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-1Täiskogu istungjärgul osalesid ESTÜ Ülemameti sekretär ja Jean Monnet' kolleeg Max
KOHNSTAMM ning Euroopa Komisjoni liige Jacques BARROT, kes võttis sõna Euroopa
transpordipoliitika kohta koostatud arvamuse teemal.

1. ROOMA LEPINGUTE ALLKIRJASTAMISE 50. AASTAPÄEVA
RESOLUTSIOON
–

Pearaportöör: hr FRERICHS (tööandjate rühm – DE)

–

Viide: CESE 350/2007 fin

–

Põhipunktid:
Komitee jaoks tähendas EMÜ ja Euratomi loomine otsustavat sammu teel riikide ja rahvaste üha
tihedama liidu suunas, mis hõlmab üha rohkem rahvaid ning mis 20. sajandi viimasel aastakümnel
võimaldas lõpuks lõpetada Euroopa jagatuse.
Ühine poliitika, kodanike vaba liikumine, suure piirideta siseturu loomine ning ühisraha
kasutuselevõtt on mõningad olulised etapid teel Euroopas seniolematu üldise heaolu suunas, isegi
kui majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega seoses on endiselt raskusi.
Kirjeldatud edu ja selle aluseks olevad väärtused on kaasa aidanud Euroopa ühiskonnamudeli
arendamisele ning seeläbi sellise sotsiaalmudeli elluviimisele, mis äratab paljude maailma riikide
huvi.
Komitee arvates peab Euroopa Liit kasutama ühistest jõupingutustest saadud häid kogemusi, et
tulla toime uute väljakutsetega, mis puudutavad Euroopa sotsiaalmudelit, globaliseerumist,
kliimamuutusi, energiavarustust, sisserändeküsimusi ning võitlust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vastu.
Sellest lähtudes tuleb anda Euroopa Liidule uus alus, mis tähendab selget nägemust ja
kokkuleppimist selle põhielementides, et anda liidule lepinguga kindlam ja ulatuslikum alus.
Seejuures ei tohi meie ambitsioonikus piirduda vaid Euroopa Liidu toimimist käsitlevate
eeskirjade läbivaatamisega, vaid tarvis oleks kirjeldada ka ühenduse tulevasi ülesandeid ning
visandada selleks vajalik põhiseadus.
Peale selle, et tulevane EL oleks inimeste huvides edukas ning atraktiivne ka uute liikmesriikide
ning noorte põlvkondade jaoks, kellel puuduvad isiklikud kogemused möödunud kümnenditest,
tuleb keskenduda mõlemale alltoodud mõõtmele, mis on määratletud põhiseaduse lepingus:
•

esiteks väärtused ja põhimõtted, mis on algusest peale olnud Euroopa ühinemisprotsessi
liikumapanevaks jõuks: leppimine ja sallivus, solidaarsus ja subsidiaarsus, õigus ja õiglus,
rahu ja vabadus; ning
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•

teiseks kodanike poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised huvid, mida
Euroopa kodanikuühiskonna esindajad on aastate jooksul korduvalt väljendanud.

Kokkuvõtteks kinnitab komitee oma otsust aidata kaasa vajaliku impulsi andmisele Euroopa
integratsiooniprotsessi uuele dünaamilisusele ning muuta Euroopa kogukonnaks, mille kodanikel
on protsessis oluline roll.
See impulss lähtub kodanike murede ja ootuste järjepidevast jälgimisest ning samuti ühenduse ja
selle institutsioonide demokraatliku õiguspärasuse tugevdamisest, eelkõige osalusdemokraatia
kaudu, ning luues nii eelduse selleks, et kodanikud Euroopa projekti ratsionaalselt ja
emotsionaalselt taas omaks võtaksid.
−

Kontaktisik: Patrick Fève
(Tel: 00 32 2 546 96 16 – e-post: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. EUROOPA LIIDU KODAKONDSUS
•

Roheline raamat – Euroopa Liidu
konsulaarkaitse kolmandates riikides

−

Raportöör: hr VOLES (tööandjate rühm – CZ)

−

Viide: KOM(2006) 712 lõplik – CESE 425/2007

−

Põhipunktid:

kodanike

diplomaatiline

ja

Komitee rõhutab, et Euroopa Liidu kodanike õigus kolmandates riikides pakutavale
diplomaatilisele ja konsulaarkaitsele on ELi kodakondsuse konkreetne väljund.
Sellega seoses tõstab komitee esile ka vajaduse teavitada kodanikke kõnealusest õigusest senisest
tõhusamalt, ning peab seniste teabekampaaniate abil saavutatud tulemusi ebapiisavaks. Komitee
nõuab, et ELi ja liikmesriikide teavitamistegevusse kaasataks kodanikuühiskonna
organisatsioonid, kelle liikmed reisivad kolmandatesse riikidesse.
Komitee kiidab heaks liikmesriikide poolt kolmandates riikides pakutava konsulaarkaitse ulatuse
ja õigusliku aluse ühtlustamise ning taotleb komisjoni kohest tegutsemist, vajadusel
liikmesriikide õigusnorme ühtlustades.
− Kontaktisik: Pierluigi Brombo
(Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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3. SOTSIAAL- JA RAHVASTIKUPOLIITIKA
•

Elanikkonna vananemise mõju majandusele ja eelarvele

−

Raportöör: pr FLORIO (töötajate rühm – IT)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 405/2007

−

Põhipunktid:
EMSK leiab, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rahvastikupoliitikas tuleb järgida
Lissaboni eesmärke:
•

Tuleb vältida eakate töötajate väljatõrjumist nende töökohtadelt.

•

Elukestva õppe programmid on aluseks üle 50-aastaste töötajate väärtustamisele.

•

Noori tuleb julgustada õppima ülikoolides reaalteadusi.

•

Investeeringud ebasoodsas olukorras olevatesse piirkondadesse soodustavad noorte
püsimajäämist sinna.

•

Tuleb tagada lapsehoolduspuhkus ja eakate inimeste abistamisteenused.

•

Kiiresti tuleb kaotada vahed meeste ja naiste töötasude vahel.

•

Samuti tuleb ajendada mehi võtma enda peale suuremat osa perekonnaga seonduvatest
kohustustest.

•

Tuleb võtta kasutusele meetmeid, mis tagavad naistele ligipääsu juhtivatele kohtadele.

•

Väärtustada tuleb sisserändajate oskusi, töökogemust ning erialast kvalifikatsiooni.

•

Kui täiendavad pensionid peaks vajalikuks osutuma, peaksid need olema usaldusväärsed,
turvalised ja kaitstud finantsturgude ettenägematute kõikumiste eest.

•

Mõnes Euroopa Liidu riigis peaks pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks
eelkõige võitlema sotsiaal- ja muudest maksudest kõrvalehoidmise vastu.

•

Tervise osas on rahvastiku vananemise kontekstis vaja teha investeeringuid
ennetustegevusesse.
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(Tel: 00 32 2 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

•

Perekond ja demograafiline areng

−

Raportöör: hr BUFFETAUT (tööandjate rühm – FR)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 423/2007

−

Põhipunktid:
Arvestades praegust demograafilist olukorda Euroopas, toetab komitee
−

demograafilise arengu ja selle põhjuste süvaanalüüsi;

−

parimate tavade Euroopa registri koostamist järgmistes küsimustes: perepoliitika, pere- ja
tööelu ühitamine, meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning eripoliitika nende emade ja isade
toetamiseks, kes jagavad võrdselt perekondlikku vastutust;

−

mitmeaastast tegevuskava, milles tehakse ettepanekuid liikmesriikides perepoliitika ning
pere- ja tööelu ühitamise valdkonnas rakendatud meetmete kohta;

−

avatud kooskõlastusmeetodi kasutamist perepoliitika võrdlusuuringu vahendina.

Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peaksid subsidiaarsuse põhimõtet
järgides toetama Euroopa perepoliitika pakti allkirjastamist liikmesriikides. Pakt peaks sisaldama
järgmisi kohustusi:
•

kinnitada liikmesriikide püüdlusi töötada välja poliitika, mis vastab Euroopa Liidu
abielupaaride ootustele seoses soovitud lastearvuga;

•

määratleda riigieelarves kindel põhisumma perekonna ja lastega seotud meetmetele;

•

tagada peresõbralik keskkond, mis toetab pere- ja tööelu ühitamist, ning pidevad ja
püsivad meetmed laste ja perede heaks.

Kontaktisik: Pierluigi Brombo
(Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

•

Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus

−

Raportöör: hr HENCKS (töötajate rühm – LU)
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−

Viide: KOM(2006) 177 lõplik – CESE 426/2007

−

Põhipunktid:
Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste eesmärk on edendada sotsiaalset, territoriaalset ja
majanduslikku ühtekuuluvust kollektiivse solidaarsuse rakendamise kaudu, et reageerida
eelkõige kõigile sotsiaalset seisundit kahjustavatele teguritele, mis võivad kahjustada inimeste
füüsilist tervist või moraali: haigus, vanadus, töövõimetus, puue, kindlustunde puudumine
töökohal, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, narkomaania, pere- ja elamuprobleemid, välismaalaste
integreerimisega seotud raskused.
Komitee leiab, et tuleks hoiduda ohtlikust lähenemisest, mille kohaselt määratletakse
üldhuviteenus vastavalt sellele, kas see on majandusliku iseloomuga või mitte, ning lähtuda
pigem teenuse enda iseloomust, selle ülesannetest, eesmärkidest, ning määratleda, millised
teenused kuuluvad konkurentsi ja siseturu eeskirjade kohaldamisalasse ja millised teenused
peaks ühenduse, liikmesriikide, piirkondliku ning kohaliku tasandi ametiasutused
kohaldamisalast välja jätma.
Seetõttu tuleks ühenduse tasandil kõigi üldhuviteenuste jaoks kindlaks määrata ühised
võrdlemiskriteeriumid ja standardid, mis peavad käsitlema kõiki üldhuviteenuseid, sealhulgas
üldist
huvi
pakkuvaid
sotsiaalteenuseid,
ning
tagada,
et
need
sisalduksid
kaasotsustamismenetlusega vastuvõetavas raamdirektiivis, millega loodaks kõnealustele
teenustele kohandatud ühenduse õiguslik raamistik

−

Kontaktisik Agota Bazsik
(Tel: 00 32 2 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

•

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine – XI lisa

−

Raportöör: hr GREIF (töötajate rühm – AT)

−

Viide: KOM(2006) 7 lõplik – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
−

arvates on oluline tegutseda selle nimel, et uus kooskõlastusmäärus sotsiaalkindlustuse
valdkonnas jõustuks võimalikult kiiresti. See hõlmab rakendusmääruse ettepaneku kiiret
vastuvõtmist ja kokkuleppe saavutamist käesoleva määruse osas, millega määratakse
kindlaks määruse nr 883/2004 XI lisa sisu;
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−

−

nõustub, et seetõttu on teatud kirjete tegemine XI lisasse vajalik seoses liikmesriikides
aset leidvate erijuhtumitega, et vältida konflikti liikmesriikide nõuete ja määruse nr
883/2004 teksti vahel. Komitee kutsub siiski üles vältima kontrollimatut täiendamist ja
piirama kirjete arvu nii palju kui võimalik;

−

rõhutab, et kooskõlastamise praktilise toimimise käigus ei tohi mingil juhul selguda, et XI
lisasse tehtud kirjed on kodanike jaoks kahjulikud;

−

toonitab, et ei näe lisasse kantud kirjete puhul märkimisväärseid probleeme kindlustatud
isikute liikumisele, ettevõtetele ja sotsiaalkindlustusasutustele;

−

tunnustab kõikide asjaosaliste tulemuslikke jõupingutusi lihtsustamise nimel, mille
tulemusena hõlmab XI lisa tunduvalt vähem kirjeid kui kehtiva kooskõlastusmääruse nr
1408/71 vastav VI lisa;

−

kutsub liikmesriike üles hankima juba praegu oma sotsiaalkindlustusasutustele vajalikku
personali ja tehnilisi vahendeid, et nad suudaksid end kiiresti vastavalt kohandada.

Kontaktisik: Susanne Johansson
(Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

4. ETTEVÕTTED JA SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS
•

Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral

−

Raportöör: hr SOARES (töötajate rühm – PT)

−

Viide: KOM(2006) 657 lõplik – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – CESE 424/2007

−

Põhipunktid:
Ettepaneku eesmärk on kodifitseerida nõukogu 20. oktoobri 1980. aasta direktiiv 80/987/EMÜ
töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral. Uus direktiiv asendab sellesse
inkorporeeritud õigusaktid. Kõnealuses ettepanekus on säilitatud kodifitseeritud õigusaktide sisu
ja nende kokkupanemisel on tehtud ainult kodifitseerimiseks vajalikud vormilised muudatused.
Komitee kiidab kõnealuse direktiivi ettepaneku heaks, pidades silmas, et käesoleva arvamuse
teema on direktiivi kodifitseerimine, ning arvestades punktis 1 nimetatud eesmärke ja punktides
2 ja 3 esitatud tagatisi.

−

Kontaktisik: Ewa Kaniewska
(Tel: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)
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5. TARBIJAKAITSE
•

Tarbijate huve kaitsvad ettekirjutused

−

Raportöör: hr PEGADO LIZ (erinevate elualade rühm – PT)

−

Viide: KOM(2006) 692 lõplik – 2003/0099 (COD) – CESE 415/2007

−

Kontaktisik: Luís Lobo
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)

6. TRANSPORT – TEHNILISED NORMID
•

Raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamine

−

Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjate rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 570 lõplik – 2006/0183 (COD) – CESE 409/2007

−

Põhipunktid:
Komitee tervitab Euroopa Komisjoni jõupingutusi liiklusohutuse jätkuval suurendamisel ja
pooldab täielikult läbivaatamisele tulevat ettepanekut, tunnustades igati komisjoni tegevust
eelneva tasuvusuuringu korraldamisel ja väga põhjalikul mõju hindamisel.
Komitee soovib siiski juhtida tähelepanu ettepaneku mõningatele nõrkadele külgedele, mis
puudutavad peamiselt transpordisektori osapoolte ebavõrdset kohtlemist ja sellest tulenevaid
konkurentsimoonutusi, samuti lihtsa, ühtse ja usaldusväärse sertifitseerimise ja uute nõuete
järgimise kontrolli puudumist.
Uute nõuete sertifitseerimise ja nende järgimise kontrollimiseks pakub komitee välja lahenduse,
et uue tahavaatepeegli paigaldanud ettevõte väljastaks vastavusdeklaratsiooni.

−

Kontaktisik: Magdaléna Belarova-Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•

Euroopa transpordipoliitika (valge raamat)

−

Raportöör: hr BARBADILLO (tööandjate rühm – ES)

−

Viide: KOM(2006) 314 lõplik – CESE 427/2007
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−

Põhipunktid:
Kõnealuse teatise eesmärk on anda hinnang transpordi sektoris saavutatud tulemustele 2001.
aasta transpordipoliitika valges raamatus esitatud strateegia seisukohast. Samas vaadatakse
teatises läbi toona seatud esialgsed poliitilised eesmärgid ja esitatakse mõned olukorra
muutmisest tulenevad muudatusettepanekud eesmärkide kohandamiseks.
ELi transpordipoliitika põhieesmärgid endiselt järgmised: tagada eurooplastele tõhusad
transpordisüsteemid, kindlustades suure liikuvuse, keskkonnakaitse kõrge taseme ja
energiaga varustatuse ning pakkudes piirkondadele, ettevõtjatele ja inimestele
rahvusvahelist transpordiühendust.
Strateegia läbivaks võtmesõnaks on intermodaalsus, st eri transpordiliikide tõhus kasutamine
eraldi ja koos. Üleminek maanteetranspordilt keskkonnasõbralikumatele transpordiliikidele
(raudtee- ja veetransport) on vägagi soovitav, ent see on siiski tänaseks juba oma juhirolli
loovutanud intermodaalsuse kontseptsioonile.
EMSK toetab muudetud valget raamatut, mille eesmärk on optimeerida kõiki transpordiliike,
seda nii eraldi kui ka eri liikide kombinatsioonis, kohandades iga transpordiliigi spetsiifilisi
võimalusi, et luua keskkonnasõbralikum ja tõhusam transpordisüsteem, mis tagaks inimeste ja
kaupade jätkusuutliku liikuvuse.
Komitee peab vajalikuks parandada eri transpordiliikide koostalitlusvõimet ning tõsta raudtee- ja
meretranspordi konkurentsivõimet, parandamaks nende tõhusust, et oleks võimalik suurendada
nende osa transporditurul ja tagada nende elujõulisus pikas perspektiivis. Komitee arvab, et
vajalikku kooskõlastamist transpordiliikide vahel saavad edendada riiklikud ametivõimud.
Komitee soovitab pöörata tähelepanu reisijate linnadevahelisele bussitranspordile kui vahendile,
mis aitab saavutada komisjoni eesmärke vähendada ummikuid, keskkonnasaastet ja kütuse
tarbimist ning suurendada liiklusohutust. Õhutranspordi maht on viimase kümne aastaga
märkimisväärselt suurenenud, kuid kolmanda paketi ebaühtlane rakendamine eri liikmesriikides
ning siseturu piirangud tekitavad siiski konkurentsimoonutusi. Tarvis on parandada siseturu
toimimist. Meretranspordi puhul takistab siseturu puudumine ELil siseliikluse reguleerimise
optimeerimist ja sisekaubanduse lihtsustamist.
Ühine transpordipoliitika peab nii iga transpordiliigi osas eraldi kui ka kõikide liikide
kombinatsiooni osas tervikuna jätkuvalt tegelema tehnilise, maksualase ja sotsiaalse
ühtlustamisega, et luua raamistik tõeliselt võrdsete konkurentsitingimuste saavutamiseks.
Transpordivahendite julgeolek peab olema üks peamisi eesmärke. Seetõttu tuleks turvameetmeid
laiendada kõigile transpordiliikidele ja nende infrastruktuuridele.
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−

Kontaktisik:Maria José Lopez Grancha
(Tel: 00 32 2 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•

Põllumajanduslikud ratastraktorid – vaateväli ja klaasipuhastid

−

Raportöör: hr BURNS (tööandjate rühm – UK)

−

Viide: KOM(2006) 651 lõplik – 2006/0216 (COD) – CESE 411/2007

−

Kontaktisik: João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Põllumajanduslikud ratastraktorid – osad ja omadused

−

Raportöör: hr BURNS (tööandjate rühm – UK)

−

Viide: KOM(2006) 662 lõplik – 2006/0221 (COD) – CESE 412/2007

−

Kontaktisik:João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Põllumajanduslikud ratastraktorid – maksimaalne valmistajakiirus

−

Raportöör: hr BURNS (tööandjate rühm – UK)

−

Viide: KOM(2006) 667 lõplik – 2006/0219 (COD) – CESE 413/2007

−

Kontaktisik: João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Põllumajanduslikud ratastraktorid – roolisüsteem

−

Raportöör: hr BURNS (tööandjate rühm – UK)

−

Viide: KOM(2006) 670 lõplik – 2006/0225 (COD) – CESE 414/2007

−

Kontaktisik: João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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•

Konkurentsieeskirjade rakendamiskord transpordis – kodifitseeritud
versioon

−

Raportöör: hr SIMONS (tööandjate rühm – NL)

−

Viide: KOM(2006) 722 lõplik – 2006/0241 (COD) – CESE 429/2007

−

Kontaktisik:Agota Bazsik
(Tel: 00 32 2 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

7. MAKSUSTAMINE
•

Maksupettuse vastane võitlus

−

Raportöör: hr IOZIA (töötajate rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 254 lõplik – CESE 406/2007

−

Põhipunktid:
Komitee soovitab muu hulgas käibemaksusüsteemi läbivaatamist, Euroopa Pettusevastase Ameti
(OLAF) volituste ja ülesannete ulatuslikku kasutamist, liikmesriikide pettusevastase võitlusega
tegelevate ametkondade koostöö tõhustamist, “normaalse turuväärtuse” kriteeriumi rakendamist,
müüjate ja ostjate vahelise solidaarvastutuse meetmete kehtestamist, lihtsustamismeetmeid
riskianalüüsi alusel ning selliste ühenduse programmide rahastamist, mille eesmärk on edendada
tegevust ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas.

−

Kontaktisik: Imola Bedö
(Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu)

•

Kapitali suurendamise kaudne maksustamine

−

Raportöör: hr BURANI (tööandjate rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 760 lõplik – 2006/0253 (CNS) – CESE 408/2007

−

Põhipunktid:
Komitee on seisukohal, et üleminekukorrast loobumine oleks eelis asjaosalistele ning edusamm
siseturu kui sellise hea toimimise suunas.
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- 11 Komitee juhib tähelepanu tavale kehtestada pärast kapitalimaksu kaotamist uued maksud.
Sotsiaalpartnerite valvsus võiks aidata kaasa seesuguste juhtumite kõrvaldamisele.
−

Kontaktisik: Imola Bedö
(Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu)

8. KONKURENTS
•

Kaubamärke
versioon)

−

Raportöör: hr GRASSO (erinevate elualade rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 812 lõplik – 2006/0264 (COD) – CESE 417/2007

−

Kontaktisik: João Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•

Kontoriseadmete energiatõhususemärgistus

−

Raportöör: hr VOLES (tööandjate rühm – CZ)

−

Viide: KOM(2006) 576 lõplik – 2006/0187 (COD) – CESE 428/2007

−

Kontaktisik: Sven Dammann
(Tel: 00 32 2 546 93 66 – e-post: sven.dammann@eesc.europa.eu)

•

Riiklike ehitustöölepingutega seotud teenuste osutamine

−

Raportöör: hr WILMS (töötajate rühm – DE)

−

Viide: KOM(2006) 748 lõplik – 2006/0249 (COD) – CESE 416/2007

−

Kontaktisik: Jean-Pierre Faure
(Tel: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

käsitlevate

9. ÜLDPOLIITIKA
•

Eluase ja regionaalpoliitika
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õigusaktide

ühtlustamine

(kodifitseeritud

- 12 −
−

Raportöör: hr GRASSO (erinevate elualade rühm – IT)
Kaasraportöör: pr PRUD'HOMME (töötajate rühm – FR)

−

Viide: Euroopa Parlamendi konsulteerimistaotlus – CESE 407/2007

−

Põhipunktid:
Kuna õigus eluasemele kuulub inimeste põhiõiguse hulka ja on Euroopa sotsiaalmudeli
nurgakivi, tuleb eluase muuta kättesaadavaks eelkõige neile, kelle jaoks ei ole turul sellele
juurdepääsu. Eluasemepoliitika kui majanduskasvu ja tööhõive suurendamise strateegia
täiendava poliitika panus Lissaboni eesmärkide saavutamisse on hädavajalik.
Komitee arvates on eluaseme mõõtme olulisust arvestades tähtis struktuurifondide vahendite abil
stimuleerida ning aidata liikmesriikidel ja piirkondadel kavandada linnaosade restruktureerimist
ja eluasemete parandamist.
Euroopa Sotsiaalfond peab seega paremini toetama sotsiaalse kaasatuse meetmeid, minnes
kaugemale üksnes tööturu kaasatusest: nagu mainitud, on eluasemeturg ja tööturg teineteisega
lahutamatult seotud. Ka praegu Euroopa tasandil määratletud migratsioonipoliitikates ei saa jätta
arvestamata eluaseme probleemidega, et vältida ruumilise segregatsiooni teket. Suunised, mida
komisjon peab eluaseme kaudu migrantide integreerimise kohta avaldama, peavad sisaldama
esimest etappi programmist PROGRESS parema toetuse kaudu eluaseme mõõtmega
projektidele.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab Euroopa Komisjoni ja Euroopa
Investeerimispanga algatust luua uus finantsinstrument JESSICA, et spetsiaalselt toetada
ebasoodsas olukorras olevate linnaosade arengut, sealhulgas nimetatud linnaosade
sotsiaaleluasemeid. Programm JEREMIE on veel üheks vahendiks sotsiaaleluasemetega
tegelejaile, kes töötavad selle nimel, et luua linnaosad, kus oleks kõigil meeldiv elada.

−

Kontaktisik: Roberto Pietrasanta
(Tel: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. PÕLLUMAJANDUS, METSANDUS, KARJAKASVATUS
•

Loomade heaolu – märgistamine

−

Pearaportöör: hr NIELSEN (erinevate elualade rühm – DK)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 421/2007

−

Põhipunktid:
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- 13 Euroopa Liidus kasvab järjest enam huvi selliste põllumajandusloomade tootmis- ja
kasvatusmeetodite vastu, milles arvestatakse senisest enam loomade heaoluga. Sel taustal teeb
komitee ettepaneku luua miinimumnõudeid ületav loomade heaolu alane märgistamiskord, mis
oleks vabatahtlikkusel põhinev alternatiiv asjaomastele tootmis-, müügi- ja tööstusettevõtetele.
Konkreetsemalt võiks vabatahtlikkuse alusel kasutada värvimärgistuse või punktisüsteemiga
kombineeritud logot, mis täiendaks kaubamärke ja looks – kui sellega kaasneks eraõiguslik ja
sõltumatu järelevalve – objektiivse aluse turustamisele. Sellist süsteemi võiks kohaldada kõikide
põllumajandusloomade
liikide
ja
loomsete
toodete
suhtes
ning
Maailma
Kaubandusorganisatsiooni sätete kohaselt ka imporditud toodete suhtes.
Komitee rõhutab, et miinimumnõuete kehtestamisel ELis tuleks siiski jätkata senist
reguleerimispraktikat ametivõimude tasandil – nii nagu seni on tehtud munade ja
mahepõllunduslike toodete tootmisviiside alaste märgistuse puhul.
Komitee on seisukohal, et ELis teostatavad loomade heaolu alased teadusuuringud on
esmatähtsad selleks, et välja selgitada, kas põllumajanduse, tootmise ja jaemüügi ahelas saab
tulevikus võtta loomade heaolu nõudeid arvesse teaduslikul ja objektiivsel alusel. Igal juhul on
komitee meelest hädavajalik korraldada tõhusaid, muu hulgas ka tarbijatele ja jaemüügile
suunatud teavituskampaaniad. Samas võiks komitee arvates kaaluda:
−

−

Euroopa Liidu toetusel loodava veebilehe ja andmebaasi rajamist, et suurendada tegevuse
läbipaistvust ja avalikkust, kuna ühiste suuniste kohaldamine eeldab nende sisu
üksikasjalikku avaldamist;
ebaõige ja eksitava reklaami keelu ja selle kontrolli karmistamist, tagamaks, et ettevõtted
täidaksid senisest paremini oma lubadusi.

−

Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio
(Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

•

Toorpuidu liigitus

−

Raportöör: hr DORDA (tööandjate rühm – PL)

−

Viide: KOM(2006) 557 lõplik – 2006/0178 (COD) – CESE 420/2007

−

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

11. KESKKONNAKAITSE
•

Pestitsiidide säästev kasutamine
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Raportöör: hr PEZZINI (tööandjate rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 373 lõplik – 2006/0131 (COD) – CESE 419/2007

−

Kontaktisik: Yvette Azzopardi
(Tel: 00 32 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

12. HARIDUS
•

Euroopa Tehnoloogiainstituut

−

Pearaportöör: hr PEZZINI (tööandjate rühm – IT)

−

Viide: KOM(2006) 604 lõplik – 2006/0197 (COD) – CESE 410/2007

−

Põhipunktid:
Komitee toetab tugevalt ja täielikult ideed luua Euroopa Tehnoloogiainstituut (ETI), et aidata
kaasa kvaliteetse hariduse, uuendus- ja teadustegevuse arengule ning edendada Euroopa
tippkeskuste koostööd ja integratsiooni tööstuse, ülikoolide ja teaduse valdkonnas.
Komitee rõhutab, kui oluline ETI-ettepaneku arendamine.
Komitee leiab, et kui tulevane ETI soovib olla globaalsel tasandil ja maailmaklassi kuuluv
tegutseja, kes sümboliseerib Euroopa tippsaavutuste edu, ei piisa ainult täiendavate vahendite
eraldamisest.
Samuti on komitee arvates oluline mitte peatuda rahvusvaheliselt tunnustatud teadmiste lipulaeva
idee juures, vaid jõuda konkreetsete tulemusteni.
Vähemalt ETI esmane edu sõltub suurel määral ühenduse- ja liikmesriikidepoolsest piisavast
rahastamisest. Siiski ei tohiks ümber suunata teiste, juba heaks kiidetud teadus- ja
uuendustegevuse programmide vahendeid.
Samuti on komitee arvamusel, et ETI süsteem peaks olema suunatud sellele, et võimalusel
kaasata ühenduses juba eksisteerivad valitud tippkeskused, kuid vältida tuleks juba
olemasolevate tippkeskuste bürokraatlikuks tugistruktuuriks muutumist.
Seoses sellega oleks mõttekas rajada ETI investeerimisorganisatsioon (ETI investment
management company).
Lõpuks on komitee arvates tarvis suuremat selgust seoses ETI diplomite väljastamise ja
määratlemisega (nii teadmis- ja innovaatikakogukondade kui ka ETI enda poolt). ETI põhikirja

Greffe CESE 39/2007 (FR) ML/ap

- 15 osas leiab komitee, et komisjoni põhikirja-ettepanekus nimetatud administratsioonile/juhatusele
oleks mõttekas lisada komisjoni esindaja juhitav järelevalvekomitee, mis koosneb liikmesriikide
esindajatest; haldusnõukogu juhataja, haldusdirektori ja rektori juhitav täitevkomitee, mis
koosneb kahest ettevõtluse ning kahest teaduskeskuste ja ülikoolide esindajast.

−

Kontaktisik: Magdalena Belarova-Carabin
(Tel: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

13. ÜHENDUSE ÕIGUS
•

Komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused

−

Raportöör: hr RETUREAU (töötajate rühm – FR)

−

Viide: KOM(2006) 901 kuni 903 lõplik ning KOM(2006) 905 kuni 926 lõplik – CESE 418/2007

−

Kontaktisik: Luís Lobo
(Tel: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)

_____________
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