
 

Greffe CESE 3/2006  fr/en/et-ML/MP/aa 

ET 

 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

 
 
 

Brüssel, 30. jaanuar 2006 
 
 
 
 
 
 

TÄISKOGU ISTUNGJÄRK 

 

18.–19. JAANUAR 2006 

 
 

VASTUVÕETUD ARVAMUSTE KOKKUVÕTE 

 
 

 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuste täistekstid on 
kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes komitee 

koduleheküljel: 
 
 

http://www.esc.eu.int/ (rubriigis “Dokumendid”) 
 
 



- 1 - 

Greffe CESE 3/2006  fr/en/et-ML/MP/aa .../... 

Täiskogu istungil osales Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi nimel Austria majandus- ja tööminister hr 
Martin Bartenstein, kes rääkis Austria eesistumisaja prioriteetidest.  
 
 

1. KODANIKE ÕIGUSED 
 

• Põhiõigused ja õigusasjad 
Raportöör: pr King (Tööandjad – UK) 

 
− Viited: KOM(2005) 122 lõplik – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Põhipunktid:   

 
 EMSK usub, et tasakaalu puudumine vabaduse, turvalisuse ja õiguse mõõtmete vahel peegeldub 

finantsperspektiivides, kuna turvalisusele on pööratud seal kõige enam tähelepanu. 
 
 EMSK ei ole veendunud, et komisjoni ettepanek on piisaval määral kavandatud viisil, mis võtab 

arvesse EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet, kuna tundub, et selles ei 
tunnustata piisaval määral valdkondi, mida on kõige parem reguleerida liikmesriikide, piirkondade 
ja/või kohalike omavalitsuste tasandil koostöös asjaomaste sotsiaalpartneritega. 

 
 Komisjon viitab vajadusele võtta rohkem kooskõlastatud meetmeid rassismi-, ksenofoobia- ja 

antisemitismiilmingute vastu ning soovitab enam toetada religioonidevahelist ja mitmekultuurilist 
dialoogi, et võidelda rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi vastu. EMSK soovitab lisada 
islamofoobia, rõhutamaks vajadust tegeleda selle rassismivormiga, milles segunevad kultuurilised ja 
usulised aspektid. 

 
 Kõigele lisaks eksisteerib oht, et laste, naiste ja noorte vastu suunatud vägivalla ning nendega 

seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil kaubitsemise vastase võitluse tähtsus väheneb, kuna see on 
ühendatud uimastite kasutamise ja nendega kaubitsemise vastase võitlusega, eelkõige kuna eelarve 
jagamist erinevate programmide vahel ei ole veel ratifitseeritud. EMSK soovitab luua eraldi eesmärgi 
ja eelarverea vägivallavastase võitluse jaoks. 

 
− Kontaktisik: pr Susanne Johansson 

  (Tel: 00 32 2 546 84 77– e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. KESKKONNAKAITSE 
 

• Säästev areng – kliimamuutus 
 Raportöör: hr Kallio (Muud huvirühmad – FI) 
 
− Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 33/2006 

 
 Põhipunktid: 

 
EMSK on seisukohal, et EL peab märkimisväärselt tõhustama kliimamuutuste vastu võitlemise 
alaseid jõupingutusi ning alustama järjepidevat kohanemisstrateegiate koostamist erinevates 
poliitikavaldkondades. Euroopa Liit saab sektoraalsete kohanemisstrateegiate ettevalmistamisele 
kaasa aidata tõhusast kooskõlastamisest ja rahvusvaheliste kokkulepete toetusest saadava kasu näol, 
mis aitab samuti suurendada jõupingutusi kõnealuseks eesmärgiks globaalsel tasandil.  
  
Maapiirkondade tööstus, põllumajandus, metsandus ja kalandus on andnud kasvuhoonegaaside 
heitmetesse vaid väikese panuse ning seetõttu ei ole ELi kliimamuutuste poliitikas kõnealuste 
sektoritega arvestatud. Seega on peab komitee oluliseks, et EL valmistuks kohanemismeetmete 
võtmiseks kõnealustes sektorites.  
Komitee on seisukohal, et 

 
− oluline on uurida kliimamuutuste stimuleerivat mõju maapiirkondade tööstustele;  
− kliimamuutuste ebakindlust tuleb eriti arvesse võtta tulevase ELi põllumajandustoetuse ja -

tootmise poliitika ning kaubandus- ja energiapoliitika kavandamisel; 
− kalanduspoliitikas tuleb hinnata vajalikke mugandusi sektori kohandamiseks veevarude ja 

kalandustingimustega seotud muutustega; 
− tõsiselt tuleks võtta metsade osa kliimamuutuste ohjamisel; metsastamist on oluline suurendada 

nii Euroopa Liidus kui ülemaailmselt.  
 
Komitee leiab, et on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit suurendaks märkimisväärselt kliimamuutuste 
ja kohanemisstrateegiate analüüsiks ning turvaprogrammide rakendamiseks eraldatavaid vahendeid. 
Eelkõige kehtib see loodusvaradel põhinevate tööstuste kohta.  
 
Komitee soovitab komisjonil teha ettepanek laialdase teavitus- ja harimiskampaania alustamiseks 
Euroopa Liidus ja rahvusvahelisel tasandil, eesmärgiga tõsta ka kodanikuühiskonna tegutsejate ja 
poliitiliste otsustajate teadlikkust. Komitee usub, et kõnealune kampaania võib kaasa aidata 
kohanemisstrateegiate ettevalmistamise ja sisseviimise kiirendamisele.  
 
− Kontaktisik: pr Yvette Azzopardi  

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

3. TERVISHOID – KODANIKUÜHISKONNA ROLL 
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• Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus (uus 
redaktsioon) 
Raportöör: hr Olsson (Muud huvirühmad – SE) 

 
− Viited: KOM(2005) 399 lõplik – 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006 
 

Põhipunktid:   
 

EMSK tõstab esile seda, et Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töösse 
tuleks kaasata ka narkootikumide ja narkomaania temaatikaga tegelevad kodanikuühiskonna 
organisatsioonid. 
 
EMSK tervitab ettepaneku õigusliku aluse muutmist. Koostöö Euroopa Parlamendiga näib 
kõnealusel juhtumil olevat loomulik toimimisviis, eelkõige Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa 
Järelevalvekeskuse läbipaistvuse tagamiseks. Uus ettepanek väärtustab Euroopa Parlamendi rolli, 
parlamendil on muuhulgas võimalik nimetada järelevalvekeskuse nõukogusse kaks sõltumatut 
eksperti, kes omavad eriteadmisi narkootikumide alal. Komitee soovitab tungivalt, et mõlemad 
sõltumatud eksperdid kuuluksid mõnda narkootikumide temaatikaga tegelevasse valitsusvälisesse 
organisatsiooni.  
 
Euroopa teabevõrk koosneb riiklikest teabepunktidest, mis on vahendajateks osalevate riikide ja 
järelevalvekeskuse vahel. Komitee teeb ettepaneku, et järelevalvekeskus muudaks suuniste ja 
liikmesriikidega sõlmitud kokkulepete kaudu kohustuslikuks teabepunktide koostöö narkootikumide 
temaatikaga tegelevate riiklike ja ka valitsusväliste organisatsioonidega. 
 
− Kontaktisik: pr Susanne Johansson 

  (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. INFOÜHISKOND 
 

• Elektrooniliste andmete säilitamine 
Raportöör: hr Hernández Bataller (Muud huvirühmad – ES) 

 
− Viited: KOM(2005) 438 lõplik – CESE 35/2006 
 

Põhipunktid: 
 

Komitee väljendab üllatust ja muret, et on esitatud selline seadusandlik ettepanek, sest selle sisu on 
ebaproportsionaalne ja rikub põhiõigusi.  
Komitee on seisukohal, et 
 
− viis, kuidas ettepanekus lähenetakse inimõigustele, eelkõige õigusele eraelu puutumatusele, on 

mitmes aspektis ebakohane; 
 
− on oht kaotada elektrooniliste sidevahendite kasutajate usaldus ja kahjustada nende valmidust 

uute tehnoloogiate kasutamiseks; see võib pikas perspektiivis pidurdada infoühiskonna arengut, 
seades nii ohtu ka Lissaboni strateegia; 

 
− komisjon peaks ettepaneku põhjalikult läbi vaatama, kuna see ei järgi põhiõigusi ega 

juurdepääsu, kasutust ja andmevahetust reguleerivaid sätteid. 
 

− Kontaktisik: hr Raffaele Del Fiore 
  (Tel: 00 32 2 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
 

5. MAKSUDE ÜHTLUSTAMINE 
 

• Alkoholi aktsiisimaks 
Raportöör: hr Wilkinson (Tööandjad – UK) 

 
− Viited: KOM(2004) 223 lõplik – CESE 34/2006 
 

Põhipunktid: 
 
Kehtiv süsteem tekitab pidevalt probleeme mõne toote koha suhtes praegustes kokkulepitud 
struktuurides.  
 
Puuduvad vaieldamatud tõendid selle kohta, et kõrged aktsiisimäärad vähendaksid alkoholi 
kuritarvitamisega seotud probleeme pikemas perspektiivis. Seepärast tuleks kõnealuste probleemide 
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lahendamisel ja rahvatervise parandamisel rakendada muid meetmeid, mis põhinevad haridusel ja 
ennetamisel. 
 
On soovitatav, et komisjon kaaluks – nagu punktides 7.3 kuni 7.10 kirjeldatud – alkohoolsete 
jookide jaotamist kahte põhikategooriasse ja ühtse aluse kehtestamist kõigi kõnealusesse kahte 
kategooriasse kuuluvate alkohoolsete jookide suhtes, mille kohaselt määratakse alkohoolsete jookide 
aktsiisimäärad kindlaks vastavalt nende liigile, tootmisviisile, mõjule tervisele ning 
alkoholisisaldusele. Siiski vajaks vein ja muud kääritatud joogid (õlu, õuna- ja pirnisiider) eraldi 
käsitlemist. 
 
− Kontaktisik: pr Imola BEDO 

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

_____________ 


