
 

Greffe CESE 65/2005   DE/ET – AK/TA/am 

ET

 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee 

 
 

Brüssel, 13.mai 2005 
 
 
 
 
 

TÄISKOGU ISTUNG 
 

11.-10. MAIL 2005 
 
 

ÜLEVAADE VASTUVÕETUD ARVAMUSTEST 
 
 

 
 

Kõigi EMSK arvamuste täistekstid on kättesaadavad ametlikes keeltes 
komitee koduleheküljel järgmisel aadressil: 

 
http://www.esc.eu.int (rubriik "Documents" avalehel inglise ja prantsuse 

keeles) 
 
 



- 1 - 

Greffe CESE 65/2005 DE/ET – AK/TA/am .../... 

Täiskogu istungist võttis osa Euroopa Komisjoni liige László KOVÁCS. Tema sõnavõtt käsitles 
Euroopa Liidu maksupoliitikat.  
 
1. EUROOPA LIIDU RAHANDUS- JA MAKSUPOLIITIKA 
 

• Käibemaksukohustuste lihtsustamine ja ajakohastamine 
 
− Raportöör: hr BURANI (tööandjad – IT) 
 
− KOM(2004) 728 (lõplik) -2004/0261 (CNS) -2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kiidab komisjoni ettepaneku heaks, kuid juhib 

otsustajate tähelepanu ühele olulisele punktile: kui koondmenetluse süsteem on ainus 
vahendaja ettevõtete ja erinevate siseriiklike ametkondade vahel, peab see olema tõepoolest 
ainsana vastutav laekuvate ja laekunud summade haldamise eest. Kõnealune protsess ei lõppe 
enne, kui ühtlustatakse maksumäärad ja siseriiklikud eeskirjad, mis on olulised ka ühtse turu 
loomiseks. 

 
− Kontaktisik: proua Szij 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Omavahendite süsteem 
 
− Raportöör: hr BURANI (tööandjad – IT) 
 
− KOM(2004) 501 lõplik – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
 Komitee keskendub aspektidele, mis puudutavad otseselt õiglaseid osamakseid ning 

mehhanisme tulude ja kohustuste jagamiseks liikmesriikide vahel ning küsib, kas pidevalt 
väheneva käibemaksutulu ja traditsiooniliste omavahendite säilitamine omavahendite 
süsteemi osana on mõttekas, selle asemel et asendada kõnealused vahendid rahvamajanduse 
kogutulu määra kohandamisega. See ei ole aga tee, mida komisjon eelistab. Komitee kordab 
juba väljendatud vastuseisu saasteaineid tekitavate energiaallikate maksustamisele ning 
igasugustele maksupõhistele omavahenditele, eelkõige kui neid põhjendatakse (komitee 
arvates) vale veendumusega, nagu toodaks seeläbi Euroopat tema kodanikele lähemale ja 
suurendatakse Euroopa nähtavust. 

 
− Kontaktisik: hr Pietrasanta 
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  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – E-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Rahapesu 
 
– Raportöör: hr SIMPSON (erinevate elualade esindajad – UK) 
 
– KOM(2004) 448 lõplik – 2004/0137 (COD) – CESE 529/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
  Rahapesu ja terroristide rahastamist takistava direktiivi rakendamisest kogemusi saades peab 

Euroopa Liit ilmselt kaaluma seoseid teiste kuritegevuse aspektide ja vastava 
hoiatustegevusega ning poliitikavaldkondade sünergiat. Komitee esitab arvamuses 
ettepanekuid järgmistel teemadel: 

 
− direktiivi eelnõu võrdlemine Euroopa Nõukogu tööga karistusõiguse valdkonnas; 
− ebaseaduslikult saadud raha konfiskeerimise regulatsioonide täpsustamine;  
− kolmandate riikide tõhusam abistamine organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel; 
− spetsiifilised eriti tundlikud valdkonnad nagu näiteks piiriülene maksudest 

kõrvalehoidmine. 
 
− Kontaktisik: proua Szij 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 
2. JÄTKUSUUTLIKU ARENGU MEETMETE ÜHENDUSEPOOLNE 

RAHASTAMINE 
 

• Finantsperspektiivid ja jätkusuutlik areng 
 
– Raportöör:  proua SIRKEINEN (tööandjad – FI)  
– Kaasraportöör  hr EHNMARK (töötajad – SE) 
  hr RIBBE (erinevate elualade esindajad – DE) 
 
– Ettevalmistav arvamus – CESE 528/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee loodab, et jätkusuutliku arengu tähendus peegeldub ka 

eelarve tegelikus rakendamises, mitte ainult uue eelarvestruktuuri sildi all samade asjade 
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samal viisil tegemises. Erakordselt oluline on, et uued finantsperspektiivid oleks selgelt 
suunatud Lissaboni strateegia ja jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele. Kõnealusel 
eesmärgil tuleb läbi viia kulutuste märkimisväärne ümberkorraldamine, seda sõltumata 
viimati kindlaksmääratud omavahendite tasemest. Kui kõnealused finantsperspektiivid ei juhi 
Euroopa Liidu arengut õiges suunas, on vähe lootust, et see õnnestub teiste strateegiate või 
hilisemate rahaliste kohandustega. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee jagab komisjoni seisukohta majanduskasvu ja tööhõive 

prioriteetseks muutmise osas Lissaboni strateegia perspektiivis kuni aastani 2010. 
Konkurentsivõime ja majanduskasv ei ole siiski iseenesest lõppeesmärgid, vaid sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eesmärkide edendamise vahendid. Jätkusuutliku arengu strateegia 
prioriteetseid valdkondi ja teisi  mittejätkusuutlikuks osutunud suundumustega valdkondi – 
kliimamuutus, liiklus, tervishoid, loodusvarad, vaesusega võitlemine, rahvastiku vananemine, 
sõltuvus fossiilkütustest -  tuleb käsitleda ka eelarvepoliitikas prioriteetidena. 

 
 Eelarverida kui selline ei ole enamasti ei “jätkusuutlik” ega “mittejätkusuutlik”. Jätkusuutliku 

arengu mõju sõltub rahastatavate projektide programmide, eesmärkide ja kriteeriumide 
üksikasjalikust kavandamisest. Oluline vahend poliitika ühtsuse kindlustamiseks jätkusuutliku 
arengu eesmärkidega on iga rahastatava programmi mõjude hindamine, arvestades selle 
eesmärke, k.a jätkusuutlikkuse kriteeriume, nagu projekti mõju keskkonnale, tervishoiule, 
töökohtade loomisele või kaotamisele ning Euroopa Liidu konkurentsivõimele. Kõnealuses 
kontekstis tuleks lõpetada eelkõige mittejätkusuutlike tegevuste toetamine. 

 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovib eriti rõhutada teadmiste, uurimis- ja 
arendustegevuse ning uue tehnoloogia keskset rolli. Kõnealusele valdkonnale tegeliku rõhu 
asetamisega ja piisavate vahendite võimaldamisega on Euroopal ainulaadne võimalus 
suurendada tootlikkust, konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet tiheda konkurentsi 
tingimustes muu maailmaga ning samuti vähendada survet keskkonnale ja loodusvaradele 
inimeste vajadustele ökoloogiliselt säästlike tehnoloogiliste lahenduste leidmise teel, millega 
kindlustatakse inimeste tervis ja julgeolek. 

 
− Kontaktisik: hr Kind 
  (Tel: 00 32 2 546 91 11 – E-post: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Euroopa Kalandusfond 
 Raportöör: hr SARRÓ IPARRAGUIRRE (erinevate elualade esindajad – ES) 
 

– KOM(2004) 497 lõplik – 2004/0137 (COD) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
 

– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee toetab Euroopa Kalandusfondi määruse ettepanekut, 

kuna Euroopa Kalandusfond kujutab endast rahalist vahendit, mis hakkab täiendama 
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ressursside haldamist ja aitab viia kalandussektori tootmisstruktuurid kooskõlla Euroopa ühise 
kalanduspoliitika eesmärkidega. 

 
 Komisjon teeb määruse ettepanekus väljendatud viie põhisuuna kohta järgmised märkused: 
 
 1. Ühenduse kalalaevastiku kohandamise meetmed 
 

 Toimiva ja konkurentsivõimelise kalalaevastiku säilitamine nii Euroopa Liidu 
eriõigustega majandusvööndi sees kui sellest väljaspool. 

 Õiglasemate kriteeriumide kasutamine laeva mahakandmiseks antava riigiabi suuruse 
arvutamisel. 

 Ohutuse kaalutlusel peamootori väljavahetamise lülitamine kalalaeva parda abikõlblike 
investeeringute rahastamisse. 

 
 2. Akvakultuur, kala- ja akvakultuuritoodete töötlemine ja turustamine 
 

 Pädevuse delegeerimine liikmesriikidele, mis puudutab otsuse tegemist selle üle, kuidas 
neil on võimalik fondi rahalisi vahendeid kõige paremini kasutada. 

 Väikeste ja mikroettevõtete investeeringute esikohale seadmine. Ainsaks tingimuseks on 
seejuures, et projektid peavad olema majanduslikult ja kaubanduslikult kasulikud, 
parandamaks ettevõtete konkurentsivõimet. 

 
 3. Ühishuvi meetmed 
 

 Piiratud kestvusega, eraettevõtete väljapakutud ühistegevuste ja ühenduse 
kalandustegevuse juhtimise teadus- ja majandusalase nõustamise parandamiseks vajalike 
investeeringute rahastamine. 

 
 4. Rannapüügipiirkondade säästev areng 
  

 Kriteeriumi väljajätmine, mille kohaselt on abikõlblikud üksnes piirkonnad, kus ei asu 
linnu, mille elanike arv ületaks 100 000. 

 Tunnustada liikmesriikide õigust koostada ise abikõlblike rannapiirkondade nimekiri 
vastavalt oma kriteeriumidele. 

 
5. Tehniline abi 
 
  Sise-või rannikuvetel toimuva kalastustegevuse rahalise toetamise tagamine. 

− Kontaktisik: pr Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 9818 – E-post: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

3. TÖÖHÕIVEPOLIITIKA 
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• Tööaja korraldus 
 Raportöör: pr ENGELEN-KEFER (töötajad – DE) 
 
− KOM(2004) 607 lõplik – 2004/0209 (COD) – CESE 527/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
  Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovib rõhutada, et kollektiivlepingu osapoolte esmane 

ülesanne riiklikul tasandil on kooskõlastada paindlikud tööajamudelid, mis arvestavad 
valdkonna erinõudmiste ja põhiõigustega. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvates võib õigustatult kahelda selles, kas komisjoni 

muudatusettepanek on sobiv taotletud eesmärkide saavutamiseks, mille hulka seoses tööajaga 
kuulub ka töötajate tervise ja ohutuse parem kaitse. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee pöördub seetõttu Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poole palvega lähtuda direktiivi uuesti läbivaatamisel 
järgmistest aspektidest: 

 
• kollektiivlepingu osapooltel on oluline roll maksimaalse iganädalase tööaja arvestamise ja 

sellest kinni pidamise võrdlusperioodi läbivaatamisel kehtiva direktiivi piires; 
 

• valvekorra käsitlemine vastavalt kollektiivlepingus esitatud ettepanekutele, mis on 
kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega; 

 
• sobivad tööaja korraldamise meetmed töö- ja perekonnaelu paremaks ühitamiseks; 

 
• individuaalsest kohaldamisest loobumise läbivaatamine lähtudes vaatenurgast, et see ei 

oleks vastuolus direktiivi mõtte ja eesmärgiga seda tagada. 
 

− Kontaktisik:  hr Bach Nielsen 
  (Tel.: 00 32 2 546 9619 - E-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. VÄLISSUHTED 
 

• India ja Euroopa Liidu suhted 
 Raportöör: hr SHARMA (erinevate elualade esindajad – UK) 
 
− Ettevalmistav arvamus – CESE 530/2005 
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− Põhipunktid: 
 

• Euroopa Liit ja India on oma koostöö avardamise ja süvendamise suhtes otsusekindlamad kui 
kunagi varem. 

 
• Seetõttu ei piirdu käesolev omaalgatuslik arvamus üksnes India ja Euroopa Liidu suhteid 

käsitleva 2000. aasta teabearuande ajakohastamisega. See rõhutab ka vajadust, et Euroopa 
majandus- ja sotsiaalkomitee kasutaks Euroopa ja India kodanikuühiskondade koostöö 
tihendamise huvides täielikult ära nii Euroopa Liidu institutsioonide kui ka India valitsuse 
tugevat poliitilist toetust. 

 
• Sellega seoses toob käesolev omaalgatuslik arvamus esile Euroopa majandus- ja 

sotsiaalkomitee juba etendanud osa India ja Euroopa kodanikuühiskondade kokkuviimisel 
mõtestatud dialoogiks. See näeb ette tulevast panust, mida Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee saab anda (eriti ümarlaua kaudu) eelkõige Euroopa Liidu ja India strateegilise 
partnerluse ühise tegevuskava ettevalmistamisse. 

 
− Kontaktisik:  pr Baizou 

  (Tel.: 00 32 2 546 9852 – E-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. TÖÖSTUS- JA SEKTORISPETSIIFILINE POLIITIKA 
 

• Tööstuse muutused masinaehitussektoris 
 Raportöör: hr VAN IERSEL (tööandjad – NL) 
 Kaasraportöör: hr CASTAŃEDA (erinevate elualade esindajad – ES) 
 
− Ettevalmistav arvamus – CESE 526/2005 

− Põhipunktid: 
 
 Masinaehitus ei ole mitte ainult omaette tööstusharu, vaid pakub ka teisele tööstusharudele 

põhivara ja tehnoloogiaid ning toimib aktiivse vahendajana, avaldades olulist mõju ka 
paljudele teistele Euroopa majanduse valdkondadele. Masinaehitus on uuenduslik tööstusharu 
ja seetõttu peab Euroopa tööstuspoliitika omistama sellele strateegilise tähtsuse. Sektorile 
sobib väga hästi konkreetne kava, mille eesmärgid on määratud piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa Liidu tasandil, ning mis on suunatud Lissaboni strateegia elluviimisele. Selleks on 
vaja nii horisontaalset kui valdkondlikku poliitikat ning nende sobivat koosmõju. Kõnealused 
meetmed aitaks sektoril silma paista mitte ainult Euroopas, vaid ka globaalselt. 

 
 Käimasolevas konsultatsiooniprotsessis ja poliitika kujundamisel Euroopa Liidu tasandil (seoses 

masinaehitusega) on mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi, millel on stimuleeriv mõju 
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samadele protsessidele riiklikul ja piirkondlikul tasandil kogu Euroopas. Konkreetsed 
tingimused, mida tuleb täita Euroopa Liidu tasandil on järgmised: parem õigusloome, sh 
õigusloome-eelne regulatiivne mõjuhinnang ning Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine ja jõustamine; tõhus turujärelevalve; tehnoloogiaplatvormi rajamine, 
et ületada teaduskeskuste ja ülikoolide ning tööstuse vahelist lõhet; ebakõla vähendamine 
Euroopa Liidu rahastatava teadus- ja arendustegevuse ning masinaehitussektori vajaduste vahel; 
konkurentsipoliitika, mis toetab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja 
uuendustegevust; juurdepääsu parandamine finantsturgudele ja kaubanduspoliitika, mis tagab 
vaba juurdepääsu investeeringutele kolmandate riikide turgudel. Samuti on väga oluline 
kutseoskuste kohandamine vastavalt kehtivatele standarditele.  

 
 Komisjoni ja kõigi sidusrühmade vaheline dialoog Euroopa Liidu tasandil tööstusele laieneva 

mõju kohta võib luua Euroopa Liidu masinaehitusesektori jaoks soodsa raamistiku ning 
edendab ja arendab tugevaid regionaalseid tööstuspiirkondi. Kõik see nõuab Euroopa 
institutsioonide, eelkõige komisjoni, aktiivset pühendumist. 

 
− Kontaktisik: hr Colera 
  (Tel.: 00 32 2 546 9629 -  E-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

• Pediaatrias kasutatavad ravimid 
 
– Raportöör: hr BRAGHIN (tööandjad – IT) 
 
– KOM(2004) 599 lõplik – 2004/0217 (COD) – CESE 525/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee peab laste kaitset esmatähtsaks eesmärgiks, arvestades, et 

tegemist on ohustatud rühmaga, keda iseloomustavad arengulised, füsioloogilised ja 
psüühilised eripärad.  Komitee leiab, et otsus viia läbi kliinilisi uuringuid lastel peab rajanema 
selgelt määratletud ja teaduslikult üheselt põhjendatud vajadustel ning et on tarvis tagada 
uuringute eneste eetiliste tingimuste järgimine. 

 
 Komitee kiidab heaks pediaatrikomitee loomise EMEA (Euroopa Ravimiameti) juures ning 

peab seda sobivaks vahendiks, tagamaks, et laste suhtes läbi viidavad uuringud on kvaliteetsed 
ja teaduslikult põhjendatud ning vastavad eetilistele põhimõtetele. 

 
 Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kiidab heaks ettepanekus soovitatud müügilubade 

andmise menetluse ja toetab eriti uut PUMA (müügiluba pediaatrias kasutamiseks) menetlust 
ravimite jaoks, millel on kehtiv müügiluba. 
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Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee toetab ettepanekut suurendada teabe kättesaadavust 
meditsiini- ja tervishoiutöötajatele ravimite kasutamise kohta pediaatriasektoris, kaasa arvatud 
parem juurdepääs teabele, mida sisaldab EudraCT1 andmebaas. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee peab vajalikuks viia läbi üksikasjalik uuring imikute 
epidemioloogilise olukorra kohta, raviviiside ja puudujääkide kohta pediaatriliste ravimite 
kättesaadavuses ning samuti üksikasjalikum uuring ravimite väljakirjutamise kohta ettenähtust 
erinevatel näidustustel. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovitab seetõttu, et komisjon mängiks aktiivset rolli 
võrgustiku loomisel, mis ühendaks asjakohased ametiasutused ja spetsialiseeritud 
uurimiskeskused, edendamaks meie teadmisi mehhanismidest, mis määravad nõudluse ravimite 
järgi, ja parematest ravitavadest. 
 
Lõpuks loodab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee, et tõhustatakse koostööd WHOga 
(Maailma Tervishoiuorganisatsioon) ja dialoog asjakohaste rahvusvaheliste asutustega, 
eesmärgiga kiirendada pediaatriliste ravimitele müügilubade andmise menetlusi.  

 
− Kontaktisik:  hr Martinez  

  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

_______________ 
 

                                                 
1  Euroopa kliiniliste uuringute andmebaas 


