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Täiskogu istungjärgul osales Saksamaa transpordi-, ehitus- ja linnaarengu ministeeriumi riigisekretär 
Engelbert LÜTKE DALRUP, kes võttis sõna Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi nimel seoses 
ettevalmistavate arvamuste vastuvõtmisega.  
 
 
1. TÖÖHÕIVEPOLIITIKA 
 

• Tööhõivepoliitika suunised 
− Raportöör: Maureen O'NEILL (erinevate elualade rühm – UK) 
 
–  Viide: KOM(2006) 815 lõplik – 2006/0271 (CNS) – CESE 608/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Asutamislepingu artikli 128 lõike 2 kohaselt peab nõukogu pärast Euroopa Parlamendi, 
Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimist oma otsusega 
kinnitama tööhõivesuuniste kehtivust 2007. aastaks. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 
• toetab ettepanekut, et 2005.–2007. aasta tööhõivesuuniste kehtivad edasi ka 2007. aastal, 

võttes arvesse esiletoodud probleemseid valdkondi ja soovitusi; 
• soovitab tungivalt, et nii ajakava kui vastuvõtmisel olevat protsessi levitataks laialdaselt ja 

õigeaegselt sidusrühmade seas, et saada protsessist võimalikult suurt kasu, tagada 
sidusrühmade võimalikult suur osalus ning lubada piisavalt aega vastusteks väljatöötamise 
etapis Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil; 

• soovitab pöörata suuremat tähelepanu erivajadustega inimeste kaasamisele uutesse 
tööhõivesuunistesse konkreetse eesmärkide ja sotisaalpoliitika vajaduste suurema 
tunnustamise näol; rõhutab, et oluline on kaasata sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond 
komisjoni suuniste koostamise võimalikult varases etapis ning nendega konsulteerida lõpliku 
dokumendi osas; 

• kutsub üles sätestama palju ambitsioonikamaid ja mõõdetavaid eesmärke, millel on 
võrdlusalus uutes suunistes ELi ja liikmesriikide tasandil, ning andma komisjonile suuremad 
volitused nende täitmise nõudmiseks; 

• soovitab muuta asjaomased IKT süsteemid kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, et 
tagada andmete kogumise paranemine ning lihtsustada nii liikmesriikide kui komisjoni 
poolset järelevalvet ja hindamist; 

• soovitab jätkuvalt, et riiklikud reformikavad peavad sisaldama konkreetsemat 
tõendusmaterjali määratletud eesmärkide, ajakavade, kulude ja eelarve kohta. 

 
− Kontaktisikud: Susanne Johansson, Anna Redstedt 
  (Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 

   (Tel: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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2. TEENUSTE TURG 
 

• Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine 
− Raportöör: Raymond HENCKS (töötajate rühm – LU) 
 
− Viide: KOM(2006) 594 lõplik – 2006/0196 (COD) – CESE 614/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

Postiteenused omavad väga suurt sotsiaalmajanduslikku tähtsust majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ning Lissaboni strateegia elluviimise jaoks. Nad aitavad 
otseselt kaasa iga kodaniku sotsiaalse sideme ja põhiõiguste tagamisele, rahvastike ja piirkondade 
solidaarsusele ja ühendamisel, Euroopa majanduse konkurentsivõimele ning  jätkusuutlikule 
arengule tervikuna. 
 
Peamine probleem 2009. aasta 1. jaanuariks kavandatud postiteenuste turu avamise viimase etapi 
läbiviimisel seisneb edasiste sammude määratlemisel, et säilitada tõhusalt toimiv ja 
konkurentsivõimeline postisektor, mis pakub ka edaspidi kõrgetasemelist universaalteenust 
Euroopa Liidu eraisikutele ja ettevõtetele kättesaadavate tariifidega ning mis toimub majanduse 
konkurentsivõimelisuse ja kodanike vajaduste – sõltumata nende geograafilisest, finants- või 
muust olukorrast –, tööhõive ning jätkusuutlikku arengu huvides. 
 
EMSK on seisukohal, et komisjoni poolt projekti toetamiseks esitatud punktid ei võimalda tagada 
vajaliku kindlusega universaalteenuse jätkusuutlikku rahastamist kõigis liikmesriikides, eelkõige 
raskete füüsilis- ja inimgeograafiliste tingimustega riikides, ning seega ei saa praegu kaotada 
rahastamist reserveeritud ala kaudu, mis on osutunud tõhusaks ja õiglaseks paljude liikmesriikide 
jaoks. 
 
Võttes arvesse kõiki kahtlusi ja riske, mis on seotud postiteenuste turu täieliku avamisega, näib 1. 
jaanuar 2009 ebareaalse tähtajana, seda enam, et postisektori osalejatel liikmesriikides, mis 
ühinesid ELiga 2004. aastal, pole piisavalt aega uute tingimustega kohanemiseks. 
 
EMSK taotleb esiteks praegu kehtiva direktiivi kehtivusaja pikendamist, teiseks postisektori 
võimaliku täieliku liberaliseerimise kavandamist 1. jaanuarile 2012, tingimusel et kõigi 
asjaosalistega leitaks usaldusväärseid rahastamisettepanekuid, millega kaasneb reserveeritud 
alaga võrreldes lisaväärtus, ning kolmandaks erisaadetiste kaasamist universaalteenuse hulka, 
mille saatjateks või adressaatideks on pimedad või nägemispuudega inimesed ja nende 
organisatsioonid. 

 
− Kontaktisik: Agota Bazsik  

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



- 3 - 

Greffe CESE 62/2007 (DE) DM/ap 

 
3. KONKURENTS 
 

• 2005. aasta konkurentsipoliitika aruanne 
− Raportöör: István GARAI (erinevate elualade rühm – HU) 
 
− Viide: KOM(2006) 761 lõplik – CESE 602/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

Konkurentsipoliitika ja konkurentsiõigus on vahendid, mis võimaldavad valitsustel määratleda 
õiglaste turutingimuste tavad ja tagada nende järgimise haldusõiguse materiaalõigusnormide ja 
menetluskorra abil. 
 
Konkurentsimoonutused rõhuvad nii töötajaid ja tarbijaid kui ka ettevõtteid ja majandust üldiselt. 
 
EMSK leiab, et mõistet “konkurents” tuleks analüüsida praegusest laiemas tähenduses, isegi kui 
eelkõige tarbijate, töötajate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul võib kasu 
pikaajalises perspektiivis olulisel määral erineda “täiuslikku” konkurentsisituatsiooni kohesest 
kasust. 2005. aasta aruande põhjal näib selge, et konkurentsi peadirektoraat on teadlik 
majandusliku konkurentsi kõigist olulistest aspektidest ELis ja väljaspool, samuti sellest, mida 
tuleb kõnealuses valdkonnas teha õiguskindluse tagamiseks. See on oluline ka seetõttu, et ka 
liikmesriikide ametiasutused ja kohtud võivad rakendada ELi peamist kohtupraktikat.  

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

4. TÖÖSTUSPOLIITIKA 
 

• Väärtus- ja tarneahela areng 
− Raportöör: Joost VAN IERSEL (tööandjate rühm – NL) 
− Kaasraportöör: Enrico GIBELLIERI (töötajate rühm – IT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 599/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab väärtus- ja tarneahela arenguks otsuselangetajate 
kõrgendatud tähelepanu koos ELi ja liikmesriikide interaktiivsete lähenemisviisidega või pigem 
nn võrgustatud tööstuse ja ettevõtluse vastastikuse toime kontseptsiooni.  
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Selline olukord võib ettevõtteid mõjutada väga erinevalt sõltuvalt ettevõtete suurusest, nende 
positsioonist tarneahelates/-võrgustikes ning nende tegutsemisvaldkonnast. Suhteliselt väikesed ja 
keskmise suurusega tarnijad, kes sekkuvad alg- või vaheetappides, seisavad kõnealuses 
võrgustumise protsessis sageli silmitsi tõketega. Arvamuses nimetatakse neid lähte-ja 
vaheettevõteteks (termin on loodud spetsiaalselt kõnealuse arvamuse jaoks), kuna neid ei 
määratleta niivõrd vastavalt ettevõtte mõõdetavatele andmetele (käive, tööhõive), kuivõrd 
vastavalt nende positsioonile väärtus- ja tarneahelates. 
 
Kõige uuenduslikumad ja loovamad nende ettevõtete seast on võrgustunud majanduses otsustava 
tähtsusega. Kõnealuse arengu maht on nii märkimisväärne, et lisaks olulisele mõjule 
mikromajanduslikul tasandil, on see oluline ka makromajanduslikust seisukohast. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab vajalikuks parandada kõnealuste lähte- ja vaheettevõtete 
tegutsemiskeskkonda. Arvamuses määratletakse peamised väljakutsed ja esitatakse mitmeid 
poliitikaettepanekuid, nagu: 

 
• suhtumiste muutmine lähte- ja vaheettevõtetesse; 
• kõnealuste ettevõtete koostöö ja vastastikuse usalduse parandamine; 
• rahalistele vahenditele juurdepääsu hõlbustamine; 
• sisselukustamise/väljalukustamise mõjude vähendamine; 
• intellektuaalomandi õiguste jõustamine; 
• konkurentsimoonutuste vastu võitlemine ELi kaubanduskaitse instrumentide (Trade Defence 

Instruments) järjepideva, tõhusama ja õigeaegse kasutamisega ebaausa impordi vältimiseks; 
• oskuste ja ettevõtluse soodustamine; 
• kvalifitseeritud noorte meelitamine lähte- ja vaheettevõtetesse, eriti inseneriteaduse 

valdkondades; 
• ELi uut stiili tööstuspoliitika rakendamine, sealhulgas selle sektoripõhine lähenemisviis; 
• seitsmenda raamprogrammi optimaalne kasutamine; 
• spetsiifiliste õigusaktide vastuvõtmine ja bürokraatia vähendamine. 

 
Palju rohkem tuleks teha, et teadvustada enam lähte- ja vaheettevõtete rolli tööstuse muutustes ja 
globaliseerumisprotsessides. Ükskõik millise või kõigi eelnimetatud ettepanekute elluviimiseks 
tuleb nii ettevõtetel, poliitikakujundajatel kui ka mõlemal ühiselt täita suur hulk eeltingimusi. Igal 
juhul peab igasugune elluviimine toimuma tihedas koostöös kõigi asjaomaste sidusrühmade, sh 
valdkondliku dialoogi komiteedega. 

 
− Kontaktisisk: José Miguel Cólera Rodríguez 
 (Tel: 00 32 2 546 9629 – e-post: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
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5. TRANSPORT JA INFRASTRUKTUUR 
 

• Transport linna- ja suurlinnapiirkondades 
− Raportöör: Lutz RIBBE (erinevate elualade rühm – DE) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 615/2007 
 
− Põhipunktid: 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jälgib suure murega ühiskondliku reisijateveo osakaalu 
märkimisväärset langust linnaliikluse kogumahu kasvu tingimustes, mis puudutab mitte ainult 15-
liikmelist Euroopa Liitu, vaid ilmneb järjest enam ka uutes liikmesriikides. 
 
Eelkõige autotranspordi põhjustatud liiklusvood suurendavad linnade koormust, põhjustades 
arvukalt enamjaolt lahendamata probleeme, mistõttu on nimetatud suundumuse 
ümberpööramiseks vajalik komisjoni, liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste kooskõlastatud 
tegevus. 
 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on seisukohal, et linnade elukvaliteedi ja keskkonnakaitse 
parandamine ning kliimakaitse ja energiatõhususe eesmärkide täitmine on kahekordselt vajalik. 
EMSK arvates peaks linnade planeerimis- ja transpordipoliitikas kõige tähtsam prioriteet olema 
alati see, et liiklust mitte juurde tekitada, ja teine prioriteet peaks olema katta liikumisvajadus 
võimalikult suures ulatuses keskkonnasõbralike transpordivahenditega, st ühistranspordi ning 
jalgratta- ja jalgsiliiklusega. 
 
Linnad peavad jääma elamiskõlblikuks, autodele orienteeritud linn ei tule valikuvõimalusena 
kõne alla. Kõigi transpordivahendite samaaegne toetamine peab lõppema, sest selleks puuduvad 
nii vajalikud rahalised kui ka ruumilised ressursid.  
 
Kohalike omavalitsuste linna- ja maakasutuse planeerimine peab edaspidi takistama 
valglinnastumist ja linnaosade funktsionaalset eristamist, et liiklust võimalusel ära hoida.  
 
Seega näeb EMSK ühistranspordi pakkumise väljaehitamises olulist tegevusvaldkonda komisjoni, 
Euroopa Parlamendi, riikide valitsuste ja kohalike omavalitsuste jaoks, seda eelkõige keskkonna- 
ja tervisekaitse tagamisel ja liikuvuse põhipakkumise kindlustamisel ning kõikidele 
elanikkonnarühmadele, eriti puuetega inimestele eluliselt oluliste teenuste pakkumisel. 
 
EMSK soovitab komisjonil, nõukogul ja eriti Regioonide Komiteel uurida nende linnade edu 
tegureid, kus on toimunud positiivne areng keskkonnasäästliku linnatranspordi suunas, ja põhjusi, 
miks paljudes teistes linnades võib siiani näha negatiivseid arenguid.  

 
− Kontaktisik:Sven Dammann  

    (Tel: 00 32 2 546 93 66 – e-post: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Piiriülese jalgrattatranspordi edendamine 
− Raportöör: Jan SIMONS (tööandjate rühm – NL) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 616/2007 
 
− Kontaktisik: Sven Dammann  

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

• Roheline raamat – Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas 
− Raportöör: Anna BREDIMA SAVOPOULOU (tööandjate rühm – EL) 
− Kaasraportöörid: Eduardo CHAGAS (töötajate rühm – PT) 
    Staffan NILSSON (erinevate elualade rühm – SE) 
 
− Viide: KOM(2006) 275 lõplik – CESE 609/2007 

 
− Põhipunktid: 

 
Oma strateegilistes eesmärkides aastateks 2005–2006 juhtis komisjon tähelepanu sellele, et on 
vaja „üldist merenduspoliitikat, mille eesmärk on tagada hästi toimiv merendus […] keskkonda 
säästval viisil“. Toetudes oma 2. märtsi 2005. aasta teatisele on komisjon otsustanud, et ELi 
tulevast merenduspoliitikat käsitlev roheline raamat peaks olema esimene samm ELi üldise 
merenduspoliitika loomise suunas. 
 
EMSK toetab enamikku rohelises raamatus sisalduvatest ettepanekutest (seoses kalatööstuse, 
sadamate, laevaehituse, meretranspordi, rannikualade, avamere energiasektori, uurimis- ja 
arendustegevuse, keskkonna, turismi ja merebiotehnoloogiaga) ning lisab omalt poolt konkreetsed 
märkused. Komitee tervitab samuti rohelises raamatus sedastatut, et laevaliiklus on 
rahvusvaheline ja vajab seetõttu ülemaailmsete eeskirjadega reguleerimist. Euroopa Liit peab 
rakendama positiivseid meetmeid, et muuta laevaliikluse negatiivset avalikku mainet ja asjaolu, et 
laevade ja meresõitjate panust ühiskonda ei hinnata piisavalt. 
 
Merendusklastrid tuleks asetada Euroopa Liidu tulevases merenduspoliitikas kesksele kohale. 
Komitee on seisukohal, et Euroopa Liit peaks laskma läbi viia uurimuse nende määratlemiseks ja 
võrdlemiseks teiste piirkondade merendusklastritega. Integreeritud merenduspoliitika keskmesse 
tuleb seada investeeringud mereharidusse ja -koolitusse eesmärgiga toetada ohutute, tõhusate ja 
kõrge kvaliteediga teenuste pakkumist. Lisaks tõdeb komitee, et kalurid ja meremehed on 
Euroopa Liidu sotsiaalõigusnormidest välja arvatud terves reas valdkondades (nt kollektiivsete 
koondamiste direktiiv, ettevõtete ülemineku direktiiv, töötajate teavitamise ja nõustamise 
direktiiv ning direktiiv töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega). Komitee kutsub 
seetõttu komisjoni üles neid väljaarvamisi tihedas koostöös sotsiaalpartneritega uuesti läbi 
vaatama. 
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EMSK märgib, et laevanduses kasutatakse laevamasuudina madalama kvaliteediga kütust, kuna 
rafineerimistehased ei tooda kõrgema kvaliteediga laevamasuuti. Komitee kutsub komisjoni üles 
tegelema laevamasuudi kvaliteedi küsimusega, et saavutada läbimurret laevade heitmete alal. 
 
Komitee toetab täielikult ideed luua kvaliteetseid teenuseid osutavad rannikuriigid, mis 
moodustavad kvaliteediahela puuduva lüli. . Euroopa Liit peaks tõstatama selle küsimuse IMO 
raames, et arendada välja sobivad kriteeriumid rannikuriikide tegevuse jaoks. 

 
− Kontaktisisk:Maria José Lopez Grancha  

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

• ELi ühine meresadamapoliitika 
• Raportöör: Jan SIMONS (tööandjate rühm – NL) 
 
• Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 610/2007 
 
• Põhipunktid: 

 
Vaatamata asjaolule, et Euroopa Parlament on juba kahel korral lükanud tagasi komisjoni 
ettepanekud sadamate kohta, ei vaibu nõudmine konkreetse määruse järele ühenduse tasandil. 
Euroopa tasandi juhiseid on tarvis selleks, et tagada sadamate järjekindlam areng. Seepärast 
korduvad järgmised teemad aruteludes sadamaorganisatsioonidega: sadamatevaheline konkurents 
ja nende tegutsemise finantsraamistik, sadama võimsus, kiired laienemisprotseduurid, 
keskkonnaeeskirjad ja ühesugused tingimused. Sadamad on ainsad transpordisektori rajatised, 
mille kohta puuduvad konkreetsed Euroopa õigusaktid 
 
Euroopa Liit saab toetada Euroopa sadamate suurt usaldusväärsust ja kõrgeid ohutusnõudeid, 
pakkudes sobivaid (rahalisi) vahendeid koolitus- ja täiendõppeprogrammideks ning rakendades 
ellu ohutust käsitlevad kehtivad õigusaktid. Samuti saab ühendus luua noorte hulgas stiimuleid 
(nagu seda tehti ka noorte meelitamiseks meresõidu valdkonnas), et need otsustaks valida 
elukutse sadamasektoris. Kõrgetasemeline merekoolitus võib anda panuse sellesse, et ka tulevikus 
on piisav hulk kvalifitseeritud lootse, sadamaülemaid ja muid sadamatöötajaid. 
 
Põhimõtteid käsitlev arutelu jätkusuutliku sadamaarenduse teemal on Euroopa 
meresadamapoliitika kontekstis otsustava tähtsusega. Sadamatel on oluline vastutus kõrgete 
keskkonnastandardite saavutamisel ning neid tuleks julgustada jätkama investeerimist 
kõnealusesse valdkonda. Vahepeal on siiski selgunud, et probleeme põhjustab suuresti ka 
ühenduse keskkonnalaste õigusaktide ebaselgus. Tarvis on täiendavat teavet, et teha kindlaks, kas 
ruumilise planeerimise programmid võivad aidata luua suuremat õiguskindlust ja rohkem 
võimalusi sadamaarenduseks. 
 
Euroopa meresadamapoliitika ei tähenda ilmtingimata uute õigusaktide väljatöötamist. Eelkõige 
mittesiduvad õigusaktid (nn soft law) võiks olla mõistlik alternatiiv nii õigusloomele kui ka iga 
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juhtumit käsitlevale lähenemisviisile. Euroopa meresadamapoliitika ei tohiks olla suunatud 
tarbetutele sekkumismeetmetele, vaid peaks keskenduma järgmisele: a) täitma vajaduse korral 
asutamislepingu tingimusi, b) tagama, et sadamad saaksid kohaselt täita oma avalikku rolli, c) 
toetama turule suunatud lähenemisviisi, ning d) edendama kõnealuse sektori positiivset mainet 
üldsuse hulgas. ELi olemasolevad õigusaktid, mis takistavad meresadamate sujuvat ja 
jätkusuutlikku arengut, tuleks vajadusel üle vaadata. 
 

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

• Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti 
− Raportöör: Rafael BARBADILLO LÓPEZ (tööandjate rühm – ES) 
 
− Viide: KOM(2006) 336 lõplik – CESE 611/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Transport on logistika tarneahela lahutamatu osa. Komisjoni lähenemine keskendub 
kaubaveologistikale ja hõlmab kõiki transpordiliike. Tõhus transpordisektor on hädavajalik 
eeltingimus selleks, et EL suudaks oma konkurentsivõimet säilitada ja suurendada. Keerukate 
transpordivoogude kaasaegne juhtimine on vajalik tõhususe ja eri transpordiliikide koostöö 
saavutamiseks. 
 
Logistikal on jätkusuutliku liikuvuse tagamisel keskne tähtsus. Transpordilogistika nõuab 
pädevaid ja hea ettevalmistusega töötajaid ja juhte, kellel on vastav väljaõpe ja kes suudavad täita 
ohutus- ja tervishoiunõudeid. Seetõttu on vaja välja töötada nii alg- kui ka kõrgema taseme 
logistikaalased koolituskavad, kaasates selleks aktiivselt sotsiaalpartnereid. 
 
Kuna transport on suur fossiilkütuste tarbija, peab prioriteet olema sellisest kütusest sõltuvuse ja 
süsinikdioksiidi heitmete vähendamine. Selleks tuleb transpordisektori jaoks välja töötada 
spetsiaalne teadus-, arendus- ja uuendustegevuse programm, milleks tuleb ette näha ka vajalikud 
rahalised vahendid ja mille abil oleks võimalik edendada alternatiivsete energiaallikate 
kasutamist, ning kohaldada eelkõige maksustamise valdkonnas diferentseerivat poliitikat, mis 
soodustaks uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamist. 
 
Uued tehnoloogiad, eriti Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem GALILEO, peavad olema kogu 
ELis koostalitlusvõimelised ja VKEdele kättesaadavad. Teadus-, arendus- ja uuendustegevus peab 
olema seitsmenda raamprogrammi prioriteet, sest tehnoloogiline uuendustegevus võib avada 
sektorile uusi perspektiive. 
 
Kvaliteediparameetrite väljatöötamine ja ühtse kontrollpunkti loomine aitavad kaasa ELi 
transpordilogistika arengule, sest kvaliteedi mõõtmine Euroopa tasandil võimaldab teatud ühtsust 



- 9 - 

Greffe CESE 62/2007 (DE) DM/ap 

logistika tõhususe hindamisel ning kooskõlastatud ja ühtne haldusmenetlus hõlbustab 
tolliformaalsuste täitmist. 
 
Eri transpordiliikide osalemine komisjoni tulevase tegevuskava väljatöötamisel on seatud 
eesmärkide saavutamiseks väga oluline. 

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

• Lähimerevedu (vahekokkuvõte) 
− Raportöör: Eduardo CHAGAS (töötajate rühm – PT) 
 
− Viide: KOM(2006) 380 lõplik – CESE 612/2007 
 
− Põhipunktid: 
 
 EMSK on korduvalt toetanud lähimereveo arendamisega seotud meetmeid, kuna lähimereveol on 

suur majanduskasvu- ja tööhõivepotentsiaal ja see pakub alternatiivi teistele, vähem 
keskkonnasäästlikele transpordiliikidele, aidates seeläbi vähendada ummikuid, liiklusõnnetusi, 
müra- ja õhusaastust.  

 
 Oma arvamuses 2003. aastal esitatud programmi kohta rõhutas EMSK vajadust tagada 

kontaktisikute keskne roll sillana tööstusesse ning lihtsustada integratsiooni intermodaalsesse 
logistikasüsteemi. EMSK kutsub liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles tegema suuremaid 
jõupingutusi kontaktisikute võrgustiku väljaarendamiseks. 

 
 Komisjon ja liikmesriigid peavad viivitamatult võtma vastutuse eru transpordiliikide arengut 

soodustavate tingimuste loomise eest ja seda mitte ainult intermodaalsust lihtsustava 
infrastruktuuri loomisega, vaid ka lünga täitmisega, mille tekitas tööstus, olles võimetu toime 
tulema reaalse täiendava koostöö puudumisega. Sellise koostöö eesmärk on mitte ainult 
majanduslik, vaid ka sotsiaalne ja ökoloogiline jätkusuutlikkus. 

 
 EMSK tunnustab 2003. aasta lähimereveo edendamise programmis väljapakutud meetmete osas 

saavutatud edu ja kutsub üles teiste kavandatud meetmete kiirele rakendamisele ja eelkõige 
määratletud kitsakohtade kõrvaldamisele. Kontaktisikute tegevuse arendamine ja nende mõjuala 
laiendamine nii, et see hõlmaks sisemaa mitmeliigilisuse ja sellega seonduva logistika 
edendamist, võib aidata saavutada soovitud tulemusi.  

 
 EMSK leiab, et kõnealune teatis peaks mainima ELi ühise mereruumi loomist; see oleks samm, 

millega antaks otsustav panus sellesse, et lähimerevedudele omistataks keskne roll 
ühendusesiseses kaubaveos. Oleks täiesti loogiline, et ELi sadamatevahelist laevaliiklust 
käsitletakse pigem riikliku kui rahvusvahelise transpordina, mis tooks selget kasu lihtsamate 
tolliprotseduuride näol.  
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− Kontaktisik: Sven Dammann 
  (Tel: 00 32 2 546 93 66 – e-post: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Maanteede infrastruktuuri ohutus 
− Raportöör: Jan SIMONS (tööandjate rühm – NL) 
 
− Viide: KOM(2006) 569 lõplik – 2006/0182 (COD) – CESE 613/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Komitee tervitab komisjoni algatust arendada edasi liiklusohutuspoliitika kolmandat sammast – 
maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist. Sõidukijuhte ja sõidukite seisukorda parandamist 
käsitlevate meetmete kõrval on direktiivi ettepaneku eesmärk juhtida tähelepanu ohutusele 
üleeuroopalise transpordivõrgustiku maanteede infrastruktuuri kavandamise, projekteerimise ja 
opereerimise kõikides etappides. Liiklusohutuspoliitika seisukohast on kolm tahku võrdse 
tähtsusega. 
Komitee on küll teadlik, et maanteede infrastruktuuri meetmete mõju on seal, kus infrastruktuur 
on juba hästi arenenud, üldjuhul väiksem kui sõidukijuhte ja sõidukeid käsitlevate meetmete 
mõju. Komitee on sellegipoolest veendunud, et tuleb kasutada kõiki meetmeid liiklusohutuse 
parandamiseks ja liiklusõnnetuste ohvrite arvu vähendamiseks. 
 
Komitee leiab, et liiklusohutuspoliitika kolmanda samba kavandatud meetmed ei tohiks piirduda 
vaid üleeuroopalise transpordivõrgustikuga, vaid neid tuleks laiendada liikmesriikide kõikidele 
teedele, mis asuvad linnapiirkondadest väljaspool, kuna just seal toimub rohkesti õnnetusi. 
Eesmärk on ohvrite arvu vähendada nii palju kui võimalik, ning tuleb nentida, et just 
üleeuroopalise transpordivõrgustiku välistel teedel (ohvrite arvu vähenemine 1300 võrra 600 
asemel) on kõige suurem potentsiaal elude päästmiseks. Komisjon võiks sellele aspektile palju 
rohkem tähelepanu pöörata. Komitee leiab, et EÜ asutamislepingu artikli 71 lõike 1 alapunkt c on 
selleks sobiv alus. 
 
Komitee kutsubki liikmesriike üles heaks kiitma direktiivi kohaldamisala laiendamist kõikidele 
teedele väljaspool linnapiirkondi. 
 
Võttes arvesse, et komisjoni eesmärk on vähendada Euroopa teedel hukkunute arvu poole võrra 
aastaks 2010 (võrreldes aastaga 2000), tuleks komisjonil komitee arvates valida õiguslik vahend, 
mis oleks siduvam kui direktiiv, mille sätteid peavad järgima kõik riigi- ja erasektori asjaomased 
osapooled. 

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

• Euroopa suurlinnapiirkonnad 
− Raportöör: Joost van IERSEL (tööandjate rühm – NL) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 600/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

Käesolev arvamus on järg arvamusele ECO/120 “Euroopa linnastud: sotsiaalmajanduslikud 
tähendused Euroopa tuleviku jaoks”1. Kaks arvamust moodustavad ühtse terviku.  
 
Viimase 50 aasta jooksul on Euroopa maa-ala muutunud ja globaliseerimine on neid muutusi 
veelgi kiirendamas, millel on märkimisväärsed tagajärjed Euroopa raskuskeskmetele – 
suurlinnapiirkondadele. Just suurlinnapiirkonnad suudavad kõige paremini väljakutsetele vastata 
ja kasutada ära muudatustest tulenevaid võimalusi. 
 
EMSK kutsub komisjoni üles piirkondliku kava ja ühtekuuluvuse strateegiliste suuniste 
täienduseks koostama rohelist raamatut suurlinnapiirkondade kohta, et elavdada objektiivsel 
analüüsil põhinevat Euroopa arutelu.  
 
EMSK leiab, et struktureeritud arutelu suurlinnapiirkondade teemal ja suurlinnapiirkondade vahel 
Euroopa Liidu tasandil peaks edendama Lissaboni ja Göteborgi tegevuskavade rakendamist 
nendes piirkondades ning see võiks kajastuda ka riiklikes reformikavades 
 
EMSK pöörab taas kord tähelepanu sellele, et Euroopa tasandil puuduvad võrreldavad 
sotsiaalmajanduslikud ja keskkonna andmed suurlinnapiirkondade kohta. EMSK leiab, et kuna 
andmeid tuleks koguda Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil, siis on vaja läbi viia iga-aastane 
Euroopa suurlinnapiirkondade seire majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonna vaatepunktist, et 
saada rohkem teadmisi iga ala olukorra kohta ja lihtsustada suurlinna-alade mobiliseerimist. 
 
EMSK peab vajalikuks, et komisjon võtaks vastu poliitilise otsuse, et Eurostat saaks igal aastal 
esitada usaldusväärsed ja võrreldavad andmed kõigi Euroopa Liidu suurlinnapiirkondade kohta ja 
et Eurostatile eraldataks selle uue ülesande täitmiseks lisavahendeid. 

 
− Kontaktisik: Alberto Allende 
 (Tel: 00 32 2 546 96 79 – e-post: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 

• Territoriaalne tegevuskava 
                                                      
1

  ELT C 302, 7.12.2004, lk 101. 
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− Raportöör: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (töötajate rühm – ES) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 601/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

7. novembril 2006 palus Saksamaa transpordi-, ehitus- ja linnaarenduse ministeerium tulevase 
eesistujariigi Saksamaa nimel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel koostada ettevalmistav 
arvamus territoriaalse tegevuskava kohta.  
 
Territoriaalne tegevuskava moodustab strateegilise raamistiku, milles määratakse kindlaks 
Euroopa Liidu territoriaalse arengu prioriteedid. See aitab kaasa majanduskasvule ja säästvale 
arengule, tugevdades territoriaalset ühtekuuluvust, mida võib määratleda kui 
ühtekuuluvuspoliitika võimet kohanduda geograafiliste väljakutsete ja võimalustega seotud 
vajadustele ja eripäradele, et saavutada tasakaalustatud ja jätkusuutlik territoriaalne areng. 
 
Igasuguste territoriaalset arengut puudutavate küsimuste puhul on väga oluline ühise Euroopa 
lähenemisviisi lisaväärtus. Viimaste kümnendite kogemused ja vajadus võtta arvesse Euroopa 
integratsiooni territoriaalset mõõdet nõuavad, et Euroopa üldist territoriaalset kontseptsiooni 
mõjutav poliitika viidaks järk-järgult ühenduse tasandile. 
 
EMSK arvab, et aruteludest nõukogus territoriaalse tegevuskava üle peavad tulenema 
konkreetsemad poliitilised otsused, milleks on vaja põhjalikumalt kaasata Euroopa Komisjoni, 
sest komisjon saab kõige paremini tagada seda, et erinevad lähenemised Euroopa Liidu 
territoriaalsele ühtekuuluvusele oleksid sidusad ja üksteisega sobivad.. 
 
Euroopa Liidu tasandil territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks on vaja, et komisjonil oleks 
spetsiaalne tugev üksus, mis analüüsib, hindab ja koostab poliitilisi ettepanekuid, mis kinnitavad 
Euroopa ühise lähenemise lisaväärtust territoriaalsele ühtekuuluvusele. 
 
Seetõttu palub EMSK Euroopa Komisjonil teha ministrite nõukogule ettepanek liikuda edasi 
territoriaalse tegevuskava integreerimisel praegu kehtivate õiguslike alustega. 

 
− Kontaktisik: Alberto Allende 
 (Tel: 00 32 2 546 96 79  – e-post: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 
7.  KESKKOND JA LOOMAKAITSE 
 

• Mullakaitse teemastrateegia 
− Raportöör: Staffan NILSSON (erinevate elualade rühm – SE) 
 
− Viide: KOM(2006) 232 lõplik – 2006/0086 (COD) – CESE 603/2007 
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− Põhipunktid: 
 
EMSK tervitab mullakaitse teemastrateegiat ELi tasandil ja toetab põhimõtteliselt raamdirektiivi 
koostamist. 
 
Siiski toob EMSK välja, et 
 

− strateegia peaks keskenduma neile valdkondadele, kus probleemid on suurimad ning kus 
põllumaa on kõige enam ohustatud, nt pinnase kasutamine teisel otstarbel, saastatud 
tööstuspiirkonnad ja pinnase katmine; seejuures tuleb Euroopa Liidu strateegia puhul 
arvesse võtta subsidiaarsuse põhimõtet;  

− mulla degradeerumisega seotud kulud peab katma pigem mullakahjustuse tekitaja neil 
juhtudel, kui see on proportsionaalne, ning mitte esmajärjekorras maakasutaja; juhul kui 
raamdirektiivi eesmärk on ühise aluse loomine, siis peab liikmesriikide ambitsioonide 
tase olema sarnane, takistamaks ebavõrdset konkurentsi; 

− häid tavasid rakendavad põllumajandus ja metsandus säilitavad ja parandavad mulla 
omadusi.  

 
EMSK väljendab teravat kriitikat selle üle, et komisjon ei ole siiani esitanud muudetud 
ettepanekut uue läbivaadatud setete direktiivi jaoks, ning kutsub komisjoni üles võimalikult 
kiiresti esitama kõnealune dokument, millel on suur tähtsus põllumajanduses kasutatava mulla 
kaitsmisel ning mis piirab ohtlike ainete sattumist mulda.  
 
EMSK juhib tähelepanu sellele, et riiklik valdkonnapoliitika ei tohi moonutada konkurentsi 
liikmesriikide vahel. 

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

• Säästev kalandus 
− Raportöör: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE (erinevate elualade rühm – ES) 
 
− Viide: KOM(2006) 360 lõplik – CESE 605/2007 
 
− Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste  
  (Tel: 00 32 2 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Kassi- ja koeranahad 
− Raportöör: Daniel RETUREAU (töötajate rühm – FR) 
 
− Viide: KOM(2006) 684 lõplik – 2006/0236 (COD) – CESE 606/2007 
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− Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel: 00 32 2 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 

• Metalliline elavhõbe – eksport ja ladustamine 
− Raportöör: Frederic Adrian OSBORN (erinevate elualade rühm – UK) 
 
− Viide: KOM(2006) 636 lõplik – 2006/0206 (COD) – CESE 607/2007 
 
− Kontaktisik: Filipa Pimentel  
  (Tel: 00 32 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

8.  TOIDUOHUTUS 
 

• Toidu lisaained, toiduensüümid ning toidu lõhna- ja maitseained 
− Raportöör: Antonello PEZZINI (tööandjate rühm – IT) 
 
− Viide: KOM(2006) 423,425,427, 428 lõplik – 2006/0143/0144/0147/0145 (COD) – CESE 

604/2007 
 
− Kontaktisik: Eleonora di Nicolantonio 
  (Tel: 00 32 2 546 94 54 –  e-post: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


