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-1Täiskogu istungjärgul osales Saksamaa majandus- ja tehnoloogiaminister Michael Glos, kes võttis
sõna Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi nimel, ning seoses kahe arvamuse vastuvõtmisega oli
kohal Euroopa Komisjoni infoühiskonna- ja meediavolinik Viviane Reding, .

1. UUENDATUD
LISSABONI
STRATEEGIA
RAKENDAMIST
KÄSITLEVA RESOLUTSIOONI VASTUVÕTMINE
−
−

Viide: resolutsioon – CESE 298/2007
Põhipunktid:

EMSK resolutsioon "Uuendatud Lissaboni strateegia rakendamine" on vahearuanne 2007. aasta
kevadiseks ülemkoguks. Resolutsioon on osa komitee algatusest suurendada Euroopa Liidus vastutust
Lissaboni strateegia eest ning see peegeldab EMSK jätkuvat pühendumist uuendatud strateegia
paremale rakendamisele kaasa aitamisele.
EMSK pooldab igati riiklikke reformikavasid ja nende täielikku rakendamist. Komitee rõhutab
liikmesriikide poolt Lissaboni strateegia osas võetud poliitilise vastutuse tähtsust. Samuti kutsub
komitee üles tihendama tõhusat koostööd ja uusi liite sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga,
eelkõige EMSK ja samalaadsete nõuandeorganitega. Tuleb tagada tõhus mitmetasandiline valitsemine
Euroopa Komisjoni hoolikal jälgimisel.
EMSK peab kogu strateegiat dünaamiliseks protsessiks, mille puhul on tarvis pidevat kooskõlastamist
liikmesriikide, nõukogu ja komisjoniga. Mitmed küsimused vajavad kiiret tegutsemist: liikmesriigid
peavad nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil eelarves selgemini määratlema Lissaboni strateegiaga
seotud prioriteedid. Kogu haridussüsteemi tuleb põhjalikult analüüsida ning käsitleda demograafiliste
muutuste mõju majandusele, tööturule ja tervishoiusüsteemidele. Euroopa tasandil on esmatähtsal
kohal kokkulepitud prioriteetide ajakavad ja tähtajad, ühine energiapoliitika ning kliimamuutus.
EMSK kutsub Euroopa Ülemkogu üles täielikult toetama kõnealust lähenemist ja kaasama
organiseeritud kodanikuühiskond aktiivsemalt uuendatud Lissaboni strateegia rakendamisse.
Eeloleval suvel esitab komitee neli aruannet, mis käsitlevad investeerimist teadmistesse ja
uuendustegevusse; ettevõtluspotentsiaali, eriti VKEde puhul; esmatähtsate kategooriate tööhõivet ning
energiapoliitikat. Nimetatud aruanded moodustavad 2008. aastal Euroopa Ülemkogule esitatava
aruande aluse.
–

Kontaktisikud: Gilbert Marchlewitz
(Tel: 00 32 2 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)
Jüri Soosaar
(Tel: 00 32 2 546 96 28 – e-post: juri.soosaar@eesc.europa.eu)
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2. TERVISHOID JA SOTSIAALKAITSE
• Töötajate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded
− Raportöör: hr VERBOVEN (töötajate rühm – BE)
− Viide: KOM(2006) 652 lõplik – 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 208/2007
− Põhipunktid:
Komitee kiidab heaks kõnealuse ettepaneku põhisisu ja kutsub komisjoni üles arvestama kahe
allpool nimetatud reservatsiooniga ning muutma vastavalt sellele põhjenduste teksti. Samuti
soovitakse, et Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitaks ettepaneku võimalikult kiiresti.
− Kontaktisik: Torben Bach Nielsen
(Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

• Asbest
− Raportöör: hr VERBOVEN (töötajate rühm – BE)
− Viide: KOM(2006) 664 lõplik – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 209/2007
− Põhipunktid:
Komitee
• toetab kõnealust ettepanekut ning soovib, et parlament ja nõukogu selle esimesel võimalusel
heaks kiidaksid;
• kordab oma soovi, et liikmesriigid ratifitseeriksid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO)
konventsiooni nr 162 asbesti kasutamise turvalisuse kohta.
− Kontaktisik: Torben Bach Nielsen
(Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

3.

KESKKONNAKAITSE

• Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas
– Raportöör: hr BUFFETAUT (tööandjate rühm – FR)
– Viide: KOM(2006) 397 lõplik – 2006/0129 (COD) – CESE 204/2007
– Põhipunktid:
EMSK kiidab direktiivi ettepaneku üldjoontes heaks.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub prioriteetsete ainete esialgse nimistuga ning selleks
soovitatud standarditega. Siiski nõuab komitee, et koostataks praegu veel puuduvad standardid plii
ja nikli kohta ning kehtestataks menetlus nii nimistu kui standardite regulaarseks kontrollimiseks.
Keskkonnakvaliteedi eesmärkide saavutamine aastaks 2015 kujutab endast väljakutset. EMSK
kutsub liikmesriike üles tõhustama oma pingutusi kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.
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Komitee rõhutab vajadust töötada välja teabevahetus- ja kontrollisüsteem liikmesriikide tegevuse
jälgimiseks kõnealuse direktiivi ellurakendamisel ja selle eesmärkide saavutamisel. Komitee kiidab
heaks Euroopa Komisjoni Euroopa vee teemalise andmesüsteemi loomise algatuse (Water
Information System for Europe (WISE)).
Samuti soovitab komitee jälgida seda, et uus ettepanek oleks kooskõlas praegu kehtivate seaduste
tekstidega ning et võetaks vastu asjakohased ELi õigusaktid mõnede reostusallikate kohta, mida
praegu kehtivates õigusaktides ei käsitleta (nt majapidamistoodete kasutamise tagajärjel tekkinud
hajusaaste).
–

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

• Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine
– Raportöör: hr RIBBE (erinevad elualad – DE)
– Viide: KOM(2006) 216 lõplik – CESE 205/2007
– Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja komisjoni olukorrakirjeldus kattub: bioloogilise
mitmekesisuse säilitamine on vajalik ja keskne ülesanne, mis ei tulene mitte ainult eetilisest ja
moraalsest kohustusest. On ka piisavalt majanduslikke põhjuseid, mis nõuavad kiiremat ja
edukamat tegutsemist. Ökosüsteemi teenuste vähenemisest tulenev majanduslik kahju on juba
praegu hinnanguliselt sadu miljardeid eurosid. See on raiskamine, mida meie majandused endale
lihtsalt lubada ei saa.
Liikide kadumine Euroopas on viimastel aastakümnetel langetatud miljonite üksikute
väärtushinnanguliste otsuste tagajärg, valdav enamus neist otsustest on langetatud tulenevalt
olemasolevatest seadustest. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjustes on ebaseaduslikel
meetmetel väga väike osa.
Kahjuks on bioloogilise mitmekesisuse areng olnud vaatamata poliitilistele lubadustele jätkuvalt
negatiivne, mille põhjus ei ole oskamatus liikide kadumisega toime tulla. Seni puudus poliitiline
tahe pikka aega hädavajalikuks peetud meetmete reaalseks rakendamiseks. Kogemused Natura
2000 võrgustikuga kõnelevad iseenda eest.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näeb komisjoni teatises keskse kriitikapunktina asjaolu, et
strateegiliselt ei käsitleta küsimust, miks on vajaduste, lubaduste ja tegelikkuse vahel sedavõrd
suured lõhed. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldab kahetsust, et nimetatud probleem on
komisjoni teatisest ja tegevuskavast peaaegu täielikult välja jäetud.
Seetõttu peab EMSK eriti vajalikuks neljanda poliitikavaldkonna “Teadmiste pagas”
prioriteetsena käsitlemist, et nii kodanikud kui ka poliitikud teadvustaksid nende tegevuse
tegelikke tagajärgi.
–

Kontaktisik: Annika Korzinek
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• Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (kodifitseerimine)
–
–
–

Raportöör: hr OSBORN (erinevad elualad – UK)
Viide: KOM(2006) 543 lõplik – 2006/0170 (COD) – CESE 206/2007
Kontaktisik: Annika Korzinek
(Tel: 00 32 2 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@eesc.europa.eu)

4. VÄLISSUHTED
• Euroopa Liidu ja Jaapani suhted: kodanikuühiskonna roll
–
–
–

Raportöör: pr PÄÄRENDSON (tööandjad – EE)
Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 214/2007
Põhipunktid:
Komisjon on julgustanud komiteed tutvuma kodanikuühiskonna arengutega Jaapanis ja kaaluma
Euroopa Liidu ja Jaapani kodanikuühiskonna koostöö võimalusi, tugevdamaks veelgi kahe riigi
suhteid.
Kodanikuühiskonna roll Jaapanis muutub järjest tähtsamaks, ehkki enamasti keskendutakse ikkagi
kohalikele ja piirkondlikele küsimustele.
Tihedamate ja tugevamate kontaktide loomine kestab kaua ja siin on olulise tähtsusega parimate
partnerite väljaselgitamine. Esimene oluline samm on korraldada koosolek, kus selgitatakse välja
ühised probleemid ja arutatakse võimalusi nende lahendamiseks.
Pikapeale on võimalik kavandada struktureeritumat dialoogi ümarlaua vormis.

–

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

5. SIDEVÕRGUD
• Statistiline teave/ nõuandekomitee
–

Raportöör: pr FLORIO (töötajad – IT)
Viide. CESE 202/2007
− Põhipunktid:
CEIESi strateegilise rolli tugevdamine prioriteetide seadmisel ja hindamisel ning talle ajutiste
töörühmade moodustamise võimaluse andmine on suur samm pakkumaks talle vastutust ja
vahendeid, mida ta väärib.
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institutsiooniline esindatus, mis ei kajasta korrektselt selliste institutsioonide seisukohti, nagu
Euroopa Parlament või Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, mis esindavad väga erinevaid
poliitilisi seisukohti ja huvirühmi.
EMSK rolli ja ainulaadse koosseisu tõttu peaks tal olema konsulteerimisetapis suurem mõju, et
kajastada lisaks komitee institutsioonilisele rollile ka tema võimet väljendada Euroopa
kodanikuühiskonna seisukohti
− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta
(Tel: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

• Turvalise infoühiskonna strateegia
– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad – IT)
– Viide: KOM(2006) 251 lõplik – CESE 211/2007
– Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee usub, et komisjon peaks tegema veel jõupingutusi, et
jõustada uuenduslik ja kooskõlastatud strateegia, arvestades nähtuse ulatust ja selle mõju
majandusele ja eraelule. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab, et teabeturbe aspekti ei
tohi mitte mingil juhul lahutada andmekaitse tõhustamisest ja vabaduste kaitsest, mis on tagatud
inimõiguste Euroopa konventsiooniga. Komitee küsib, milline on ettepaneku lisaväärtus, ja juhib
tähelepanu 2005. aastal Tuneesias toimunud infoühiskonda käsitleva tippkohtumise järeldustele,
mis võeti vastu ÜRO peaassambleel 2006. aasta märtsis. Komitee rõhutab, et ühenduse strateegia
peaks lisaks keskenduma küsimustele, nagu näiteks ennetusmeetmed, tehnilised standardid,
digitaalne tuvastamine, riskihindamine, näiditegevused koolides, parem ühendusepoolne
kooskõlastamine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil jne.
–

Kontaktisik: Siegfried Jantscher
(Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

• ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste õiguslik raamistik
– Raportöör: hr McDONOGH (tööandjad – IE)
– Viide: KOM(2006) 334 lõplik – CESE 212/2007
– Põhipunktid:
Komitee tervitab üldjoontes komisjoni ettepanekut ja on seisukohal, et raamistik tuleb viia
vastavusse info- ja sidetehnoloogia valdkonna arengustrateegiaga. Konkreetsemalt tunnistab
komitee õigusliku raamistiku olulisust taskukohast ja turvalist laisagedusribasidet, suuremahulist
ja mitmekesist infosisu ning digitaalteenuseid pakkuva ühtse Euroopa inforuumi
väljakujundamisel ning maailmaklassi tulemuste tagamisel info- ja sidetehnoloogia
uurimistegevuse ja uuenduste vallas, jõudes seeläbi järele Euroopa peamistele konkurentidele.
Lisaks tuleks asutada Euroopa Spektriagentuur üleeuroopalise spektri haldamise ühtse ja
integreeritud süsteemi loomiseks ning komisjon peaks suurendama valvsust riiklike reguleerivate
asutuste poolt võetavate reguleerivate meetmete osas, et soodustada mitmekesisust. Peale selle
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kaasata lairibaühendus universaalteenuste määratlusse.
– Kontaktisik: Agota Bazsik
(Tel: 00 32 2 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

6. TRANSPORT JA LOGISTIKA
• Euroopa Liidu poliitika logistika valdkonnas
– Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad – IT)
– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 210/2007
– Põhipunktid:
EMSK on seisukohal, et transpordilogistika ja intermodaalsete lahenduste väljatöötamine on
eelkõige ettevõtlusalased tegevused ning jäävad seega majanduselu vastutusalasse. Samas on
siiski selge, et ametivõimud mängivad olulist rolli asjakohaste raamtingimuste loomisel ja
tagamisel, et transpordilogistika ning intermodaalsusega seotud teemad püsiksid pidevalt
poliitilises päevakorras. Lähenemine peaks keskenduma logistiliste uuenduste institutsionaalsete
raamtingimuste parandamisele, et tagada majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste vajaduste
tasakaal, jättes ettevõttesisese logistika korraldamise ettevõtete endi kanda. Komitee tervitab
seetõttu komisjoni 2006. aasta juuni teatises väljendatud uut lähenemist, mis on mitmetahuline,
kuid samas alati jätkusuutliku liikuvuse raames. Peamine ülesanne on pigem kõnealust
konkurentsi võimaldava koostöö saavutamine transpordiliikide vahel, milles täiel määral
kasutatakse iga transpordiliigi tõhusust ja asjakohasust. See on võimalik, kui on täidetud
tehnilised, praktilised ja majanduslikud tingimused. Euroopa Liidu ees seisab väljakutse
kujundada ühine poliitika, mis kõnealuseid tingimusi kas loob või edasi arendab.
– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

• Meretööstandardite karmistamine
– Raportöör: hr ETTY (töötajad – NL)
– Viide: KOM(2006) 287 lõplik – CESE 213/2007
– Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab heameelt komisjoni toetuse üle ILOs tehtud
tööle, mille tulemuseks on uus konventsioon. Komitee märgib, et konventsioon on rahvusvahelisel
tasandil kolmepoolses struktuuris otsuste langetamisel saavutatud hapra tasakaalu tulemus.
Ratifitseerimine on täielikult liikmesriikide otsustada, kuna EL ei ole ILO liige. Komitee loodab,
et liikmesriigid ratifitseerivad konventsiooni võimalikult kiiresti, loodetavasti 2008. aastal, saades
komisjonilt tuge liikmesriikidega kokkuleppele jõudmisel.
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kooskõlastamise kohta kolmepoolses otsustamisprotsessis ei tohiks see riigi tasandil mingil juhul
nõrgendada ILO kolmepoolseid sätteid.
EMSK soovitab komisjonil toetada ILO ekspertide kohtumisi, kus töötatakse välja
tegevussuunised lipu- ja sadamariigi kontrolliks.
– Kontaktisik: Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

7. PÕLLUMAJANDUS JA LOOMAKASVATUS
• Tõupuhtad aretusveised
– Raportöör: hr BROS (erinevad elualad – FR)
– Viide: KOM(2006) 749 lõplik – 2006/0250 (CNS) – CESE 207/2007
– Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel: 00 32 2 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

_____________
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