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Arvamuse “Maaelu areng – EAFRD” vastuvõtmise raames võttis täiskogu istungist osa Euroopa 
Komisjoni liige pr FISCHER BOEL. 
 
 

1. LISSABONI STRATEEGIA - ETTEVÕTLUS 
 

• Mitmeaastane programm/ VKE-d 
 
− Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad – IT) 
 
− Viide: KOM(2004) 781 lõplik– 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee usub, et oleks äärmiselt asjakohane, kui ettevõtluse 

peadirektoraat korraldaks võimalikult kiiresti uutes liikmesriikides kohtumisi kõigi liikmesriikide 
VKEde organisatsioonide esindajatega heade tavade üle arutamise ja uute liikmesriikide erilistele 
raskustele keskendumise eesmärgil. See võimaldaks rõhutada mitmeid küsimusi, mis tuleks uude 
raamprogrammi edasi kanda. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovitab 2006. aasta jooksul korraldada neljas Euroopa 

konverents mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete teemal.  
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvates on ettevõtete arenguks vaja tõhusaid ning 

konkreetseid meetmeid, ühelt poolt  arutelu ettevõtlusküsimustest otseselt puudutatutega (tööandjad 
ja töötajad). Teisest küljest tuleb loomulikult arvestada, et mikro- ja väikeettevõtetel on 
teistsugused probleemid kui suurettevõtetel. Isegi kui probleemid on sarnased, on neil erinevad 
tunnusjooned. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles väljastama Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele aruande võetud meetmete kohta. 

 
– Kontaktisik: hr Pereira dos Santos 

  (Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Ühistud 
 
− Raportöör: hr HOFFELT (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – BE) 
 
− Viide: KOM(2004) 18 lõplik – CESE 243/2005 
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− Põhipunktid: 
 
 Eriti toetab komitee kooperatiivse ettevõtlusvormi edendamise käsitlemist prioriteedina. 
 
 Kiites heaks käesoleva teatise põhipunktid, leiab komitee, et soovitav olnuks teatud meetmete 

konkreetsem määratlemine, toetudes eelnevalt kindlaksmääratud kavale. Seepärast soovitab 
komitee võimalikult kiiresti kinnitada ettenähtud tegevuskava järelevalve graafik ja mitte oodata 
hinnangute andmisega aastani 2008, nagu soovitab komisjon.  

 
– Kontaktisik: pr Klenke 

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

2. LISSABONI STRATEEGIA / EUROOPA INVESTEERIMISPANGA 
ROLL 

 

• Avaliku ja erasektori partnerlusprojektid (PPP-d) 
 
– Raportöör: hr LEVAUX (tööandjad – FR) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 255/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Kõnealune arvamus toetub olulises osas Euroopa Investeerimispanga poolt Euroopa majandus- ja 

sotsiaalkomiteele 2004. aasta juulis ette valmistatud taustadokumendile (Euroopa 
Investeerimispanga roll avaliku ja erasektori partnerluses (PPP) Euroopa Investeerimispank, juuli 
2004). Dokumendi valmistas ette Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee uurimisrühm ja seda saab 
tellida e-posti teel komitee sekretariaadist: eco@esc.eu.int. 

 
 PPP-d pakuvad võimaluse avalikkuse huvides ära kasutada erasektori tõhusust ning juurutada 

asjaomaseid riski hajutamise mehhanisme avaliku ja erasektori vahel.  
 
 Euroopa Investeerimispank nõuab, et kõik tema toetatavad PPP projektid oleksid rahaliselt 

stabiilsed, majanduslikult ja tehniliselt tugevatel alustel, et nad vastaksid panga keskkonnanõuetele, 
ning et nende hange toimuks vastavalt Euroopa Liidu hanke-eeskirjadele. Euroopa 
Investeerimispank osaleb nii palju kui võimalik juba projektide algstaadiumis. 

 
 EIP üldine kogemus näitab, et panga rahastatud projektide tulemuslikkus on olnud hea. EIP on 

enda rahastatavatele PPP projektidele toonud märkimisväärset lisaväärtust. 
 
– Kontaktisik: hr Marchlewitz 
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  (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-post : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Krediidiasutused 
 
– Raportöör: hr RAVOET (tööandjad – FR) 
 
– Viide: KOM(2004) 486 lõplik – 2004/ 0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
– Õigusakti eelnõu kvaliteet kajastab konsultatsioonide väga kõrget taset. Konsultatsioonid hõlmasid 

ka Baseli komitee mõju-uuringuid, mille komisjon viis läbi Baseli eeskirjade ELi õigusse üleviimise 
käigus. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kiidab kõnealust sammu ja soovitab 
kaasseadusandjatel ka edaspidi arvestada turuosalejate seisukohtadega Euroopa Liidu 
seadusandlikus protsessis.  

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on seisukohal, et praegu tuleks kokku leppida paindliku 

direktiivi osas, mis oleks kooskõlas Baseli raamistikuga ja soodustaks raamistiku ühtlustatud 
kohaldamist Euroopa Liidus. 

 
 Direktiivi viivitamatu rakendamine on väga oluline, sest viivitamine seaks Euroopa 

pangandussektori maailmaturul ebasoodsasse konkurentsiolukorda, mis ei oleks Euroopa 
hoiustajate ja laenajate huvides. 

 
 Komitee arvates peaksid kõnealuse direktiivi rakendamise kuupäevad olema 1. jaanuar 2007, mitte 

31. detsember 2006 standardlähenemise puhul ning 1. jaanuar 2008, mitte 31. detsember 2007 
arenenud lähenemiste puhul. Nõue rakendada direktiiv 31. detsembriks tekitaks koormavaid 
aruandekohustusi.  

 
– Kontaktisik:  pr Klenke 

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

3. ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
 
• Uued liikmesriigid ja majanduspoliitika üldsuunised 
 
– Raportöör: hr KOULUMIES (tööandjad – FI) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 256/2005 
 
− Põhipunktid: 
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Uute liikmesriikide ja 15-liikmelise ELi riikide majanduslik lähenemine on üsna edukas olnud. 
Kõnealune suund peaks jätkuma, kuigi tulevikus tuleb arvestada ka ohtudega. Kõige tõenäolisema 
stsenaariumi kohaselt hakkab võrreldes 15-liimelise Euroopaga soodne tööjõukulude tase 
atraktiivsust kaotama. Madala lähtetaseme tõttu võtab see aga ilmselt veel kaua aega. 
 
Kõik liikmesriigid peavad endiselt tegema jõupingutusi siseturu lõpuleviimise, Lissaboni reformide 
eduka rakendamise ja parema majandushalduse nimel. Ilma kõnealuste reformideta võivad 
majanduskasv ja heaolu kogu Euroopa Liidus langeda. 

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

 
 
4. MAAELU ARENGU POLIITIKA 
 

• Maaelu areng – EAFRD 
 
– Raportöör: hr BROS (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – FR) 
 
– Viide: KOM(2004) 490 lõplik – 2004/ 0161 COD – CESE 251/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Komisjoni ettepanek maaelu arengu toetamiseks vastab üldiselt Salzburgi konverentsi 

lõppjäreldustele. Komitee jälgib kõnealust teemat suure huviga ja tänab komisjoni komitee 
liikmetega konsulteerimise eest.  Eriti rõhutab komitee, 

 
• et ainult EAFRD ei ole piisav lahendus kogu maaelu arengu probleemidele. 

 
• et tuleb süvendada seost ERF-i (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja ESF-iga (Euroopa 

Sotsiaalfond). 
 
 Maaelu areng peab vastama territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõttele. Komitee toonitab, et 

kõnealuste piirkondade majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse tagamisel tuleb arvestada ühise 
põllumajanduspoliitika ja selle mõlema samba panusega töökohtade säilitamisse ja loomisse kogu 
Euroopas, eriti uudsete konkurentsivõimeliste põllumajanduslike või mittepõllumajanduslike 
tegevuste kaudu.  

 
 Seetõttu kutsub komitee komisjoni ja nõukogu üles lisama Lissaboni strateegia vahekokkuvõttesse 

ühise põllumajanduspoliitika uued suunad. 
 
 Eelarveküsimused jäävad endiselt tähelepanu keskmesse. Komitee arvates on komisjonipoolsed 

eelarvet puudutavad ettepanekud tagasihoidlikud ja stabiilsed (1,24% RKT-st). Just seepärast 
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väljendab komitee kriitikat NATURA 2000 täieliku lülitamise suhtes EAFRD raamesse, sest see 
moodustaks peaaegu poole EAFRD eelarvest. Samuti on riiklikke kaasfinantseeringuid arvestades 
üllatav, et LEADER programmi eelarvet on kolmekordistatud. Komitee viitab sellele, et komisjoni 
rahastamisettepanek on minimaalne tingimus tulevase maaelu arengu poliitika kuulumisele säästva 
arengu strateegia ning Lissaboni strateegia raamesse. 

 
 Komitee teeb mitmeid kohandamise ettepanekuid, mis on seotud Salzburgi konverentsil kinnitatud 

poliitiliste suundumustega, näiteks seose säilitamine ühise põllumajanduspoliitika esimese ja teise 
samba vahel, meetmete väljatöötamine vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele ning lihtsustamine lõpliku 
abisaaja huvides. 

 
 Komitee soovib enda kaasamist tulevikus ja kõnealuse poliitika rakendamise raames 

otsustusprotsessidesse, esitamaks oma arvamust ühenduse strateegilise kava kohta ning jälgimaks, 
et maaelu arengu programmide väljatöötamisel konsulteeritaks põhjalikult organiseeritud 
kodanikuühiskonnaga. 

 
− Kontaktisik: pr di Nicolantonio 

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

5. SOTSIAAL- JA NOORSOOPOLIITIKA 
 

• Euroopa Sotsiaalfond 
 
– Raportöör: pr ENGELEN-KEFER (töövõtjad – DE) 
 
– Viide: KOM(2004) 493 lõplik – 2004/ 0165 COD – CESE 250/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut keskenduda nõrgima 

majandusega piirkondade toetamisele, millest peaks eriti kasu saama uued liikmesriigid. 
Väljapakutud suurendamine näib asjakohane, arvestades et see tuleb jaotada 25 liikmesriigi vahel.  

 
 Eesmärkide uus liigendamine on komitee arvates mõttekas. Eesmärkide ümberkorraldamine on 

kasulik juhul, kui tagatakse, et programmeerimine on vastavuses eesmärkidega ning ESFi 
tööhõivepoliitika meetmetele kehtestatakse tööpuuduse struktuurist lähtudes piirkondlikud 
prioriteedid.  

 
 Seetõttu peaks ebasoodsates tingimustes olevate rühmade integreerimine olema prioriteet, 

rakendades sotsiaalabi, koolituste ja töökorralduse meetmeid. ESF peaks toetama ka meetmeid, 
millega aidatakse kaasa haridus- ja koolitussüsteemide reformimisele, eriti arvestades 
teadmistepõhise ühiskonna vajadusi ning kõnealuste vajaduste paremat seostamist tööturuga. 
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 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kahtleb, kas rakendamise aastaaruanded nii riikliku 

strateegilise tugiraamistiku kui iga tegevusprogrammi kohta on vajalikud. Selle asemel soovitab 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kaaluda ELi tööhõivesuuniste rakendamisel võimalust 
ühendada riiklik tegevuskava ESFi meetmetega seotud programmerimise nõuetega ning sel viisil 
planeerimist lihtsustada. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteel on heameel märkida, et struktuuriabi põhineb jätkuvalt 

kontsentreerimise, programmeerimise, täiendavuse ja partnerluse põhimõtetel. Siiski sooviks 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee panna suuremat rõhku tööturu osapoolte erilisele rollile ESFi 
tööhõivemeetmetes ning nende kaasamise vajadusele nii kesksel kui piirkondlikul tasandil.  

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee tervitab valitsusvälistele organisatsioonidele liigipääsu 

võimaldamist rahastatud meetmetele, samuti seda, et liikmesriigid ja iga tegevusprogrammi 
korraldav asutus peavad ESFi abi programmeerimise, rakendamise ning järelevalve osas nõu 
pidama valitsusväliste organisatsioonidega. 

 
– Kontaktisik: hr Bach Nielsen 

  (Tel: 00 32 2 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013 
 
– Raportöör: hr RODRIGUEZ GARCIA CARO (tööandjad – ES) 
 
– Viide: KOM(2004) 471 lõplik – 2004/ 0152 COD – CESE 253/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Komiteel on heameel tõdeda, et komisjoni ettepanek sisaldab soovitusi, mida on juba väljendatud 

komitee omaalgatuslikus arvamuses, mis käsitleb valget raamatut noorsoopoliitika kohta. Euroopa 
kodanikuühiskonna osana tegutseb komitee vahendajana kodanikuühiskonna ja Euroopa 
institutsioonide vahel, rakendades oma kogemusi ja teadmisi kõigis tegevustes, mis toovad kasu 
Euroopa Liidu kodanikele. 

 
 Komitee toonitab üht ettepanekus esitatud soovitustest, mis tuleneb programmi “Noored” 

vahehinnangust. Komitee kiidab heaks, et uue programmi sihtrühmaks on küll erineva taustaga 
noored, kuid erilist tähelepanu pööratakse ebasoodsamates tingimustes noortele, seda kõige laiemas 
tähenduses. Jälgida tuleks, et vahendid jaotataks võrdselt mõlemast soost noorte vahel.  

 
 Osalejate vanusevahemik, mille alumine piir on langetatud 13-le ja ülemine piir tõstetud 30 aastani, 

on märkimisväärne saavutus, mis vastab komitee varasematele soovitustele. See tähendab 
programmi avamist suurele osale elanikkonnast ning 75 miljonit võimalikku osalejat. Komitee on 
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seisukohal, et uurimus kõnealuse vanusegrupi täpsemaks iseloomustamiseks (selle heterogeensuses 
ja samas enneolematus ühtsuses) looks programmile „Noorus“ Euroopa Liidus parema aluse – 
eelkõige juhul, kui EL soovib järgida kõrgetasemelise töörühma soovitusi sotsiaalpoliitika tulevase 
arengu kohta eesmärgiga muuta põlvkondade kokkulepet. 

 
 Komitee kordab siiski oma soovitust langetada vahetustes osalemise vanus 11-le aastale: kuigi seda 

vanuserühma võib käsitada noorukiea eelsena, ei ole kahtlustki, et noores eas õpitud ja edastatud 
väärtused võetakse omaks erilisel viisil. Osalemine peaks alati toimuma nõuetekohaselt 
organiseeritud programmi raames ja mitte kunagi individuaalsel alusel.  

 
  Komitee tervitab Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Rootsi riigi- ja valitsusjuhtide käivitatud 

uut algatust Euroopa noorsoopakti allkirjastamiseks osana Lissaboni strateegia eesmärkidest, et 
töötada välja uusi teid noorte kaasamiseks poliitikasse. 

 
– Kontaktisik: pr Barbesta 
  (Tel: 00 32 2 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

6. EUROOPA SOTSIAALMUDEL – NÄIDE MAAILMALE 
 

• Globaliseerumise sotsiaalne mõõde – Euroopa Liidu poliitiline panus 
hüvede loomiseks kõigile 

 
– Raportöörid: hr ETTY (töövõtjad – NL) ja pr HORNUNG-DRAUS (tööandjad – DE)  
 
– Viide: KOM(2004) 383 lõplik – CESE 252/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Komitee rõhutab, et väga oluline on väärtuspõhine globaliseerumise kontseptsioon, mis sisaldaks 

sotsiaalse turumajanduse tuumpõhimõtteid. Kõnealusteks aspektideks on isiklik vastutus, austus 
õigusriigi vastu, austus üksikisiku ja vara vastu, läbipaistvus, terviklikkus, inimväärikus, võrdsus ja 
vabadus, ametiühingute ja töötajate põhiõigused, tööturu osapoolte head suhted, üldine ligipääs 
haridusele ja koolitusele nii meeste kui naiste jaoks ja kõrgetasemeline sotsiaalkaitse. Need aspektid 
on aluseks Euroopa Liidu globaliseerumise kontseptsioonile, mis hõlmab järgmisi põhipunkte: 

 
• usaldusväärsed institutsionaalsed struktuurid 
• tõhusad avalikud teenused ja üldhuviteenused 
• tugev sotsiaalne ja kodanikuühiskonna dialoog 
• investeeringud inimkapitali 
• tööhõive kvaliteet; 
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 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvates peaks Euroopa Liit aktiivselt tegutsema, veenmaks 
valitsusi kõnealuste aspektide järgimise hädavajalikkuses. Kui EL tahab kõnealust rolli tõhusalt 
täita, peavad nii komisjon kui liikmesriigid hoolikalt jälgima oma poliitika sidusust asjaomastes 
valdkondades. 

 
 Sellega seoses nendib komitee huviga komisjoni kavatsust moodustada kahepoolsetes kokkulepetes 

uusi ühismehhanisme globaliseerumise sotsiaalse mõõtme oluliste aspektide arutamiseks ja 
jälgimiseks. Kõnealuste vahenditega saaks vabade, sõltumatute sotsiaalpartnerite ning teiste oluliste 
kodanikuühiskonna organisatsioonide vastutusrikast rolli tõhusalt demonstreerida.  

 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on veendunud, et Lissaboni strateegia edukas rakendamine 
on aluseks Euroopa Liidu väärtuslikule panusele globaliseerumise sotsiaalsele mõõtmele. 

 
– Kontaktisik: pr Porres de Mateo  
  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

7.  TRANSPORDIINFRASTRUKTUUR 
 

• Ühenduse rahaline abi/ üle-euroopalised transpordi- ja energiavõrgud 
 
– Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad – IT) 
 
– Viide: KOM(2004) 475 lõplik – 2004/ 0154 COD – CESE 257/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee nõustub komisjoni ettepanekuga, mis vastab üldjoontes 

varasemates arvamustes korduvalt esitatud nõudmistele, kuid nõuab siiski liikmesriikide suhtes 
ranget ja järeleandmatut poliitikat (kaasa arvatud sanktsioonid kuni vahendite tagasinõudmiseni), et 
tagada võetud kohustuste täitmine. Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on siiski mures, et 
ettenähtud vahendid ei ole hoolimata nende suurendamisest piisavad, et soodustada 
erainvesteeringuid ning muuta võetud kohustused pöördumatuks. Seetõttu peab Euroopa majandus- 
ja sotisaalkomitee endiselt ajakohaseks ühe komitee varasema arvamuse ideed rajada Euroopa 
transpordiinfrastruktuuride fond, mille rahastamiseks rakendaksid 25 liimesriiki tagasihoidlikku 
summat kütusetarbimiselt ilma kütuseaktsiisi tõstmata. Kui see pole võimalik, tuleks ettepanekut 
arendada vormis, mille kohaselt rakendatakse kõnealuseid makse vaid üle-euroopaliste 
transpordivõrkude projektides osalevates liikmesriikides. Soovitav oleks võimalikult kiirendada uue 
määruse jõustumist, et tagada vastavate projektide viivitamatu käivitamine. Euroopa majandus- ja 
sotisaalkomitee pooldab komisjoni ettepanekut rakendada kaasotsustamismenetluse asemel 
komiteemenetlust, et määratleda rahalise abi andmise põhimõtete rakendamine. Teisalt tuleks 
täpsustada üle-euroopaliste transpordivõrkude rakendusasutuse ülesandeid.  
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− Kontaktisik: hr Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Ühenduse finantsabi/Marco Polo II 
 
– Raportöör: hr LEVAUX (tööandjad – FR) 

 
– Viide: KOM(2004) 478 lõplik – 2004/ 0157 COD – CESE 247/2005 

 
– Kontaktisik: hr Lobo 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Ühenduse lennujuhi luba 
 
– Raportöör: hr McDONOGH (tööandjad – IE) 

 
– Viide: KOM(2004) 473 lõplik – 2004/ 0146 COD – CESE 246/2005 

 
– Kontaktisik: hr Lobo 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

8. PÕLLUMAJANDUS JA LOOMAKASVATUS 
 

• Muudatusettepanekud/ TSE määrus 
 
– Raportöör: hr CHIRIACO (töövõtjad - IT) 
 
– Viide: KOM(2004) 775 lõplik – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 

 
– Kontaktisik: pr Korzinek  

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

• Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem 
 
– Raportöör: hr KONSTANTINIDIS (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – CY) 
 
– Viide: KOM(2004) 772 lõplik – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
– Kontaktisik: pr di Nicolantonio 
  (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int ) 
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