 (COD) – CESE 134/2005 
  
– Kontaktisik: Raffaele Del Fiore  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. SISETURG – ÜHENDUSE EESKIRJADE ÜHTLUSTAMINE 
 

• Ühtse turu kaas- ja iseregulatsiooni praegune seisund 
– Raportöör: hr VEVER (tööandjad – FR) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1182/2004 fin 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon on jõudnud kokkuleppele 

tunnustamaks kaas- ja iseregulatsiooni alaseid algatusi ja loomaks sobiv raamistik algatustele, mis 
kujutavad endast mõttekat täiendust olemasolevatele õigusaktidele. 16. detsembril 2003. aastal 
sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppega toimub see täiendamine nüüdsest reguleerimis- ja 
kontrollisätete abil.  

 Võimalused ja piirangud 

 Kaasregulatsioonil ja iseregulatsioonil on palju potentsiaalsed eeliseid: need lihtsustavad siseturu 
eeskirju, vähendavad õigusloomeaparaadi koormust, aitavad kaasa muudatuste kiiremale 
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kohandamisele, edendavad majanduselutegelaste ja kodanikuühiskonna kaasvastutust ning 
tugevdavad sel viisil Euroopa lõimumise alustalasid.  

 Ent neil on ka oma piirangud, mis puudutavad eelkõige sätete kasutamise tingimusi ja võimalikke 
sanktsioone nende eeskirjade mitte-järgimise korral. Lisaks võivad tõstatuda ka teised küsimused, 
mis muudavad vajalikuks järelvalve, näiteks ühilduvus olemasolevate õigusaktidega või mõju 
konkurentsile.  

 Kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni tegelik olukord siseturul on ikka veel suures osas ebaselge. 
EMSK teabearuanne ja hiljuti komitee ühtse turu seirekeskuse poolt korraldatud kuulamiste 
eesmärgiks on eelkõige saada enam teavet kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni aktuaalse seisundi 
kohta ja seda vahendada ning lihtsustada heade tavade ettevalmistamist.  

 
– Kontaktisik: Jean-Pierre Faure  

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

 
• Kliiring ja arveldamine 

– Raportöör: hr BURANI (tööandjad – IT) 
 
– Viited: KOM(2004) 312 lõplik – CESE 138/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Integreeritud ja tõhusa Euroopa väärtpaberitehingute turu loomine on üks olulisemaid ja auahnemaid 

majanduspoliitilisi projekte, mille kallal momendil Euroopa Liidus töötatakse. 
 
 ELi sisesed puhtalt siseriiklikud kliiringu- ja arveldussüsteemid on suhteliselt soodsad ja kindlad. 

Piiriülesed süsteemid on seevastu komplekssed ja killustatud, mis põhjustab oluliselt kõrgemaid 
kulusid ja riske ning suuremat ebaefektiivsust. 

 
 Komitee tutvus komisjoni dokumendiga märkimisväärse huviga ja analüüsis seda eelkõige nende 

sotsiaalpartnerite vaatevinklist, keda ta esindab. Komitee nõustub kõnealuse lähenemise ja 
suunistega.  

 
 Komitee arvates on turud siiani näidanud, et olemasolevad reeglid võimaldavad neil piisavalt 

eriolukordadega toime tulla, ja võimuasutused on ka kõige raskemaid olukordi kontrolli all hoidnud.  
 
 Komitee usub, et otsuseid ei saa võtta konkurentsiasutused üksi. Järelevalveasutuste siduv arvamus 

peaks kujunema reegliks, mida - kuigi seda ei rakendata alati ja igal pool - rakendatakse nüüdsest 
alates. Soovides avada turge ja saavutada vastavus konkurentsieeskirjadega ei tohi ignoreerida 
turgude endi ohutust. Nimetatud aspekti saavad hinnata ainult selle eest vastutajad. 

 
– Kontaktisik: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Maksekorraldus 
– Raportöör: hr PEGADO LIZ (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – PT) 
 
– Viide: KOM(2004) 173 lõplik – 2004/ 0055 (COD) – CESE 133/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 EMSK tervitab määruse ettepaneku esitamist, milles arvestatakse komitee rohelist raamatut 

käsitlevas arvamuses sisalduvaid märkuseid. 
 
 EMSK kutsub komisjoni üles, et see kontrolliks, kas kõnealust määruse ettepanekut on võimalik 

laiendada Euroopa majandusruumile.  
 
 Komisjon on seisukohal, et Euroopa maksekorraldusmenetlus võib eksisteerida paralleelselt muude 

samasuguste menetlustega, millel on sama eesmärk ning mis sisalduvad liikmesriikide 
seadusandluses. Kuid EMSK usub, et eksisteerima peaks vaid üks maksekorraldusmenetlus, nimelt 
vaatlusaluses ettepanekus sätestatud ja reglementeeritud menetlus. 

 
 Komitee arvamus sisaldab ka määruse ettepaneku artiklite üksikasjalikku analüüsi.  
 
– Kontaktisik: Aleksandra Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

6. ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
 

• Struktuuriliselt ebasoodsate tingimustega piirkonnad 
– Raportöör: hr BARROS VALE (palgatöötajad – PT) 
 

− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 140/2005 
 

− Põhipunktid: 
 
 Arvestades probleeme liikluse, telekommunikatsiooni ja infrastruktuuri valdkondades, avalikele 

teenustele ligipääsul, keskkonnavaldkonnas ja tööhõive alal, turismi poolt pakutavate võimaluste 
kasutamisel, peab komitee arvates tõhus ebasoodsate püsitingimustega piirkondadele suunatud 
poliitika rajanema kolmel põhimõttel, milleks on jätkusuutlikkus, positiivne diskrimineerimine ja 
proportsionaalsus ning see peab olema suunatud rea sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamisele.  

 
 Kõnealune poliitika peaks seega koosnema meetmetest, mis minimeerivad selliste alade haavatavust 

ja loovad tõeliselt võrdsed võimalused neis piirkondades võrreldes ülejäänud Euroopa Liiduga. Kuna 
kõnealune poliitika tegeleb objektiivsete looduslike takistustega, on õigustatud poliitika muutmine 
vastavalt takistuste ulatusele. Samal põhjusel peaks kõnealune poliitika kujutama endast lisa, mitte 
asendust meetmetele, mida traditsiooniliselt rakendatakse majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
poliitika osana.  
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− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – E-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

7. KESKKONNAKAITSE 
 

• NATURA 2000 rahastamine 
– Raportöör: hr RIBBE (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DE) 
 
– Viide: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 EMSK märgib, et Euroopa kultuur- ja loodusmaastikud kujutavad endast silmapaistvat ja 

säilitamisväärset looduspärandit. Looduskaitse ei ole siiski eesmärk iseenesest, vaid loodus on elu ja 
majanduse vältimatu alus ning ka majandustegevuse oluline ressurss. 

 
 EMSK mõistab valitud rahastamise viisi põhjendust, milleks on soov edendada olemasolevaid 

rahastamise vahendeid. Arendades olemasolevaid fonde looduskaitse huvidega arvestades ja neid 
kasutades luuakse liikmesriikide vastavatele ametkondadele paindlikud tegutsemisvõimalused. 
Seejuures tuleb tagada, et tulevikus ei kaasrahastataks ELi vahenditest looduskaitsevaenulikke 
ettevõtmisi. Nende tagajärgi tuleks taas ELi rahaga kõrvaldada. 

 
 NATURA 2000 alade rahastamise arutelu peetakse regioonide ja erinevate poliitiliste valdkondade 

vahel ELi eelarve suuruse ja vahendite jaotamise ümber käiva võitluse taustal. Looduskaitse ei tohi 
olla ebaolulisem kui mõni muu liikmesriikide poolt rahastatav eesmärk. Riigipead on tihti märkinud, 
et Euroopa looduskaitse on kogu ühiskonna ees seisev ülesanne, poliitiline kohustus, mille 
rahastamine on möödapääsmatu. 

 
 Möödapääsmatutele ülesannetele (nt toetused ja stiimulid maaomanikele ja -kasutajatele) tuleb sel 

juhul ette näha üheselt mõistetavad assigneeringud. Vastasel juhul ei saa EMSK toetada põhimõtet 
NATURA 2000 rahastamise integreerimiseks olemasolevatest fondidest ja peab kostma eraldiseisva 
rahastamise vahendi eest - nagu paljud eelnevalt osalenud sidusrühmad. 

 
– Kontaktisik: Johannes Kind 

  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Erandlikud turutoetusmeetmed 
– Raportöör: hr NIELSEN (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DK) 
 
– Viide: KOM(2004) 712 lõplik – 2004/ 0254 (CNS)– CESE 127/2005 
 
– Kontaktisik: Annika Korzinek  

   (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – E-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Kemikaalide seadusandlus (REACH) 
– Raportöör: hr SEARS (tööandjad – UK) 
– Kaasraportöör: hr HOSMAN (delegaat – NL) 
 
– Viited: Teabearuanne - KOM(2003) 644 lõplik – 2003/0256-0257 (COD) 
   CESE 242/2004 fin rev. 
  
– Põhipunktid: 
 
 Kõnealuses teabearuandes käsitletakse mõju nende sektorite konkurentsivõimele ja tööstuslikele 

muutustele, kes varustavad keemiatööstust ja ühtlasi konkureerivad sellega.  
 
 REACHi nõrga kohana võib kritiseerida vähest selgust ja mõistete ebatäpset määratlemist. 

Ettepanekus toetutakse peamiselt “ainete” ja “kemikaali” mõistetel, mis määrati kindlaks 60ndate 
aastate keskpaigas; ettepanekus tihti kasutatud mõisted “keemiline” ja “kemikaal” jäetakse ülepea 
määratlemata.  

 
 Teabearuanne on liialt laiaulatuslik ja kompleksne ning kasutusala ja mõistete määratlemist 

puudutavad probleemid muutuvad veelgi teravamaks seeläbi, et keemiatööstuse ettepanekut küll 
arvestatakse, ent samas jäetakse tähelepanu alt välja mitte-keemiasektorite kaasaja praktiline 
olukord ja tulevikku kavandatud menetlused. 

 
 Teabearuandes selgitatakse põhjalikult, et REACH mõjutab eelkõige VKE-sid. Seoses 

ebaproportsionaalselt suurte kulude ja vaid tühiste nähtavate eelistega töövõtjatele ja tarbijatele on 
Euroopa VKE-d konkurentsi seisukohast halvemas olukorras kui kolmandatest riikidest pärinevad 
tootjad. 

 
 Ettepanekuga loodetakse olulisel määral parandada töötajate ja tarbijate tervist ning 

keskkonnakaitset. Jäätmete kõrvaldamise ja heitainete keskkonnamõju, mida käsitlevad korralikult 
mitmed üldised ja konkreetsele sektorile eriomased olemasolevad ELi õigusaktid, on ettepanekust 
suurelt osalt välja jäetud ning seega ei saa neid lugeda kavatsetud hüvede hulka. 

 
 Üldise punktina, mis mõjutab kõiki sektoreid, tuleks hoolitseda selle eest, et REACH-ettepaneku 

jätkuv käsitelu ei tooks kaasa hoo raugemist tõeliselt prioriteetsete ainete testimisel, mis oleks 
vastuvõtmatu. Olemasoleva seadusandluse jõustamine on niisama tähtis nagu uute algatuste 
loomine, mis konkureerivad samade vahendite pärast. 

 
 Tuleb tagada, et mõjuuuringutes, mida nüüd peetakse vajalikuks, kajastuks asjaomaste 

majandussektorite reaalne olukord ning järgitaks läbipaistval ja aktsepteeritaval viisil sobivaid 
menetlusi, näiteks nagu seda teeb näiteks OECD. 

 
 Kui on võimalik jõuda kokkuleppele REACH-i eesmärkide ja ulatuse ning järgitavate menetluste 

osas nii kulude kui kasu hindamiseks, siis võib olla kindel, et vastu on võetud parim lähenemisviis, 
mis toob kõigile asjaosalistele suurimat kasu. Praegu see nii ei ole. Parimal juhul on otsesed ja 
kaudsed kulud tasakaalus potentsiaalsete, kuid halvasti määratletud hüvedega kusagil mujal.  
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– Kontaktisik: Jakob Andersen  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Üleujutuste riskijuhtimine 
– Raportöör: pr SÁNCHEZ MIGUEL (palgatöötajad - ES) 
 
– Viide: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 
 
– Kontaktisik:  Annika Korzinek  

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

• Geotermilise energia kasutamine 
– Raportöör: hr WOLF (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 122/2005 
 
– Kontaktisik: Siegfried Jantscher  

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

• INSPIRE 
– Raportöör: hr RETUREAU (palgatöötajad - FR) 
 
– Viide: KOM(2004) 516 lõplik – 2004/ 0175 (COD) – CESE 124/2005 
 
– Kontaktisik:  Johannes Kind 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – E-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. ÜHINE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA 
 

• Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine 
– Raportöör: hr KIENLE (tööandjad – DE) 
 
– Viide: KOM(2004) 489 lõplik – 2004/ 0164 (CNS) – CESE 126/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee tõdeb, et kõnealune komisjoni ettepanek sisaldab tervet rida 

uuenduslikke lähenemisviise eelarvetoimingute paremaks ja lihtsamaks toimimiseks. EMSK arvates 
on kahe selgelt jaotatud ülesannetega rahastu loomine õige viis kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks. EMSK arvab siiski järgmist: 
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• lihtsustamine peab ilmtingimata olema tuntav kõigil tasanditel, sellest peab kasu olema nii 

Euroopa Liidule, liikmesriikidele kui lõplikele abisaajatele.  
• kiiresti tuleb teha jõupingutusi lõplike abisaajate operatiivse ja võimalikult otsese toetamise 

kindlustamiseks; 
• kuigi komisjonil on võimalik nõuetekohaselt saavutada lihtsustamise eesmärk, ei saa seda väita 

liikmesriikide kohta.  
 
 EMSK kahetseb, et makseasutused peavad seoses erineva makseviisi ja rahaliste vahendite 

eraldamisega jätkuvalt kasutama kahte finantsjuhtimissüsteemi. Komitee arvates tuleks seetõttu 
ilmtingimata pidada silmas, et mõlemad süsteemid oleksid võimalikult tõhusad. Tarvis on kohaldada 
määruse sätteid maaelu arengu toetamise kohta. 

 EMSK on põhimõtteliselt nõus vastava ettepanekuga, et vahendite tagasimaksmise puhul ei vastuta  
makstud toetuste eest mitte ainult EL, vaid ka liikmesriigid. EMSK on kursis paljude liikmesriikide 
kriitiliste avaldustega jagatud vastutuse kohta ning jälgib väga hoolikalt, et kõnealused liikmesriigid ei 
kaotaks potentsiaalsete lõplike abisaajate kahjuks huvi programmide vastu. 

 EMSK on mures, et seoses tehnilise toe laiendamisega kahanevad vahendid rahastute esmastele 
eesmärkidele, st põllumajanduse ja maaelu arengu edendamisele. Komitee arvates ei tohiks selline 
kaudne toetamine liialt võimust võtta. Palju enam tuleks seda piirata tegelikust vajadusest lähtuvalt. 
Eelkõige kritiseerib EMSK liikmesriikide haldus- ja kontrollistruktuuri arendamise ühendusepoolset 
toetamist See on kahtlemata liikmesriikide kohustus. Sellisel juhul nõuab EMSK komisjonilt 
aruannet, et tagada ettenähtud toetuste jagamise kord. 

 
− Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 

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

9. VÄLISKAUBANDUS 
 

• Nõukogu määruse ettepanek üldiste tariifsete soodustuste kava 
kohaldamise kohta 

– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad – IT) 
 

− Viide: KOM(2004) 699 lõplik – 2004/ 0242 (CNS)– CESE 132/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 20. oktoobril 2004 võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku, milles käsitletakse ELi uue 

kaubandussoodustuste süsteemi (üldiste tariifsete soodustuste kava) üksikasju perioodiks 2006—
2008. Kõnealune ettepanek lähtub komisjoni poolt juulis vastu võetud suunistest. Komisjon teeb 
ettepaneku, et parandada praegust süsteemi erinevates valdkondades: lihtsustamine (viie asemel 
kõigest kolm eraldi eeskirja); tootevaliku laiendamine; vaesematele riikidele eelise andmine; säästva 
arengu toetamiseks mõeldud täiendavate üldiste tariifsete soodustuste kava eeskirjade (GSP+) 
loomine.  
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 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on soovitanud muuta olemasolevat süsteemi lihtsamaks ja 
läbipaistvamaks ning kasutada võimalust kõigi GSP reeglite ja protseduuride ühtlustamiseks, 
ühendamiseks ja täiustamiseks. Selles suhtes on ettepanekus esitatud kava komitee arvates 
edasiminek ja selles osas kiidab komitee komisjoni ettepanekud heaks. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on rahul, et soodustatud riikide arv väheneb, kuid kardab, et 

vähenemine pole piisav. 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee leiab, et säästvat arengut stimuleerival uuel erikorral pole 

soodustatud riikide käitumisele palju rohkem mõju kui senisel.  
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee väljendab muret selle üle, et praeguse süsteemi pettuste 

probleemi pole tõhusalt käsitletud ning leiab, et selles osas oleks võinud teha rohkem. 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on pettunud, et üksikasjalikke mõjuhindamisi pole avaldatud 

ega mõnel juhul üldse läbi viidud. 
 
– Kontaktisik: Susanna Baizou 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – E-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

10. KAITSE 
 

• Kaitsealased riigihanked 
– Raportöör: hr WILKINSON (tööandjad – UK) 
 
– Viited: KOM(2004) 608 lõplik – CESE 129/2005 
  
– Põhipunktid: 
 
 Komitee järeldused on võimalik kokku võtta järgmiselt: 
 

− Kaitsevarustus on vaid üks elujõulise “kaitse resultatiivsuse” tingimus. Tööstus vajab 
selget juhtimist, ühtlustatud nõudeid ja järjepidevust, et ta saaks oma rolli täielikult etendada. 
Tal peab olema ka esmane vastutus vajaliku ümberkorraldamise eest. Tööstuse jaoks on 
oluline ka tülikate regulatiivsete protseduuride vältimine. 

 
− Väga täpselt tuleb selgeks teha, milliseid osasid kaitsevarustuse hankimisprotsessist 

kooskõlastatud eeskirjad katavad. 
 
− Püsib nõudlus asutamislepingu artikli 296 järele. Vältimaks selle liialt sagedast kasutamist, peab 

komisjon praeguse olukorra analüüsimise kaudu kehtestama teatud künnise. Loetelu pidamine 
varustuse või protseduuride kohta, mille suhtes saaks kohaldada artiklit 296, ei ole otstarbekas. 
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− Esimese sammuna peaks komisjon võimalikult ruttu koostama artikli 296 kohta “tõlgendava 
teatise”. Alles pärast seda teatist saadud kogemusi arvesse võttes on võimalik otsustada, kas ka 
õigusakt on nõutav või mitte. 

 
− Varustuse "kahene kasutus" on üha sagedasem ja see areng on tervitatav ka militaarvarustust 

puudutava TTA tsiviilkasutuse potentsiaali tõttu. 
 
− Tervitatav on Euroopa Kaitseagentuurile (EDA) määratud juhtiv roll; selgeks tuleb teha, millist 

rolli kõik praegu kaasatud organid etendama hakkavad. 
 
– Kontaktisik: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


