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Täiskogu istungjärgust võttis osa Euroopa Komisjoni liige Joaquín ALMUNIA, kes esines 
ettekandega ühenduse majandus- ja rahandusasjadest.  
 
 

1. MAJANDUSHALDUSE TÕHUSTAMINE 
 

• Majandushalduse tõhustamine – stabiilsuse ja kasvu pakti reform 
− Raportöör:  pr FLORIO (töötajad – IT) 
− Kaasraportöör:  hr BURANI (tööandjad – IT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 244/2006 
 
− Põhipunktid:  
 

Komitee on mures praeguse seisaku pärast Euroopa majandushalduse arengus. Kõnealuse 
arvamuse eesmärgid on järgmised: 

 
− selgitada erinevaid seisukohti, mis on elavdanud arutelu poliitiliste ja majanduslike küsimuste 

üle viimase kuue aasta jooksul alates stabiilsuse ja kasvu pakti loomisest; 
− hinnata stabiilsuse ja kasvu pakti reformimist möödunud kuude vältel; 
− visandada suunised Euroopa majandushalduse tõhustamiseks. 

 
Komitee arvates on stabiilsuse ja kasvu pakt alates jõustumisest andnud olulise panuse sellesse, et 
Euroopa majanduskasv ning rahaline stabiilsus käiksid käsikäes. 

 
Esimese kuue aasta edusammud ja kriitika koondub eelkõige kahele paktis sageli nimetatud 
terminile: valuuta stabiilsuse selge edu ja tugev pettumus kättesaamatu majanduskasvu üle 
Euroopas. 

 
Kahjuks ei ole Euroopa majandushaldus ka piisavalt koordineeritud, ning seda suurte ja püsivate 
rahvusvaheliste (nii majanduslike kui poliitiliste) pingete ajajärgul.  

 
Pakti kuueaastase ajaloo vältel on mõningad liikmesriigid avaldanud paktile survet ning kutsunud 
üles pakti reformima. 

 
Reform ei ole lõpetatud, sest see ei ole veel taganud tõelisi edusamme Euroopa majanduspoliitika 
koordineerimisel. Alles kõnealuse tugevdatud koordineerimise raames on võimalik täielikult ära 
kasutada võimalused, mis avanevad majanduskasvu ja tööhõive arendamisel Euroopa majandus- 
ja rahaliidu raames. 

 
− Kontaktisik:  hr Roberto Pietrasanta 
 (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Majanduspoliitika põhijooned (2005-2008) 
− Raportöör:  hr METZLER (erinevad elualad – DE) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 245/2006 
 
− Põhipunktid:  
 

Komitee on arvamusel, et Euroopa Liidu praeguse majanduslanguse ja tööhõiveprobleemide 
ületamiseks on tarvis koordineeritud makropoliitikat (Lissaboni strateegia osana), mis edendab 
aktiivselt majanduskasvu ja tööhõive suurendamist. Seejuures on Euroopa Liidu riikides tarvis 
võetud kohustustele vastavat eelarvepoliitikat ning komitee toetab seda. Tööturu osapooltel ja 
liikmesriikide valitsustel tuleb luua uuendustemeelne tasakaal paindlikkuse ja stabiilsuse vahel. 
Lisaks sobivale makromajanduslikule poliitikale on majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks 
ning kasvupotentsiaali tugevdamiseks tarvis ka mikromajanduslikke reforme, st meetmeid 
konkurentsi suurendamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ning Euroopa Liidu siseturu 
edasiarendamiseks. Mis puudutab teadmistepõhist ühiskonda, on keskse tähtsusega ka asjakohased 
otsused elukestva õppe, võrdsete võimaluste, perekondade toetamise, hariduse ja teaduse ning 
uuenduste valdkonnas. Üldiselt rõhutab komitee ka seda, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
ettevõtluse edendamisele. 
 

− Kontaktisik:  hr Gilbert Marchlewitz 
 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
 

• Ettevõtete ühise konsolideeritud tulumaksubaasi loomine ELis 
− Raportöör:  hr NYBERG (töötajad – SE) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 241/2006 
 
− Põhipunktid:  
 

Kaalutlused on osalt õigusliku, osalt maksundusalase ja osalt majandusliku iseloomuga. Komitee 
soovitab komisjonil ja liikmesriikidel hoolimata lahendamist vajavate tehniliste küsimuste 
arvukusest ja suurtest erinevustest liikmesriikide vahel, juhinduda majanduslikest eelistest, mida 
pakub ühine konsolideeritud maksubaas. 

 
Komitees toimunud arutelu võib kokku põhimõtetega ühise konsolideeritud tulumaksubaasi kohta: 
laiem maksubaas, neutraalsus, lihtsus, tõhusus, stabiilsus, seaduslikkus, õiglus, rahvusvaheline 
konkurents, kohustuslik korraldus, üleminekusätted, paindlik otsuste langetamise kord. Komisjon 
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keskendus kõnealustele põhimõtetele, sest tema arvates lihtsustab nende omaksvõtmine valiku 
tegemist erinevate tehniliste lahendusvõimaluste vahel.  
 

− Kontaktisik:  pr Imola Bedo 
 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
 

2. KODANIKUÜHISKOND, KODANIKE ÕIGUSED 
 

• Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide esindavus 
kodanikuühiskonna dialoogis 

− Üksikraportöör:  hr OLSSON (erinevad elualad – SE) 
 

− Viide: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
− Põhipunktid:  
 

Kodanikuühiskond ja Euroopa tasandil tegutsevad organisatsioonid on juba pikka aega nõudnud 
kõnealust “osalemisõigust”, ent praegu on see nõudmine muutunud eriti aktuaalseks. Mängus on 
palju – Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed on sellised, et nõuavad kõigi kohapealsete osalejate 
ja nende esindajate koondamist. 

 
EMSK on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et kodanikuühiskonna osapoolte õigus tõhusale 
osalemisele ühenduse otsuste kujundamise ja ettevalmistamise protsessis saab põhineda vaid 
tegelikkuses tunnustatud esindavusel. Esindavuse nõue ei ole mitte ainult demokraatlik 
aluspõhimõte, vaid vastab ka soovile muuta organiseeritud kodanikuühiskond läbipaistvamaks ja 
mõjukamaks Euroopa tasandil.  

 
Seetõttu on käesoleva arvamuse eesmärgiks esmajärjekorras valmistada ette pinnast selgitamaks ja 
ratsionaliseerimaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee suhteid Euroopa kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja võrgustikega ning muuta Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide 
õiguspärasuse suurendamise kaudu dialoog organiseeritud kodanikuühiskonnaga 
usaldusväärsemaks. 

 
Käesolev arvamus võiks samuti: 

 
• olla kasulik analüüsialus või viitematerjal teistele institutsioonidele, seda eriti 

osalusdemokraatia suurendamiseks Euroopa tasandil ja tõelise Euroopa kodanikudialoogi 
arendamiseks; ning 
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• avada uue institutsioonidevahelise koostöövaldkonna, mis hõlmab heade tavade kogemuste 
vahetamist – seda eriti komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel –, ilma et EMSK sekkuks 
nende viisi dialoogi korraldamisel Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonnaga. 
 

EMSK leiab selles kontekstis, et tuleks kehtestada selge, ühtne ja lihtne Euroopa 
kodanikuühiskonna organisatsioonide esindavuse hindamise meetod, vältides seejuures keerukaid 
ja vastuolusid tekitada võivaid küsimusi. Meetod peaks võimaldama kriteeriumide läbivaatamist, 
mis on kohandatud Euroopa organisatsioonide olemasolevate struktuuride ja toimimisviisiga. 
Samuti peab see põhinema organisatsioonide osalusel hindamisprotsessis ning lähtuma viiest 
põhimõttest: läbipaistvus, objektiivsus, mittediskrimineerimine, tõestatavus ning Euroopa 
organisatsioonide osalus. 
 
EMSK soovitab seetõttu kolme hindamisalust Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindavuse hindamisel: 

 
• organisatsioonide põhikirjade sätted ja nende rakendamine; 
• organisatsiooni toetusbaas liikmesriikides; 
• kvalitatiivsed kriteeriumid, mille abil hinnatakse ja tõestatakse organisatsiooni suutlikkust 

panuse andmisel, mil määral asjaomane organisatsioon täidab oma kohuseid Euroopa 
institutsioonide konsultatsiooniprotsessis. 

 
Eelnimetatud põhimõtete ja hindamisaluste najal peaks EMSK suutma välja töötada menetluse, 
mis võimaldaks hinnata Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide esindavust. Seda 
menetlust võiks läbi viia spetsiaalse hindamisvahendi abil, mis luuakse eelkõige koostöös 
Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja võrgustike siderühmadega. 
 

− Kontaktisik:  hr Patrick Fève 
 (tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

• Põhiõiguste Amet 
− Raportöör:  hr SHARMA (erinevad elualad – UK) 
− Kaasraportöör:  pr LE NOUAIL MARLIÈRE (töötajad – FR) 

 
− Viide: KOM(2005) 280 endg. – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

Komitee tervitab Euroopa Nõukogu otsust luua Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, edendamaks 
Euroopa Liidu põhimõtteid ja tavasid, mis on talletatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6. See loob 
Euroopa Liidus põhiõiguste seire mehhanismi, mis võiks ka parandada liikmesriikides võetavate 
põhiõiguste kaitset puudutavate meetmete kooskõlastamist. 
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Komiteele teeb aga tõsiselt muret asjaolu, et ettepanek ei soodusta ega toeta organiseeritud 
kodanikuühiskonna laiemat esindatust uue ameti haldusnõukogus ja põhiõ iguste 
nõuandefoorumis. 

 
Amet peab alati kaasama rassismi ja ksenofoobia oma mitmeaastases raamistikus määratletud 
teemavaldkondadesse. 

 
Komitee on mõnevõrra mures ameti sõltumatuse pärast mitte ainult Euroopa Liidu 
institutsioonidest, vaid ka liikmesriikidest. 

 
− Kontaktisik:  hr Pierluigi Brombo 
 (tel.: 00 32 2 546 97 18 –e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Naiste esindatus 
− Raportöör: hr ETTY (töötajad – NL) 

 
− Viide: Euroopa Parlamendi konsulteerimistaotlus – CESE 238/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

2003. aasta jaanuaris taotles Euroopa Parlament arvamuse koostamist naiste esindatuse kohta 
EMSKs esindatud sotsiaalsete ja majanduslike huvirühmade otsuseid langetavates organites. 
Enamikku Euroopa Parlamendi poolt kogu Euroopa Liidu tööandjatele, töötajatele ja 
organiseeritud kodanikuühiskonnale suunatud taotlusi ja üleskutseteid käsitleti uuringus, mis 
põhines 2003. aastal kõigile komitee (tolleaegsetele) 222 liikmele saadetud küsimustikul.  
 
• Komitee nõustub Euroopa Parlamendiga selles, et naiste esindatust Euroopa Liidu sotsiaalsete 

ja majanduslike huvirühmade otsuseid tegevates organites tuleb tõsta ning et asjaomased 
organisatsioonid ja Euroopa Komisjon peavad kõnealusele küsimusele suuremat ja 
süstemaatilisemat tähelepanu pöörama; 

• komitee soovitab kõigil esindatud organisatsioonidel teavitada komisjoni korrapäraselt oma 
jõupingutuste tulemusest kõnealuses valdkonnas ning komisjonil laiendada andmepanka ning 
määratleda sobivad näitajad; 

• komitee peab vajalikuks toetada eraldiseisvaid ja lisastruktuure ning naissoost personali ja 
liikmete võrgustikke; 

• komisjon peab jätkuvalt aktiivselt toetama hariust ja kutseõpet ning töö- ja pereelu ühitamise 
strateegiaid. Tööandjate organisatsioonidel ja ametiühingutel on selle teostamisel olu line roll; 

• komitee soovitab, et asjaomased organisatsioonid ja komisjon peaksid hoolikalt uurima 
kvootide süsteemi, mõnede riikide poliitikas ja ühiskondlikes organisatsioonides on osutunud 
mõjusaks; 
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• komiteel oleks hea meel, kui liikmesriigid seaksid eesmärgiks, et ametiajaks 2006–2010 
nimetatud liikmete hulgas oleks vähemalt 30% ala -esindatud sugupoole esindajaid, 
perspektiiviga tõsta kõnealune protsendimäär järgmiseks ametiajaks 40-ni; 

• komitee vaatab oma uurimuse tulemused uuesti üle aastatel 2006–2007, et selgitada välja, kas 
uute liikmesriikide organisatsioonide strateegilised ja praktilised meetmed erinevad suuresti 
vanade omadest; komitee teeb ettepaneku, et ka parlament koostaks ülevaate olukorrast. 

 
− Kontaktisik:  hr Torben Bach Nielsen 
  (tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Euroopa puuetega inimeste aasta 2003  
− Raportöör:  pr ANCA (erinevad elualad – LV) 
 
− Viide: KOM(2005) 486 lõplik – CESE 236/2006 
 
− Põhipunktid: 

 
EMSK tervitab teatist kui võimalust teha kokkuvõte Euroopa puuetega inimeste aasta 2003 
edusammudest ja puudustest ning saada kogemusi järgmiste Euroopa aastate ettevalmistamiseks. 

 
EMSK nõustub, et Euroopa puuetega inimeste aasta edu eelnevate Euroopa aastatega võrreldes 
tuleneb tõsiasjast, et see korraldati puuetega inimeste organisatsioonide endi algatusel, samuti 
osalesid nad aasta kavandamisel ja elluviimisel.  

 
EMSK tunneb kahetsust selle üle, et teatises puudub teave riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
võetud meetmete kohta ning et üldise teadlikkuse ja meediakajastuse suurendamiseks tehtud 
samme hinnati vaid kvantitatiivselt, kuid mitte kvalitatiivselt. 

 
EMSK on seisukohal, et Euroopa puuetega inimeste aasta 2003 pidanuks kajastuma poliitikas ja 
õigusloomes, ning et poliitika reaktsioon valmistab pettumust, eriti arvestades aasta tekitatud 
ootusi.  
 
Euroopa puuetega inimeste aasta innustas komiteed käivitama mitmeid algatusi: puudeküsimuste 
rakkerühma loomine komitees; puudeküsimuse süvalaiendamine komitee tegevuses; puuetega 
inimesi puudutavate omaalgatuslike arvamuste vastuvõtmine; kättesaadavuse nõuete 
kohandamine uue peahoone renoveerimisel ning muudatused puuetega inimeste värbamist 
puudutavates personalieeskirjades 

 
− Kontaktisik:  pr Ewa Kaniewska 
 (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Liikuvust käsitlev Euroopa transpordiharta  
− Raportöör :  hr CZAJKOWSKI (erinevad elualad – PL) 
 
− Viide : KOM(2005) 450 lõplik – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
− Põhipunktid: 

 
Komitee väljendab rahulolu komisjoni esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituse 
ettepaneku kohta, mis käsitleb hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelist liikuvust ühenduse 
piires (Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta).  
 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata järgmistele aspektidele:  

 
– liikmesriikide poolt edastatud teave programmide kohta, nii riiklikul kui kohalikul tasandil; 
– teave kandidaatide võrdsete võimaluste kohta; 
– programmides osalejatele kohaldatavad menetlused, mis peavad olema selged, läbipaistvad ja 

täpsed; 
– kõigi programmis osalejate vastutusala täpne määratlemine, vältimaks hilisemas etapis 

näiteks nõudmisi või arusaamatusi väljasaatvate ja vastuvõtvate organisatsioonide vahel; 
– liikuvuspoliitika kooskõlastamine Euroopa tasandil (mitte niivõrd iga liikmesriigi tasandil), 

mis võimaldaks saavutada komisjoni eesmärke ning anda panus Lissaboni strateegia raames 
püstitatud eesmärkide edukasse rakendamisse.  

 
EMSK leiab, et komisjon peaks välja pakkuma tähtaja harta jõustumiseks, kutsudes sellega 
liikmesriike kiirelt tegutsema. 

 
− Kontaktisik:  pr Ewa Kaniewska 
 (tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

• Rändevoogude juhtimine 
− Raportöör: pr LE NOUAIL-MARLIÈRE (töötajad – FR) 
 
− Viide: KOM(2005) 123 lõplik – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD) – CESE 234/2006 
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− Põhipunktid:  
 

Komitee: 
 

– toetab ettepanekut asutada aastateks 2007–2013 Euroopa fond kolmandate riikide kodanike 
integreerimiseks, olemasoleval fondil põhinev Euroopa pagulaste fond ning välispiiride fond; 

– palub nõukogul analüüsida ja tervikuna vastu võtta teatise ettepanek, millega luuakse 
üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raamistik, ning otsused, millega 
asutatakse erifondid üldprogrammi elluviimiseks; 

– palub komisjonil võtta Haagi programmiga seotud tegevuskavas arvesse EMSK soovitusi; 
– soovitab nõukogul ja komisjonil tagada kirjeldatud uute struktuurifondide toimimise 

läbipaistvus, luues selged seosed Haagi programmi ja arutatava teatise vahel; 
– sätestada kõnealuste fondide asutamise otsustes konkreetsed meetmed, et valitsusvälised 

osalejad oleksid juba võimalikult varases järgus kaasatud liikmesriikide ja komisjoni enda 
määratletud iga-aastase ja mitmeaastase juhiste raamistiku järgimisse. 

 
− Kontaktisik:  pr Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

3. ENERGIA 

 
• Energiatõhusus 

− Raportöör:  hr BUFFETAUT (tööandjad – FR) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 242/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

Euroopa Liidu tulevase energiapoliitika võti peab olema energiatõhususe suurendamine. EMSK 
toetab otsustavalt tahet vähendada energiatarbimist 20% võrra ja peab vajalikuks mitte üksnes 
saavutada võimalikult kiiresti eesmärk vähendada energiatarbimist 1% võrra aastas, vaid seada 
eesmärk saavutada teises etapis aastane vähenemine 2%.  

 
Kasulikud võivad olla avalikkuse teavitamise kampaaniad. Selleks, et neist oleks kasu, tuleb need 
viia läbi lõpptarbijale ja asjaomastele kutsesektoritele võimalikult lähedale. Seega peavad 
kampaaniate eest vastutama riiklikud ja kohalikud ametiasutused. 

 
Teadustegevus energiatõhususe valdkonnas on muutunud ettevõtetele hädavajalikuks, mistõttu 
paljudel juhtudel piisab vabatahtlikest lepingutest seadusega määratletud eeskirjade asemel. 
Mitmed õiguslikud meetmed on juba vastu võetud ning nende elluviimist on tarvis hinnata.  
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Kaks kõige kõrgema energiatarbimisega sektorit on transport ja ehitus. Just seoses nendega tuleb 
teha kõige intensiivsemaid jõupingutusi ja otsida uuendusi.  

 
Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid olema aktiivselt kaasatud energiatõhususe, parimate tavade 
vahetamise ja parimate tehnoloogiate levitamise edendamise ühtsesse poliitikasse ning 
majapidamiste ja tarbijate teavitamise ja stimuleerimise kampaaniatesse. Euroopa Liit annaks 
kõnealuses valdkonnas eriti olulise panuse. 

 
− Kontaktisik:  hr Siegfried Jantscher  
 (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4. TERVIS JA TARBIJAKAITSE 
 

• Tervis ja tarbijakaitse 
− Raportöör:  hr PEGADO LIZ (erinevad elualad – PT) 
 
− Viide: KOM(2005) 115 lõplik– 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

Komitee jõudis järeldusele, et kavandatav otsus Euroopa Liidu ühise tegevusprogrammi loomise 
kohta tervise ja tarbijakaitse valdkonnas ei ole piisavalt põhjendatud ega üksikasjalikult 
selgitatud, esitatud argumendid ei tundu olevat piisavad kõnealuse valiku põhjendamiseks. 

 
Mõlema poliitikavaldkonna õiguslikud alused, mis on määratletud EÜ asutamislepingu artiklites 
152 ja 153, on oma iseloomult täiesti erinevad. Seetõttu tuleb vältida negatiivset mõju, mis 
kaasneb tarbijakaitsepoliitika hindamisel tervisehoiupoliitikale kehtivatele vastastikuse 
täiendatavuse ja subsidiaarsuse kriteeriumite alusel; see kahjustaks Euroopa Liidu 
tarbijakaitsepädevusi. Lisaks oleks tervishoiupoliitika liiga suurel määral mõjutatav tarbijalikust 
mõtlemisest, misläbi aetaks segi mõisted “kasutaja” ja “tarbija”, liites need üldiste omaduste 
alusel mõisteks “kodanik”. 

 
− Kontaktisik:  hr João Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Kalandustoodete ökomärgise süsteem 
− Raportöör:   hr SARRÓ IPARRAGUIRRE (erinevad elualad – ES) 
 
− Viide: KOM(2005) 275 lõplik – CESE 237/2006 
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− Põhipunktid: 
 
EMSK on arvamusel, et teema keerukust silmas pidades tuleks praegu eelistada komisjoni teatises 
toodud kolmandat võimalust, st kehtestada miinimumnõuded vabatahtlikule ökomärgise 
süsteemile. Komitee märgib siiski, et nimetatud miinimumnõuded peavad olema piisavalt ranged 
ning neid peavad toetama rikkumist takistavad ja rikkumise korral sanktsioone sätestavad 
eeskirjad. 
 
– Ökomärgised peaksid selgelt eristuma üldistest toiduainete märgistamise eeskirjadest.  
– Kalandustoodete, nagu iga hankiva tööstuse toote või akvakultuuritoote märgise võib 

omistada töötlemata või töödeldud toodetele. Esimesel juhul peab ökomärgis tagama, et 
kasutatud püügimeetodid vastavad FAO vastutustundliku kalapüügi juhendile. Teisel juhul 
peab ökomärgis kalandustootel tagama toiduainete jälgitavuse eeskirjade nõuetekohase 
rakendamise. 

– Vaja on luua selge mehhanism sertifitseerivate organite akrediteerimiseks, ökomärgiste 
omistamiseks, vaidluste lahendamiseks, kontrollimiseks ning sanktsioonide rakendamiseks 
väärtarvituse ja mittejärgimise korral ning märgisega toote teistest kalandustoodetest 
eristamiseks. 

– VKEdel ja arengumaade ettevõtjatel võib teatud juhtudel olla raskusi ökomärgisele 
juurdepääsemisel. Seepärast peaksid vastuvõetavad eeskirjad sisaldama tootjate 
organisatsioone, kalurite ühinguid ja ühingulepinguid hõlmavaid sekkumismehhanisme. 
Seejuures tuleks eriti arvestada ökomärgistamise võimalikku siduvust kalatööstusele, 
kusjuures kulusid tuleks jaotada üle terve kaubandusahela ilma tarbija huve kahjustamata. 

– Vajalikud on jõupingutused teavitus- ja reklaamikampaaniate läbiviimiseks. Avalik sektor 
peaks rahastama ettevõtjatele ja tarbijatele suunatud teabe- ja teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid. 

 
− Kontaktisik:  pr Yvette Azzopardi 
 (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

• Akvakultuurloomade loomatervishoiunõuded 
− Raportöör:  hr FAKAS (erinevad elualad – EL) 
 
− Viide: KOM(2005) 362 lõplik– 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006 
 
− Kontaktisik:  pr Yvette Azzopardi 
 (tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5. VÄLISSUHTED 
 

• Euroopa Liidu ja Mehhiko suhted 
− Raportöör:  hr RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (tööandjad – ES) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 246/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

Alates 1995. aasta detsembrist, mil EMSK võttis vastu vastavasisulise arvamuse, on Euroopa 
Liidu ja Mehhiko vahelistes suhetes toimunud oluline edasiminek. 2000. aasta oktoobris 
allkirjastati ELi ja Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlev 
leping, millega loodi vabakaubanduspiirkond. 

 
Üks lepingus mainitud spetsiifilisi eesmärke on mõlema poole kodanikuühiskonna vaheliste 
suhete edendamine, millele on võimalik kaasa aidata ELi ja Mehhiko ühise nõuandekomitee 
loomisega. 

 
Seetõttu koostas komitee arvamuse, mis on alus kõnealuse algatuse praktilisele elluviimisele ning 
mis hõlmab Euroopa Liidu ja Mehhiko suhetes pärast 1995. aastat saavutatud olulisemaid 
edusamme. Sellega seoses tuleb meenutada, et EMSK võttis Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja 
Kariibi mere piirkonna riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide kolmandal kohtumisel 
vastuvõetud deklaratsioonis rea kohustusi, mida ta peab nüüd täitma. 

 
Vastavalt eespool nimetatud Mehhiko deklaratsioonile peab komitee oma tegevusega püüdma 
saavutada kolme eesmärki. Need on Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 
riikide vahelise partnerluse tugevdamine, tegevuskava väljatöötamine sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamiseks ja organiseeritud kodanikuühiskonna rolli tugevdamine. Kõnealune arvamus on 
seetõttu olulise tähendusega, kuna vastasel juhul ei täidaks komitee endale võetud kohustusi.  

 
EMSK arvates tuleks seoses kodanikuühiskonna kaasamisega kõnealuste ülesannete elluviimisse 
luua ELi ja Mehhiko ühine nõuandekomitee. Seetõttu pooldab komitee EMSK-ga võrreldava 
organi loomist Mehhikos. EL-Mehhiko ühine nõuandekomitee olema ühisnõukogu nõustav organ 
ning aitama kaasa üldlepingu arendamisele, järelevalvele ja elluviimisele. Ühise nõuandekomitee 
ülesanne oleks koostada ühiskomitee või ühisnõukogu taotluste alusel arvamusi vastavate 
küsimuste kohta. Ka võiks kõnealune komitee koostada omaalgatuslikke arvamusi või lepingut 
puudutavaid soovitusi.  

 
Komitee peab vajalikuks reeglipäraste kontaktide tihendamist Mehhiko kodanikuühiskonnaga, et 
arutada EL-Mehhiko ühise nõuandekomitee võimalikku loomist. Seetõttu kutsub komitee 
Mehhiko kodanikuühiskonda üles nimetama kolm esindajat igast kodanikuühiskonna rühmast 
(tööandjad, töötajad, kolmas sektor). Samuti nimetaks EMSK omalt poolt kolm esindajat igast 
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oma kolmest rühmast. Kõnealuse EMSK ja Mehhiko kodanikuühiskonna esindajatest koosneva 
ühise töörühma ülesanne oleks koostada ettepanek EL-Mehhiko ühise nõuandekomitee liikmete, 
ülesannete ja töökorra kohta.  

 
Lisaks on EMSK valmis jõukohaselt toetama sarnase riikliku organi loomist Mehhikos, kui 
Mehhiko ühiskonnas saavutatakse selles suhtes üksmeel. Komitee arvates peaks kõnealune organ 
kajastama Mehhiko kodanikuühiskonna pluralismi ning seetõttu koosnema kolme eelnimetatud 
valdkonna esindajatest. Nii nagu ka EMSK, peaks organ olema rajatud esindatuse, sõltumatuse ja 
õiguspärasuse põhimõtetele. 
 

− Kontaktisik:  pr Beatriz Porres 
  (tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

6. ÕIGUS 
 

• Tsiviil- ja kaubandusasjade dokumentide kätteandmine 
− Raportöör:  pr SÁNCHEZ MIGUEL (töötajad – ES) 
 
− Viide: KOM(2005) 305 lõplik– 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
− Põhipunktid: 
 

EMSK tervitab komisjoni reformiettepaneku sisu, mis selgitab määrust, millel on väga oluline roll 
Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tegelikkuseks muutmisel, ning 
muudab määrusega kooskõlastamise lihtsamaks. Mõned uued punktid tekitavad siiski teatavat 
segadust nende sisu tõlgendamise osas. 

 
Komitee soovib väljendada muret seoses komisjoni vähese tähelepanuga määruse rakendamisele 
uutes liikmesriikides, hoolimata uue olukorraga kohanemise eesmärgil vastu võetud lisadest. 

 
Igal juhul soovib komitee rõhutada, et peab kohaldatava menetluse muutmist kohaseks. 
 

− Kontaktisik:  hr João Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Väikeseid nõudeid käsitlevate kohtuvaidluste lahendamine 
− Raportöör:  hr PEGADO LIZ (erinevad elualad – PT) 
 
− Viide: KOM(2005) 87 lõplik – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 



- 13 - 

Greffe CESE 26/2006  (DE) KK/mk  

− Põhipunktid: 
 

EMSK avaldab heameelt komisjoni ettepaneku hea tehnilise ja õigusliku taseme üle. Komitee on 
rahul tasakaaluga, mis on leitud erinevate huvide vahel, ning mõjuhinnanguga, mis on hästi 
struktureeritud, läbi mõeldud ja selgelt esitatud. 

 
EMSK üldiste ja konkreetsete märkuste ainus eesmärk on suurendada ettepaneku väärtust ja 
täpsustada mõningaid esitatud sätteid. 
 

− Kontaktisik: hr João Pereira dos Santos 
 (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORT 
 

• Raudteejaamade rolle laienenud Euroopa Liidus 
− Raportöör:  hr TÓTH (erinevad elualad – HU) 
 
− Viide: omalagatuslik arvamus – CESE 232/2006 
 
− Kontaktisik:  pr Anna Wagner 
 (tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 

_____________ 
 
 


