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-1Täiskogu istungjärgust võttis osa Euroopa Komisjoni president José Manuel BARROSO, kes võttis
sõna Lissaboni strateegia ja Euroopa Ülemkogu kevadise tippkohtumise ettevalmistamise kohta.

1. EUROOPA TURU KONSOLIDEERIMINE JA TAASKÄIVITAMINE
• 2004. aasta konkurentsipoliitika aruanne
– Raportöör: hr MALOSSE (Tööandjad – FR)
– Viide: SEK(2005) 805 lõplik – CESE 401/2006
– Põhipunktid:
Pärast monopolivastase võitluse järelvalvemeetmete reformimist on Euroopa Komisjon alustanud
riigiabisüsteemide uuendamist vastava tegevuskava abil. 2004. aasta kohta käiv aruanne annab
EMSK-le võimaluse laiahaardeliselt juurelda ühenduse konkurentsipoliitika eesmärkide ja
meetodite üle, võttes eriti arvesse järgnevat:
-

kaubanduse globaliseerumine;
Euroopa Liidu laienemine, millega kaasnes arenguerinevuste suurenemine;
Euroopa Liidu üha suurem mahajäämus majanduskasvu ja tööhõive alal võrreldes tema
peamiste majanduslike konkurentidega;
kodanike põhjendatud mure valitsemise tõhustamise, elluviidavate poliitikate parema
õigusliku põhjendamise ja senisest suurema otsustusprotsessi kaasamise pärast.

–

Kontaktisik:

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

•

JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise
suurusega ettevõtetele)

–

Raportöör: hr PEZZINI (Tööandjad – IT)

− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 408/2006
− Põhipunktid:
JEREMIE algatust on võimalik esitleda nutika vahendina olemasolevate võimaluste
kooskõlastamiseks ja ratsionaliseerimiseks, millega lihtsustatakse mikro-, väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete juurdepääsu laenudele.
Komitee asjaomase seisukoha võib kokku võtta järgmiselt:

Registry CESE 52/2006 (EN) MM/KK/am

.../...

-2•

toetuste asemel tuleb toetada muid instrumente, nagu laenud, tagatisega laenukapital allutatud
laenude jaoks, konverteeritavad instrumendid (mezzanine-laen) ja riskikapital (nt stardikapital
ja riskikapital);

•

toetusi tuleks kasutada nende infrastruktuuride ehitamiseks ja hooldamiseks, mis lihtsustavad
juurdepääsu rahastamisvahenditele (nt tehnoloogiasiirde kontorid, inkubaatorid, erainvestorite
võrgud, investeerimisvalmiduse programmid);

•

toetada tuleks ka tagatiste ja vastastikuse käendamise mehhanisme, eelkõige lihtsustamaks
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu mikrokrediidile. Selles osas saavad
väärtuslikku nõuandetegevust pakkuda Euroopa Investeerimispank ja Euroopa
Investeerimisfond;

•

samuti tuleb kaasata erirühmad, nagu noored, naisettevõtjad või ebasoodsas olukorras olevatest
rühmadest, sealhulgas etnilistest vähemustest pärit ettevõtjad;

•

Euroopa Investeerimisfondiga on eriti oluline teha tihedat koostööd ekspertteadmiste osas,
mida ta on aastaid arendanud, et pakkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
vajalikku toetust, arendades samal ajal Euroopa riskikapitaliturgu;

•

toetada ja laiendada tuleks võlgade väärtpaberistamist, et suurendada laenukonsortsiumite
laenamisvõimsust.

− Kontaktisik:

•

Roberto Pietrasanta
(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

Euroopa standardimise rahastamine

– Raportöör: hr PEZZINI (Tööandjad – IT)
–

Viide: KOM(2005) 377 lõplik – 2005/0157 COD – CESE 402/2006

– Põhipunktid:
EMSK tervitab komisjoni ettepanekut anda Euroopa standardimise rahastamisele kindel, selge ja
läbipaistev õiguslik raamistik.
Euroopa standardimist käsitletakse Euroopa Liidu ühe olulisima poliitikavaldkonnana, mille abil
saab ellu viia Lissaboni agenda.
EMSK toonitab, et Euroopa standardimine on oluline siseturu toimimise ja ühtlustamise
seisukohalt.
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-3EMSK arvates tuleks kõnealuseks viieaastaseks perioodiks väljapakutud kogusummat kogu Euroopa
standardimissüsteemi rahastamiseks suurendada üle olemasoleva 2% künnise. See võimaldaks
rahuldada nii laienenud 25-liikmelise Euroopa Liidu kui kandidaatriikide vajadused.
–

Kontaktisik:

Magdalena Bêlarová-Carabin
(tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

2. FINANTSASJADE JUHTIMINE
• Finantsmääruse rakenduseeskirjad
− Raportöör: hr BURANI (tööandjad – IT)
−

Viide: SEK(2005) 1240 lõplik – CESE 409/2006

−

Põhipunktid:
EMSK tunneb heameelt komisjoni ulatusliku ja põhjaliku töö üle, mis puudutab haldusmenetluste
lihtsustamist.
Mitmetel nn tehnilistel muudatustel on poliitiline tähendus ja ulatus ning need näitavad
edasiminekut heade haldustavade suunas, mis on väga tervitatav.
Teisalt kutsub EMSK üles ettevaatusele: soovides luua sotsiaalpartneritele soodsaid tingimusi, ei
tohi unustada, et avalike vahendite haldamise paindlikkus võib ulatuda ainult teatud piirini, sest
saadud sääste tuleb kõrvutada võimalike kadudega ehk teisisõnu – tuleb teostada keeruline, kuid
hädavajalik riskihindamine.

−

Kontaktisik:

•

Roheline raamat - investeerimisfondid

Roberto Pietrasanta
(tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

– Raportöör: hr GRASSO (Erinevad elualad – IT)
–

Viide: KOM(2005) 314 lõplik – CESE 403/2006

–

Põhipunktid:
Rohelises raamatus antakse hinnang Euroopa õigusaktide mõjule, mis koostati kõige levinumat
tüüpi investeerimisfondide arengu toetamiseks Euroopa turul – UCITS (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities – avatud investeerimisfondid).
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-4Komitee käsitleb arvamuses rohelist raamatut ning esitab hulgaliselt konkreetseid ettepanekuid.
– Kontaktisik:

Magdalena Bêlarová-Carabin
(tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

3. INFOÜHISKOND:
MAJANDUSKASVU
EDENDAMISE TEGUR
•

JA

TÖÖHÕIVE

i2010: infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest

– Raportöör: hr LAGERHOLM (Tööandjad – SE)
– Viide: KOM(2005) 229 lõplik – CESE 415/2006
– Põhipunktid:
EMSK nõustub täielikult ettepanekus püstitatud kolme prioriteediga. Kuna IKT moodustab olulise
osa Lissaboni protsessist, soovib EMSK rõhutada, et jõupingutusi tuleb tõhustada ning
liikmesriike aktiivsemalt toetada ja avaldada neile survet. Ilma piisavate rahaliste vahenditeta,
eelkõige uurimis- ja arendustegevusele ning IKT-le, ei ole võimalik teatises nimetatud eesmärke
saavutada. Uurimis-, arendus- ja uuendustegevus on ülimalt olulised nii IKT tööstusele kui ka IKT
kasutajatele.
Teatises käsitletakse õigustatult ühtlustamist ja koostalitusvõimet. Uurimis- ja arendustegevus
ning standardimistöö kõnealuses valdkonnas on EMSK arvates väga suure tootlikkuse
potentsiaaliga. Standardimistöö peaks jätkuvalt lähtuma turu arengust, kaasama kõiki asjaomaseid
sidusrühmi ning keskenduma kasutajate vajadustele.
EMSK rõhutab, et digitaalse lõhe ületamine on eeltingimuseks, et IKT saaks optimaalselt ära
kasutada oma loomupärast sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali. See tähendab muuhulgas ka
poliitika kujundamisel sotsiaalselt tõrjutud inimeste erivajadustega arvestamist, kindlustades sel
viisil kaasava, võrdseid võimalusi pakkuva infoühiskonna.
EMSK toonitab vajadust tõsta teadlikkust turvalisuse küsimustes, sest usaldus infotehnoloogia
vastu on selle sagedase kasutamise põhitingimuseks, seda eriti seoses interneti täieliku potentsiaali
ärakasutamisega.
–

Kontaktisik:

Anna Wagner
(tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int)

• e-juurdepääsetavus
– Raportöör: hr CABRA DE LUNA (Erinevad elualad – ES)
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-5– Viide: KOM(2005) 425 lõplik – CESE 404/2006
– Kontaktisik:

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

4. KULTUUR: MAJANDUSLIKU
EDENDAMISE TEGUR
•

JA

SOTSIAALSE

ARENGU

Turism ja kultuur: kaks majanduskasvu tõukejõudu

– Raportöör: hr PESCI (Tööandjad – IT)
–

Viide: omalagatuslik arvamus – CESE 400/2006

– Põhipunktid:
Käesoleva omaalgatusliku arvamuse eesmärgiks on (nagu ka eespool mainitud) anda Euroopa
institutsioonidele täiendavad argumendid kõnealuse Euroopa kultuuriturismi sektori
edendamiseks. Kõnealuses valdkonnas esinevad järgmised probleemid:

–

−

tarvis on Euroopat ja siinseid sihtkohti tutvustavat teavet ja integreeritud toetusmeetmeid;

−

Euroopa Liit võiks oma programmides kasutada võistlusi ja ergutussüsteeme, et edendada
parimaid tavasid teenuste juhtimisel kultuuriturismi valdkonnas;

−

kultuuridevahelise dialoogi edendamine nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidu ja
maailma teiste piirkondade vahel peaks samuti olema kultuuriturismi programmide
prioriteet;

−

komitee toetab Euroopa Turismiagentuuri võimalikult peatset loomist, seejuures tuleb
lähtuda subsidiaarsuse põhimõttest.

Kontaktisik:

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

• Kultuuri ühiskondlik mõõde
−

Raportöör: hr LE SCORNET (Erinevad elualad – FR)

−

Viide: täiendav arvamus – CESE 406/2006

−

Põhipunktid:
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Käesoleva täiendava arvamuse eesmärgiks on pakkuda jätkumeetmeid ja rakendusvahendeid
31. märtsil 2004. aastal vastuvõetud EMSK arvamusele “Kultuuri ühiskondlik mõõde”.
Arvamuses püütakse kolme põhimõiste abil täpsustada kontseptsiooni “kultuuri ühiskondlik
mõõde”. Need põhimõisted on komiteele tuttavad ja komitee tegeleb nendega jätkuvalt.
Kõnealused põhimõisted on “teadmuspõhine ühiskond”, “majanduse globaliseerumine” ja
“kodanikuühiskond”.
Kõnealusesse arvamusse ei ole automaatselt üle võetud eelmises arvamuses käsitletud hüpoteese
uute struktuuride – vaatluskeskus, laboratoorium ja rakkerühm – loomise kohta.
Sellegipoolest kutsutakse arvamuses komisjoni üles täpsustama, millised on need kvalitatiivseid
ja kvantitatiivseid näitajad, mille alusel võib väita, et ühendusel on piisavalt vahendeid järgnevate
aspektide mõõtmiseks:
• ühenduse kultuuri- ja kunstivaldkonna tööhõive areng, selle kvalitatiivsed ja
kvantitatiivsed mõjud tööhõivele üldiselt, majanduskasvule, sotsiaalsele ühtekuuluvusele
ning kõigi kodanike tunnustamisele ja kaasamisele, seda eelkõige enim tõrjutud
ühiskonnarühmade puhul;
• kultuuridevahelise dialoogi areng. Siin ei mõelda ainult mehaanilist kultuurivahetust ja igat
tüüpi algatuste arvu, vaid sisulisi aspekte. Komitee on mures tõrjutuse ja rassismi
suurenemise, üksikisikute ja ühiskondlike huvide teineteisest kaugenemise ja ühiskonna
killustumise (ja mitte ühtekuuluvuse) pärast ning ootab seetõttu komisjonilt põhjalikumaid
analüüse.
Arvamuses tehakse ettepanek, et kultuuridevahelise dialoogi aastat 2008 silmas pidades koostaks
komisjon selle nähtuse ja eesmärgi kohta üksikasjaliku aruande. EMSK on valmis aruande
koostamisele aktiivselt kaasa aitama.
Arvamuses soovitatakse, et kultuurile lähenetaks uuest, kultuurilisest aspektist. Praegu
keskendutakse ikkagi liigselt ainult kultuuripärandile ja selle säilitamisele, samal ajal kui sellised
mõisted nagu loov töö, loomisprotsess ja uued mõtlemisviisid pälvivad vähem tähelepanu.
Praegune lähenemine ei pööra ka piisavalt tähelepanu sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna
kultuurilisele poolele.
Komitee loodab, et eelpool nimetatud aspektide tõttu hinnatakse enam Dublini Sihtasutuse poolt
vastaval alal tehtud tööd. Arvamuses pakutakse välja, et iga kord kui EMSK käsitleb vajadust
“kultuurirevolutsiooni”, “mõtteviisi muutmise” või “juurdunud mudelite muutmise” järele, tuleb
neid mõisteid konkreetselt analüüsida ja pühendada neile vähemalt üks vastav punkt.
Arvamuses rõhutatakse, et heade ja parimate tavade mudel on üks tähtsamatest dialoogi ja
kogemuste- ning kultuurivahetuse vahenditest, juhul kui see ei ole ainult retooriline, nagu seda
tihti kasutatakse.
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Kontaktisik:

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

5. KODANIKUÜHISKOND: HIINA TOETAMINE
•

Kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidu ja Hiina suhetes

−

Raportöör: hr SHARMA (Erinevad elualad – UK)

−

Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 413/2006

−

Põhipunktid:
Eesistujariik Ühendkuningriik palus 7. veebruaril 2005 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel
esitada oma seisukohad kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa Liidu ja Hiina suhetes. Ka
Euroopa Komisjoni volinik Peter Mandelson rõhutas, et suhteid Hiinaga tuleb edasi arendada,
toetuses inimõiguste austamise põhimõttele ja järgides paremini arenenud pluralistliku
kodanikuühiskonna edendamise eesmärki.
Euroopa Liit peab suutma paremini mõista Hiina kodanikuühiskonna arengu keerukust. Seega on
soovitatav, et ühendus kasutaks mitmekülgset lähenemist ning teeks samaaegselt koostööd
erinevate valitsusväliste organisatsioonidega (VVOd). Samuti tuleks muuta ulatuslikumaks
kontakte piirkondliku ja kohaliku tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidega.
Mis puutub õigusriigi olukorda Hiinas, peaks prioriteediks olema pigem kehtivate õigusaktide
järgimine. Euroopa Liit peaks jätkama Hiina valitsusele rõhutamist, et stabiilsus ja aktiivne
kodanikuühiskond ei ole omavahel vastuolus, kui austatakse õigusriiki.
EMSK tervitab Euroopa Komisjoni soovitatud ja ettevalmistatud toetusprogramme Hiina
kodanikuühiskonna arengu edendamiseks ning teeb ettepaneku, et Euroopa Liit võiks kaaluda
Hiina kodanikuühiskonna organisatsioonidele antava rahalise abi suurendamist. Samavõrd oluline
on Euroopa Liidu jätkuv toetus Hiina VVOde suutlikkuse suurendamiseks.
Euroopa Liit saaks Hiina valitsusele ja VVOdele näidata, kuidas Euroopa kodanikuühiskonna
organisatsioonid täidavad nõuandvat rolli, jälgivad valitsuse tegevust ning ütlevad sõna sekka
riiklikes poliitikavaldkondades, et Hiina võiks õppida Euroopa positiivsetest kogemustest.
Komitee soovitab kontakte ja koostööd Hongkongi kodanikuühiskonnaga säilitada.
EMSK peaks tihedas koostöös UNICE, ETUCi, Euroopa Parlamendi ning Hiina Majandus- ja
Sotsiaalnõukoguga jälgima ise ja innustama ka Euroopa Komisjoni jälgima põhiõiguste
rikkumiste järelevalvega tegelemist. Soovitatav on, et EMSK analüüsiks ettevõtete sotsiaalse
vastutuse ning rahvusvaheliste ettevõtete tegevusjuhendite (eriti OECD suuniste) rolli
välisettevõtete panuse andmisel töösuhete arendamisse Hiinas.
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Kontaktisik:

Gatis Eglitis
(tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int)

6. ÜHISKOND: RISKIRÜHMADE TOETAMINE
• Naistevastane koduvägivald
−

Raportöör: pr HEINISCH (Erinevad elualad - DE)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 416/2006

−

Põhipunktid:

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates tuleb naistevastase koduvägivalla küsimust vaadelda
sügavamalt ja komitee on seega langetanud otsuse omaalgatusliku arvamuse koostamiseks.
Naiste turvalisus ja võrdne kohtlemine, mis kuuluvad peamiste inimõiguste hulka, peavad olema
põhitingimused ja kujutama endast miinimumnõudeid kõigile riikidele, kes kuuluvad Euroopa Liitu
või soovivad selle liikmeks saada. Komitee peab olemasolevatel asutamislepingu sätetel põhinevat
üle-euroopalist strateegiat äärmiselt vajalikuks. Komitee leiab, et usaldusväärse ja võrdleva
statistika viivitamatu koostamine naistevastase vägivalla kohta on vajalik kõigis liikmesriikides,
läbirääkijariikides ja kanditaatriikides. Iga liikmesriik peab üle-euroopalise strateegia arendamise
raames välja töötama riikliku tegevuskava naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. Kõnealune
kava peaks sisaldama konkreetseid meetmeid, et kindlustada strateegia praktiline elluviimine.
Seejuures tuleks erilist tähelepanu pöörata järgmistele valdkondadele:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

riiklikud õigussätted;
koduvägivalla statistiline hindamine;
meetmed koduvägivalla praeguste ja võimalike ohvrite abistamiseks ja toetamiseks;
spetsiifilistest elanikkonnarühmadest pärinevad koduvägivalla ohvrid;
ennetavad ja vägivallatsejate karistamist puudutavad meetmed;
valitsusvälistele organisatsioonidele tagada rahaline ja organisatoorne toetus naistevastase
koduvägivalla ennetamisel, teabekampaaniate ja koolituste korraldamisel, ohvrite abistamisel ja
toetamisel ning vägivallatsejate kohtlemisel;
vastava personali koolitus, kelle ülesanne on koduvägivalla avastamine ja selle ohvritele vajaliku
abi osutamine;
riiklike raportööride ametissenimetamine, et koguda, vahetada ja töödelda teavet ja statistilisi
andmeid naistevastase koduvägivalla kohta;
teavitamiskampaaniad.

Komitee arvates on tingimata vajalikud uued lahendused naistevastase koduvägivalla vastu
võitlemiseks, ning heade tavadega seonduvaid projekte ja meetmeid käsitleva teabe vahetamine
riikide vahel ja ühenduse tasandil.
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Kontaktisik:

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

• Alaealisi käsitlev õigussüsteem
−

Raportöör: hr ZUFIAUR NARVAIZA (Töötajad – ES)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 414/2006

−

Põhipunktid:

EMSK peab vajalikuks teha järgmised sammud alaealiste kuritegevuse ja alaealisi käsitleva
õiguse alase ühenduse poliitika väljaarendamiseks.
Selleks et saada usaldusväärset ülevaadet, millega täpselt on tegu, kui ulatuslik antud probleem
tegelikult on ja millisel viisil sellega tegelema asuda – arvestades teiste muutujate kõrval ka
võimalikke erinevusi õigusrikkujatest poiste ja tüdrukute vahel –, on eelkõige vajalik ajakohastatud
ja võrreldavate kvantitatiivsete andmete olemasolu alaealiste kuritegevuse olukorra kohta ELi
liikmesriikides.
Kvalitatiivse poole pealt peab komitee samavõrd oluliseks kõigile liikmesriikidele ühtsete
miinimumstandardite või suuniste olemasolu, mis hõlmaks kõiki tasandeid – nii ennetuspoliitikat,
karistusõigusega vastuollu läinud alaealiste käsitlemist politsei ja õigussüsteemi poolt kui selliste
alaealiste ümberkasvatamist ning ühiskonda reintegreerimist.
Kõnealuste miinimumstandardite väljatöötamiseks on kõigepealt vaja võimalikult täpset ülevaadet iga
liikmesriigi olukorrast ja kogemustest. Niisuguse ülevaate saamiseks on mitmeid teid, kuid teavet
võiks koguda igas liikmesriigis läbiviidava küsitluse abil, millele järgneks kõnealuse ala ekspertide ja
spetsialistide koosolekud kogemuste ja heade tavade vahetamiseks. Sellised koosolekud võiksid saada
püsiva vormi sellise ekspertide võrgustiku loomisega, mille koosseis ja ülesanded vastaksid antud
spetsiifilistele eesmärkidele. Lisaks oleks otstarbekas, et komisjon avaldaks kõnealust valdkonda
käsitleva rohelise raamatu, et suunata vastavasisulist arutelu ning kaasata sellesse võimalikult
paljusid institutsioone, organisatsioone ja üksikisikuid.
Eelmises punktis nimetatud abinõudega samaaegselt või ELi riikide alaealisi käsitlevate
õigussüsteemide ühtlustamise järgmise sammuna oleks vaja luua alaealiste kuritegevuse Euroopa
järelevalvekeskus, mis mitte ainult ei looks aluse kõnealuse nähtuse järjepidevaks uurimiseks, vaid
tagaks ka tulemuste edastamise ning toetaks nõustajana otsuseid tegevaid asutusi ja institutsioone.
Kuna Euroopa Liidu eri tegevuspoliitikad (vabadus, julgeolek ja õigus, noorsugu, kasvatus ja
haridus, tööhõive, sotsiaalküsimused) lähenevad alaealiste kuritegevusele ja alaealisi käsitleva
õigussüsteemiga seotud küsimustele erineva nurga alt, on samuti vajalik kõigi asjaomaste asutuste ja
ametite tegevuse kooskõlastamine, et alaealiste kuritegevust võiks käsitleda multidistsiplinaarselt ja
multiinstitutsionaalselt, mis on kõige otstarbekam lähenemisviis, nagu käesolevas arvamuses juba
korduvalt öeldud.
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Et kõnealusel probleemil on kahtlemata ka sotsiaalne mõõde, on oluline ka antud valdkonnaga
otseselt seotud kodanikuühiskonna organisatsioonide ja spetsialistide (nn kolmanda sektori
organisatsioonid, ühendused, perekonnad, valitsusvälised organisatsioonid jt) osalus, et need annaksid
oma panuse ELi programmide ja strateegiate väljatöötamisse ja rakendamisse.
Alaealiste ja noorte õigusrikkujate integratsiooni ja reintegratsiooni osas peaksid ühenduse
tegevuspoliitikad silmas pidama ka ametiühingu- ja ettevõtjate organisatsioone ning nende spetsiifilisi
dialoogiviise, et nende kaudu rajada teid sotsiaalset tõrjutud noorte töö- ja kutsealaseks
integratsiooniks. Seetõttu on vajalik kõigi asjaomase valdkonnaga seotud isikute osalus, sest tööalane
integratsioon on kõnealuste noorte ühiskonda tagasi toomise tähtsamaid võimalusi.
− Kontaktisik:

Stefania Barbesta
(tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. KESKKOND:
REOSTUSE
VASTU
LOODUSVARADE KASUTAMINE
•

Taaskasvavad toorained

−

Raportöör: hr VOSS (Erinevad elualad – DE)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 410/2006

−

Põhipunktid:

VÕITLEMINE

JA

Taaskasvavad toorained on põllu-, metsa- ja kalamajanduslikud tooted, mida ei kasutata toiduks või
loomasöödaks. Kõnealusesse teemaderingi kuulub seega kõik, mis tekib fotosünteesi ja sellele
järgnevate bioloogiliste protsesside tagajärjel. Taaskasvavad toorained kujutavad endast salvestatud
päikeseenergiat. Biomassi võib seejuures kasutada materjali või energiaallikana.
Taaskasvavate toorainete tootmine on toiduainete ja loomasööda tootmise kõrval üks peamisi
põllumajanduslikke tegevusi. Tuginedes traditsioonilisele teabele, mida toetavad uued tehnoloogiad ja
loov teadus, on täna olemas hulk uusi mitmekülgseid kasutusvõimalusi energia-, farmaatsia-, keemia-,
ehitus- ja transpordivaldkonnas.
Komitee märgib, et praegu ei sea arengule piire kasvatatud või täna juba toodetavate taaskasvavate
toorainete pakkumine. Pigem on vananenud töötlemistehnoloogiad võimalike toodete
valmistamiseks. Seetõttu on problemaatiline, et taaskasvavate toorainete tehnoloogiate teadus- ja
arendustegevusele pöörati teadusuuringute 6. raamprogrammis väga vähe tähelepanu. EMSK kutsub
üles tegema olulisi täiendusi eelseisvas teadusuuringute 7. raamprogrammis, eelkõige taaskasvavate
toorainete osas. Eelkõige soovitab EMSK eraldada rohkem rahalisi vahendeid taaskasvavatest
toorainetest toodete valmistamisele, et pöörata tähelepanu ka muudele energiaallikatele peale
biomassi. See eeldab oluliselt suuremaid rahalisi vahendeid.
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- 11 EMSK toetab selgelt Euroopa Liidu eesmärgipüstitust taastuvate tooraineallikate osas. Komitee teeb
ettepaneku seada 2020. aastaks eesmärk saavutada jagunemine 4x25 ehk 25% elektrist, soojusest,
kütustest ja uutest materjalidest (nt ühendmaterjalid, loodusliku kiuga tugevdatud plastikud, või muud
õlikeemia tooted).
Komitee rõhutab, et oluline on välja töötada kõikide kasutusviiside (elekter, soojus, kütused ja
materjali tootmine) turuletoomise meetmed ning neid rakendada. Edukad näited on mõne
liikmesriigi energia edastamist käsitlevad õigusaktid. Oluline on meetmete paindlikkus, mis tagab
investeeringukindluse ja innustab uute tehnoloogiate kasutamist ning arvestab näiteks erinevaid
lähteolukordi tehnoloogias ja mastaabisäästu.
−

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

•

Puit – energiaallikas laienevas Euroopas Liidus

−

Raportöör: hr KALLIO (Erinevad elualad – FI)

−

Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 411/2006

−

Põhipunktid:

Euroopa metsaressurss (tüvemaht kuupmeetrites ilma jääkideta) kasvas tänu uute liikmesriikide
ühinemisele 2004. aastal ligikaudu 30%. Ligikaudu 30% kõnealusest kasvust on siiani kasutamata ja
ELi metsavaru on jätkuvalt suurenemas, nagu see on olnud viimased 50 aastat. Osa sellest kasutamata
puidust (170 miljonit m³) on vähekvaliteetne puit, mida saab kasutada ainult energia tootmiseks.
Igal aastal jäetakse metsa 173 miljonit m³ raiejääke ja muid ülestöötamise jääke, mis sobivad energia
tootmiseks. Arvestades tehnilisi, majanduslikke ja ökoloogilisi piiranguid, on nendest raiejääkidest ja
kändudest võimalik kasutada hinnanguliselt 70 miljonit m³. Peale selle on metsatööstuse
kõrvalsaadustel (mustleelis, puukoor, saepuru jne) ja taaskasutataval puidul suur potentsiaal ning
paljudes riikides neid juba kasutataksegi tõhusalt, eriti integreeritud metsatööstuses. Kõrvalsaaduste ja
taaskasutatava puidu kasutamine energia tootmiseks võiks ulatuda 30–50%ni ümarpuidu osakaalust.
EMSK usub seetõttu, et puidu kasutamine kütusena tähendab Euroopa kasutamata taastuvenergia
potentsiaali rakendamist ning samal ajal kasvuhoonegaasi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist.
Samuti on oluline arvestada üldsuse huvide kaitset (metsade kaitsefunktsioon ja bioloogiline
mitmekesisus). Puitkütuste laiem kasutamine tähendab kasutamata tooraine rakendamist
tööstustootmises. Puiduenergia rakendamine aitab võidelda kliimamuutusega, suurendab ELi
energeetilist iseseisvust ja tõstab toorainega seotud julgeolekut – kõik need on ELi energiapoliitika
eesmärgid.
EMSK arvab, et puitkütuse ulatuslikum kasutamine tingib vajaduse koostada pikaajaline strateegia,
millest oleks välja jäetud puidu laialdasemat kasutamist piiravad ja takistavad sätted. Puiduenergia
kasutamisele tuleb luua võrdsed tingimused, st fossiilkütuseid soosiv maksustamine ja toetused tuleb
lõpetada. Tahkete puitkütuste puhul tuleks määratleda kvaliteedi Euroopa spetsifikatsioon ja
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- 12 klassifikatsioon. On oluline, et puidu säästlik kasutamine suureneks kõigis riikides ning et kütuseturg
tuleb avada tööstuse kõrvalsaadustele, energiatootmiseks metsast hangitud puidule ja töödeldud
puitkütustele.
EMSK märgib, et Euroopa Liidus on teadlikkus puitkütuse potentsiaalist ja kasutamisest vähene.
Kõigis praegustes ja tulevastes liikmesriikides tuleb parandada puiduenergia ressursside kui säästva
arengu aluse inventeerimist. Sealjuures tuleb toimida vastavalt olukorrale. Kesk-Euroopa suurtes
lehismetsa piirkondades on piisavalt puitkütuse potentsiaali ilma metsade bioloogilist mitmekesisust
häirimata.
EMSK arvab, et puidu järjest ulatuslikum kasutamine kütusena on mõningates piirkondades oluline
metsatulekahjude kontrollimise võimalus. Suurem kasutus – eelkõige energiatootmises – võib ilmselt
aidata vähendada metsatulekahjude riski ja nende puhkemist.
− Kontaktisik :

Filipa Pimentel
(tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@esc.eu.int)

•
−

Klorofluorosüsivesinike kvootide määramine

−

Viide: KOM(2004) 550 lõplik – CESE 405/2006

−

Kontaktisik:

Raportöör: pr CASSINA (Töötajad – IT)

Maarit Laurila
(tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-post: maarit.laurila@esc.eu.int)
____________
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