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-1Täiskogu istungil osalesid Euroopa Komisjoni liige hr Vladimir ŠPIDLA, kes rääkis poliitilistest
prioriteetidest tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste valdkondades ja kandidaatriikide
(Bulgaaria ja Rumeenia) kodanikuühiskondade esindajad.

1.

TÖÖSTUSPOLIITIKA

• Kaasaegne tööstuspoliitika
–

Raportöör: hr EHNMARK (Töötajad – SE)

–

Viited: KOM(2005) 474 lõplik – CESE 595/2006

–

Põhipunktid:
Lissaboni
strateegia
pakub
laias
valikus
horisontaalseid
meetmeid
Euroopa
konkurentsivõimelisemaks muutmise raamistiku loomiseks. Sektorite tasandil ei ole seni mingeid
lähenemisviise kinnitatud. Seetõttu on komisjoni teatis integreerituma tööstuse raampoliitika
kohta vägagi tervitatav.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab teatises esitatud töötleva tööstuse 27 sektoris
vajalike toetusmeetmete osas läbi viidud ulatuslikku analüüsi. Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee toetab samuti 14 sektoraalse ja sektoritevahelise töörühma moodustamist
eesmärgiga piiritleda Euroopa tööstuse konkurentsivõime edendamise konkreetsemad meetmed.
Küsimus “Kes mida teeb?” on jäetud edaspidiste arutelude teemaks.
Näiteks ei ole komisjoni teatises toodud välja vajalikku tööjaotust ELi ja riiklike tasandite vahel.
Komitee rõhutab kooskõlastamise läbiviimise tähtsust.
Kaks valdkonda, mille kohta komisjoni teatis kuigivõrd juhtnööre ei anna, on valitsuse osa
uuendustegevuses ja konkurentsivõimes ning töötleva tööstuse ja teenindussektori vahelised
piirjooned.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates on oluline, et sotsiaalpartnerid jõuaksid tööstuse
muutuste ja uuendustegevuse osas kokkulepetele, nagu juba mõnes ELi riigis on tavaks.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on valmis kaasama Euroopa tööstuspoliitika teema
Lissaboni strateegia elluviimiseks loodud võrgustikku.

– Kontaktisik:

hr Joco Pereira dos Santos
(Tel: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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• Tööstuse muutused piirialadel
–

Raportöör: hr KRZAKLEWSKI (Töötajad – PL)

–

Viide: Ettevalmistav arvamus – CESE 586/2006

–

Põhipunktid:
Eesistujariigi Austria valitsus esitas tööstuse muutuste nõuandekomisjonile (CCMI) ametliku
taotluse koostada ettevalmistav arvamus teemal “Tööstuse muutus ja Euroopa Liidu laienemine:
mõju piiriäärsetele aladele”.
Komitee on arvamusel, et järgmisel eesistumisperioodil on väga oluline esitada mõiste
“PIIRKOND” täpne ja selge määratlus, võttes arvesse selle kasutamist seoses piirialade ja
tööstusega. Tuleks selgelt eristada ELi mittekuuluvate riikidega piirnevad piirkonnad ja võtta
arvesse asjaolu, kas naaberriigiks on kandidaatriik või mitte.
Oluline on teha kindlaks, kuidas eristada 1990ndatel kõnealustes piirkondades toimunud
muudatuste mõju ELiga ühinemisest tulenevast mõjust, et hinnata neis piirkondades võetud
ühenduse meetmete tõhusust enne ja pärast liitumist ning selgitada välja ajaline nihe ELi
poliitikate rakendamisel kõnealustes piirkondades ja mujal.
Komitee märgib, et üheks oluliseks ja ehk isegi otsustavaks teguriks, mis on mõjutanud
tööstuspoliitika elluviimist ja arendamist laienenud Euroopa piirialadel nii käesoleval ajal kui ka
minevikus, on nende piirkondade sidusrühmade suutlikkus kasutada ELi struktuurifondide
ressursse. Nende rolli suurendamine kõnealustes piirkondades on äärmiselt oluline. Ettepanek
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks, millega luuakse Euroopa piiriülese koostöö rühmitus
(EGCC), annab selles valdkonnas uusi võimalusi. Komitee paneb erilist rõhku vajadusele kaasata
majanduslikke ja sotsiaalseid sidusrühmi, aga ka teisi asjast huvitatud kodanikuühiskonna
organisatsioone, kes on esindatud Euroopa piiriülese koostöö rühmituses, eelkõige
koolitusasutusi. Nimetatud juriidiliste isikute loomine võiks anda tõuke piiriülesele koostööle
ning anda kõnealustele piirkondadele tugevama identiteeditunde ja tahte oma eeskirju ühtlustada.
Komitee on arvamusel, et tööturgude arendamine kõnealustes piirkondades on tööstuse muutuse
teguriks, mida ei tohi alahinnata. Käesoleval ajal säilivad ELis ajutised tööjõu piiriülese liikumise
takistused. Komitee kutsub liikmesriike üles tõsiselt kaaluma, kas poleks mõistlik
üleminekuperioode varem tühistada. Selleks on vaja sotsiaalpartnerite kohast kaasamist ja
asjakohasel tasandil nõupidamisi sotsiaalpartneritega. Seoses muude tööstuspoliitika vahenditega
rõhutab komitee ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi võimaliku kehtestamise tähtsust.
Oma arvamuses rõhutab komitee korduvalt sotsiaaldialoogi ja kodanikuühiskonna pühendumise
eriti olulist panust kõnealuste piirkondade tööstuspoliitika juhtimise osas. See on oluline nii
dünaamilise tööstuspoliitika elluviimisel kui ka probleemide lahendamisel seoses eri rahvuste ja
etniliste ning kultuurirühmade vaheliste suhetega.
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– Kontaktisik:

hr Pol Liemans
(Tel: 00 32 2 546 82 15 – e-post: pol.liemans@esc.eu.int)

• Kasvuhoonegaasid ja tööstuse muutused
–
–

Raportöör: hr ZBORIL (Tööandjad – CZ)
Kaasraportöör: hr CINCERA (Erinevad elualad – CZ)

–

Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 593/2006

–

Põhipunktid:
Kliimamuutused on probleem, milletaolisega ei ole inimkond kaasajal kokku puutunud. Tegemist
on üleüldise pikaajalise (sajandeid eksisteerinud) probleemiga, millele on omane klimaatiliste,
majanduslike, poliitiliste, institutsiooniliste, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste protsesside keerukas
interaktsioon. Sel on laiemate ühiskondlike eesmärkide, näiteks võrdõiguslikkuse ja säästva
arengu kontekstis oluline rahvusvaheline ja põlvkondadevaheline mõju. Kliimamuutustega
tegelemisel tuleb otsused langetada olukorras, kus puudub teaduslik kindlus ning on oht tekitada
sobimatuid või isegi pöördumatuid muutusi.
Kui uute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise poliitikate väljatöötamisel ei võeta arvesse
majandusnäitajaid, tekib oht, et osa Kyoto protokolliga ühinenud riikide tootmisest viiakse üle
neisse majanduslikult arenenud piirkondadesse, kes on protokolli allkirjastamise suhtes veel
kahtleval seisukohal, või arenguriikidesse, kus protokollist tulenevad kvoodid veel ei kehti. See
võib viia majanduslike kadude või konkurentsivõime nõrgenemiseni, vähendamata samas
heitkoguseid soovitud määral ülemaailmsel tasandil.
Kliimamuutus on ülemaailmne nähtus ja seetõttu tuleb sellega tegeleda ülemaailmsel tasandil.
Tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid ja poliitilisi läbirääkimisi, et kaasata maailma
suurimad kasvuhoonegaaside tekitajad kasvuhoonegaaside koguhulga vähendamise
jõupingutustesse. Kliimamuutuste leevendamise meetmete elluviimine oleks tõhusam, kui
kliimamuutusi käsitlevad poliitikad kaasataks ka teistesse riiklikesse ja valdkondlikesse
poliitikatesse ning neist kujundataks ulatuslikud üleminekustrateegiad eesmärgiga saavutada
pikaajalised sotsiaalsed ja tehnoloogilised muutused, mida on vaja nii säästvaks arenguks kui
kliimamuutuste leevendamiseks.
Kõnealuste probleemide lahendamiseks on möödapääsmatu täiendada oluliselt oma teadmisi nii
kliimamuutuste põhjustest kui võimalustest vähendada inimtegevuse mõju kliimale. Ilma sobivate
teaduslike ja uurimisvahenditeta ning järjepideva järelevalveta ei ole võimalik tagada väga
vajalike kliimamuutusi puudutavate teaduslike teadmiste kiiremat täiendamist. Tootmise ning
eelkõige energiakasutuse tõhustamine on kahtlemata mitmes aspektis võtmeteguriks nii
majandusliku edu saavutamisel kui kasvuhoonegaaside heitkoguste pideval vähendamisel.
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Komitee pakub arvamuses välja mitmesuguseid meetmeid, mille jaoks on vaja märkimisväärselt
teadus- ja uurimistöövahendeid ning jõupingutusi, kui Euroopa Liit soovib kliimamuutuste
vastases võitluses juhtpositsioonil olla. Enne mis tahes meetmete tarvitusele võtmist tuleb
kindlasti läbi viia põhjalik asjaolude analüüs, et sobimatud meetmed ei seaks ohtu
konkurentsivõimet ega takistaks liikmesriikide ega Euroopa Liidu kui terviku tegutsemisvõimet.
Elanikkonna ohutuse tagamiseks tuleb välja töötada kavad, mille eesmärk on ühiskonna
tundlikkuse vähendamine kliimamuutuste suhtes, võttes seejuures arvesse piirkonna omapärasid,
ning soodustada hoiatus- ja häiresüsteemide arendamist käsikäes seire ja korrapärase järelevalve
süsteemidega.
– Kontaktisik:

2.

hr José Miguel Cólera Rodríguez
(Tel: 00 32 2 546 96 29 – e-post: : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

SOTSIAALKAITSE

• Sotsiaalkaitse avatud kooskõlastusmeetodi strateegia
−

Raportöör: hr OLSSON (Erinevad elualad – SE)

−

Viited: KOM(2005) 706 lõplik – CESE 596/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub üldiselt teatises esitatud ettepanekutega. Teatis
tugevdab Lissaboni strateegia sotsiaalset mõõdet juhul, kui liikmesriigid asetavad uue raamistiku
kaudu suuremat poliitilist rõhku sotsiaalkaitse kaasajastamisele ja parendamisele.
Kuigi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab kõnealust algatust, märgib ta, et arvestada
tuleb kolme alavaldkonna eripärade, nende arengujärgu ja liikmesriikide vaheliste erinevustega.
Üks kolmest üldeesmärgist on “tugevdada juhtimist, läbipaistvust ja huvitatud isikute kaasamist
poliitika kujundamisse, rakendamisse ja järelevalvesse”. Sotsiaalpartnereid ja teisi organiseeritud
kodanikuühiskonna peamisi osalejaid tuleb oluliselt enam kaasata protsessi kõikidesse
võtmeaspektidesse.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peaks käimasoleva töö osana avatud kooskõlastusmeetodi
uut raamistikku jälgima ja enne 2007. aasta kevadist tippkohtumist esitama aruande
edusammudest.

– Kontaktisik:

pr Susanne Johansson
(Tel: 00 32 2 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int)
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• Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus
−

Raportöör: pr ENGELEN-KEFER (Töötajad – DE)

−

Viited: KOM(2005) 507 lõplik – 2005/0214 COD – CESE 589/2006

−

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab komisjoni välja pakutud direktiivi ettepaneku
eesmärke ja kiidab heaks direktiivi eelnõu, kuigi komitee hindab erinevalt meetmeid kõnealuste
eesmärkide saavutamiseks.
Seetõttu peaks tulevases töös direktiivi ettepanekuga arvestama järgnevate aspektidega:
•

Tööjõu liikuvuse takistuste kõrvaldamiseks on vaja nii täiendavate pensioniõiguste
omandamise, säilitamise kui ka ülekandmise küsimuste lahendamist. Sealjuures tuleb
pöörata piisavalt tähelepanu mõjudele liikmesriikide erinevatele täiendavate pensioniõiguste
süsteemidele.

•

Tööandjate rahaline panus täiendavate pensioniskeemide väljatöötamisse on soovitav ja
hädavajalik. Negatiivsete mõjude vältimiseks on vajalik üleminekukord, mis võimaldaks
tööandjatel pensioniskeeme järkjärgult kooskõlastada.

•

Direktiivi põhimõtteliste eesmärkide saavutamiseks peavad ülevõtmise tähtajad olema
võimalikud lühikesed ning sealjuures tuleb arvestada reaalsete riiklike vajadustega.

•

Teatud skeemide üldised ajalise piiranguta erandid tuleks uuesti läbi mõelda.

•

Täiendavatest pensioniskeemidest liikuvusele tekkivate takistuste kõrvaldamiseks on vaja
rakendada meetmeid kõnealuste skeemide maksustamise valdkonnas.

– Kontaktisik:

3.

pr Ewa Kaniewska
(Tel: 00 32 2 546 81 17 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int)

VÕRDSED VÕIMALUSED

•

Puuetega inimeste olukord – Euroopa tegevuskava 2006–2007

−

Raportöör: pr GREIF (Erinevad elualad - SL)

−

Viited: KOM(2005) 604 lõplik – CESE 591/2006
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EMSK toetab komisjoni pakutud meetmeid ja on seisukohal, et võrdset kohtlemist tööhõives ja
elukutsetes käsitleva direktiivi järelevalve peaks jätkuvalt olema prioriteet.
EMSK kutsub komisjoni üles koostama ettepaneku spetsiaalseks puudeteemaliseks direktiiviks,
mis oleks jätk teostatavusuuringule mittediskrimineerimisalaste õigusaktide väljatöötamise kohta
Euroopa tasandil.
Euroopa tööhõivestrateegia muudetud eesmärgid peaksid suurendama puudeteema
süvalaiendamist tööhõive suunistes ja riiklikes reformikavades.
Euroopa Liit peab pühenduma süvalaiendamise põhimõttele muuhulgas järgmistes algatustes:
−
−
−

struktuurifondid, tagades mittediskrimineerimise ja kättesaadavuse põhimõtetega
arvestamise;
7. raamprogramm, tagades uurimisprojektide olemasolu valdkondades, nagu disain kõigile,
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemid, üleminek iseseisvale elule jne;
transport,
edendades
kättesaadavamat
raudtee-,
rahvusvahelist
bussija
meretransporditeenust.

Tulevase tegevuse seisukohalt innustab EMSK komisjoni pöörama tähelepanu järgmistele
küsimustele:
−

−

−
−
−

−

Iseseisva elu kontseptsioon ja puuetega inimeste õigus mitte elada eraldatult
hooldusasutustes või isoleerituna ühiskonnast. Sellega seoses on üks prioriteet
sotsiaalkaitsesüsteemide kaasajastamine.
puuetega inimeste aktiivne poliitiline osalus ühiskonnas. Asjaomaste valitsusväliste
organisatsioonide (ka väiksemate ja nõrgemate valitsusväliste organisatsioonide) rolli tuleks
tugevdada nii riiklikul kui ELi tasandil;
tulevikus tuleks keskenduda ka tööhõivevälistele valdkondadele, nagu haridus, kultuur,
vaba aja veetmine jne;
mitmekordse diskrimineerimise, kultuuriliste erinevuste, vaesuse jne mõju;
kohandatud töökohad (k.a toetav tehnoloogia, tööalane väljaõpe) ning võrdõiguslikkuse eest
vastutava ametniku nimetamine ettevõtetes võib aidata kaasa võrdsete võimaluste
edendamisele tööhõives;
tööohutus puude ennetamise seisukohalt.

– Kontaktisik:

pr Anna Redstedt
(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@esc.eu.int)
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4.

MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS

• Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (2007–2013)
−

Raportöör: hr VEVER (Tööandjad – FR)

− Viited: KOM(2005) 299 lõplik – SEC (2005) 904 – CESE 592/2006
− Põhipunktid:
Komitee märgib, et strateegiliste suuniste (2007-2013) prioriteetide ja struktuurifondide
eesmärkide vahelisi sidemeid ei ole selgitatud. Võttes arvesse ühenduse eelarve piiratust, soovitab
EMSK mitmekesistada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, keskenduda enam sekkumistele ja
ajakohastada halduskorda, edendamaks suuremat läbipaistvust ja interaktiivsust.
– Kontaktisik:

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

• Uus ühiskondlik lepe Ladina-Ameerikas
−

Raportöör: hr ZUFIAUR NARVAIZA (Töötajad – ES)

−

Viited: Teabearuanne – CESE 68/2006 fin

−

Põhipunktid:
Järgmine ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide Viini tippkohtumine pakub
võimaluse strateegilise partnerluse süvendamiseks. See nõuab selget poliitilist tahet ja
ülemaailmset strateegilist lähenemist, et teha edusamme assotsiatsioonilepingute sõlmimise ning
uute institutsionaalsete, solidaarsus- ja arengukoostöö süsteemide arendamise suunas.
Organiseeritud kodanikuühiskond etendab kahtlemata võtmerolli demokraatia, toimiva majanduse
ja kõigile väärika töö tagamises; ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Ladina-Ameerika
sarnased asutused on kodanikuühiskonda esindavate institutsioonidena valmis täitma nimetatud
poliitikas strateegiliste liitlaste rolli.
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna kodanikuühiskonna organisatsioonidele on Euroopa
sotsiaalmudel olnud ja jääb ka edaspidi orientiiriks. Ja Euroopa kodanikuühiskonna
organisatsioonidele on tähtis soodustada jätkusuutlikku arengumudelit Ladina-Ameerikas mitte
ainult solidaarsusest, vaid ka Euroopa sotsiaalmudeli tugevdamiseks.
Selles kontekstis on EMSK arvates väga innustav Euroopa Parlamendi soovitus korraldada
rohkem sotsiaalala foorumeid, mis hõlmaks ettevõtjaid, töötajaid ja tarbijaid, ning üleskutse
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eridialoogi käivitamiseks ja anda oma kogemusi edasi ka Ladina-Ameerika partneritele.
Euroopa ning Ladina-Ameerika riikide või piirkondade kodanikuühiskonnad on huvitatud mitte
üksnes nende assotsiatsioonilepingute järelevalves osalemisest, vaid ka nendele ühiskondlikku
mõõtme andmisest. Nimetatud ühiskondliku mõõtme võiksid moodustada eeskirjad, mis tagaksid
põhiliste tööõiguste järgimise; inimõiguste, demokraatlike ja keskkonda puudutavate õiguste
kaitsesätted ning niisuguste nõuandesüsteemide loomine nagu eespool mainitud süsteem.
– Kontaktisik:

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

5.

TERVIS JA TARBIJAKAITSE

• Tarbijapoliitika õigusraamistik
–

Raportöör: hr PEGADO LIZ (Erinevad elualad – PT)

–

Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 594/2006

–

Põhipunktid:
Tarbijapoliitika on üks Euroopa kodanikele kõige lähedasemaid poliitikavaldkondi. Tarbijakaitse
võib suurel määral mõjutada kodanike pühendumist Euroopa ideaalile, eeldusel, et see vastab
nende vajadustele ja soovidele, mis aga iga kord nii ei ole.
Komitee nendib oma arvamuses järgmist:
•
•

poliitiline tahe on vajalik edasiseks tarbijakaitsepoliitikaks;
samuti on õigusliku raamistiku läbivaatamise osas vaja viia läbi süvaanalüüs, et panna
kindel alus tarbijakaitsepoliitikale, pidades silmas ebatäpsusi Maastrichti (artikkel 129 A) ja
Amsterdami (artikkel 153) lepingutes olevates sätetes.

Tänu paljude, asjaomases valdkonnas üldiselt tunnustatud Euroopa juristide arvukatele panustele
teeb EMSK ettepaneku tarbijapoliitika uue õigusliku aluse kohta.
– Kontaktisik:

hr Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int)
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6.

TRANSPORT

• Siseveetransport Euroopas
–

Raportöör: hr SIMONS (Tööandjad – NL)

–

Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 599/2006

–

Põhipunktid:
Kõike arvestades toetab EMSK püüdlust, mille kohaselt lõppjärgus jõutaks konventsioonil
põhineva sõltumatu organisatsiooni tekkimiseni, kuhu võiksid kuuluda vähemalt nii
rahvusvahelised organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa Liit, siseveetranspordisektoris tegutsevad
liikmesriigid kui ka liitu mittekuuluvad riigid (nt Šveits) ning Euroopa Liitu mittekuuluvad
Doonau-äärsed riigid. Sellisel konventsioonil põhineva ja selliste osalistega organisatsioonis võiks
poliitilisi õiguslikult teostatavaid otsuseid langetada ja riiklike kontrollorganite järelvalvet
teostada ministrite kohtumisel. Lisaks ei peaks see organisatsioon tegelema üksnes kõigi nende
teadmiste ja ekspertteadmiste koondamisega, mida praegu omavad erinevad olemasolevad
organid. Jälgida tuleks ka seda, et säiliks olemasolev turvalisuse ja ohutuse tase ning et jätkuks
valdkonnasisene sotsiaaldialoog.
Pidades silmas lõpuks üleeuroopalise ühtse õigusliku režiimini jõudmist, tõstetakse arvamuses
esile järgmisi asjaolusid:
•
•
•

•

Esiteks, mis puudutab geograafilist ulatust, siis ei hõlma siseveetransport otseselt kõiki
Euroopa Liidu liikmesriike;
Teiseks kuulub siseveetranspordi ja seega Euroopa seisukohalt oluliste riikide hulka ka
Euroopa Liitu mittekuuluvaid riike.
Kolmandaks saab vajalikku infrastruktuuride muutmist ellu viia üksnes ühise poliitilise
tegutsemise teel siseveeteedel ja nende ääres – tegemist on valdkonnaga, mis kuulub riikide
pädevusse.
Neljandaks on selge, et kõiki eeskirju ei tule kõikidel Euroopa jõgedel rakendada täiel
määral ja võrdse rangusega, seda seoses loodusliku olukorra, infrastruktuuri ja
siseveetranspordi intensiivsuse erinevusega.

Selles uues režiimis tuleb pöörata erilist tähelepanu sotsiaalpoliitikale, mis on kehtivates Euroopa
piirkondade siseveetransporti puudutavates õigusaktides jäetud suures osas unarusse. Sellesse
arengusse tuleb täiel määral kaasata sotsiaalpartnerid.
– Kontaktisik:

pr Anna Wagner
(Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int)
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• Ühiseeskirjad – EASA
–

Raportöör: hr SIMONS (Tööandjad – NL)

–

Viited: KOM(2005) 579 lõplik – 2005/0228 COD – CESE 600/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab täielikult eesmärki laiendada määruse (EÜ)
1592/2002 reguleerimisala lendudele, lennumeeskondade litsentsimisele ja kolmandate riikide
õhusõidukitele, sest kui lennundusohutuse kõigi eeskirjade koostamisega tegeleb üks asutus,
saavutataks suurem tõhusus ja ohutus.
Kolmandate riikide õhusõidukite jaoks lisasertifitseerimise kontekstis peaksid ühendusel siiski
olema selged võimalused sõlmida kolmandate riikidega kahepoolseid kokkuleppeid vastavate
sertifikaatide vastastikuseks tunnustamiseks. See nõuab palju suuremat ühendusepoolset ICAO
rahastamist kui praegu ette nähtud. Samas on ressursside ühendamisel ELi tasandil potentsiaali
olulisteks kulude vähendamiseks mitte ainult tootmisharus, vaid ka siseriiklike valitsuste jaoks.
Komisjoni ettepanek nimetatud küsimust ei käsitle.
Komisjoni ettepanek nimetatud küsimust ei käsitle. Kommertslendude määratlus peaks sisaldama
korporatiivseid lennuettevõtteid ja osaomandis olevaid lennuettevõtteid, et tagada kõikidele
reisijatele Euroopa Liidus sama ohutustase.

– Kontaktisik:

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

• Tsiviillennundusjulgestus
–

Raportöör: hr McDONOGH (Tööandjad – IE)

−

Viited: KOM(2005) 429 lõplik – CESE 584/2006

– Kontaktisik:

7.

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

KESKKONNAKAITSE

• Lennunduse mõju kliimamuutustele
–

Raportöör: hr SIMONS (Tööandjad – NL)

–

Viited: KOM(2005) 459 lõplik – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006
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–

Põhipunktid:
EMSK jagab komisjoni arvamust selle kohta, et lennunduse mõju kontrollimiseks
kliimamuutustele on vaja rakendada täiendavaid (poliitilisi) meetmeid. Lennunduse osakaalu
suurenemine õhku paisatavates kasvuhoonegaasides on tulevikus umbes 50% lennunduse aastasest
protsentuaalsest kasvust, seda isegi juhul, kui järgmistel aastakümnetel viiakse ellu teadus- ja
arendustegevuse ambitsioonikad eesmärgid. Seitsmenda raamprogrammi raames selleks eraldatud
eelarvet tuleb kasutada eesmärgipäraselt ja tõhusalt.
Kliimamõjude vähendamiseks seab Euroopa Komisjon poliitilise eesmärgi piirata Euroopa Liidus
lennuliikluse poolt õhku paisatava CO2 ja NOx heitkogust, alustades perioodist 2008-2012.
Seoses rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepetega ning lähtuvalt käimasolevatest uurimustöödest
on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusel, et meetmetega CO2 heitkoguste
vähendamiseks tuleks alustada Euroopa-sisestel õhuliinidel, et viia miinimumini võimalikud
rakendamisel tekkida võivad viivitused.
Seoses (iga-aastaselt) kasvava CO2panusega kliimamuutustesse tuleb Euroopa-sisene lennundus
lisada nii ruttu kui võimalik Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise avatud süsteemi (ETS) ja
selleks tuleb võtta realistlik alusstsenaarium. Jaotus tuleks teostada Euroopa Liidu tasandil ning
lisaks tuleks kehtestada täiendav vähendamise eesmärk, mis kehtiks otse lennukompaniidele kui
tegutsevale poolele, kusjuures uued turule sisenejad ei tohiks võimalusel jääda konkurentsis
halvemasse olukorda. Ülejäänud mõjude jaoks tuleks kasutada sobivamaid kohalikke vahendeid,
nagu näiteks NOx-lõivu või operatiivseid meetmeid.
Euroopa Liidu ja ettevõtluse esimeseks prioriteediks peaksid olema investeeringud
kliimamuutuste uuringutesse, mis on põhjustatud lennunduse poolt õhku paisatud muude
saasteainete kui CO2 poolt ning tehnoloogiate arendamisse puhtama lennunduse tarvis, kusjuures
eelkõige tuleb pürgida selles suunas, et vältida kahjulikke kompromisse kohaliku mürasaaste,
kohalike heitmete ja lennunduse globaalsete heitmete vahel.
Lähtuvalt sellest, milliseid võimalusi pakub heitmete vähendamisele õhuruumi parem korraldus
Single Sky (ühtse Euroopa õhuruumi) algatuse ja SESAR-programmi vahendusel, peaks ka see
olema olulisel kohal.

– Kontaktisik:

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

• Temaatiline strateegia – merekeskkond
−

Raportöör: pr SÁNCHEZ MIGUEL (Töötajad – ES)

−

Viited: KOM(2005) 505 lõplik – 2005/0211 COD – CESE 585/2006
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−

Põhipunktid:
EMSK kiidab heaks direktiivi ettepaneku ühenduse merekeskkonnapoliitika alase
tegevusraamistiku kehtestamiseks (merestrateegia direktiiv). EMSK suhtub kõnealusesse
ettepanekusse siiski kriitiliselt ja arvab, et see on vajalik, aga mitte piisav. Euroopa merede ja
ookeanide olukord on niivõrd halb, et olemasolevate meetmete elluviimiseks ja nende täitmise
kontrollimiseks oleks vaja tõhusamaid vahendeid. Lisaks sellele sekkutakse ettepanekuga
merekeskkonna seisundisse ainult osaliselt, mistõttu leiab komitee, et kõnealust ülesannet täidaks
paremini raamdirektiiv, mis võimaldaks järgnevalt integreerida ja täiendada aspekte, mida
praeguses ettepanekus ei ole arendatud piisavalt sügavuti.
Kuna uute instrumentide loomise asemel kasutatakse olemasolevaid õigus- ja haldusinstrumente,
ei pea liikmesriigid kandma täiendavaid kulusid ega – mis eriti tähtis – suurendata bürokraatiat.
Samas nähakse ette avalikkuse ja huvirühmade osaluse ja nendega konsulteerimise skeemid, mis
on äärmiselt olulised kodanike keskkonnaküsimustesse kaasamiseks.
EMSK märgib, et tuleb täpsustada ja tugevdada komisjoni kooskõlastavat ja kontrolliülesannet
piirkondlike omavalitsuste üle, mis peavad hindama ja kavandama oma vastutusalasse kuuluva
merekeskkonna alaseid eesmärke ja meetmeid, et tagada meetmete ühtsus ja tasakaal kõigis
rannikupiirkondades, sest mered ja ookeanid ulatuvad üle riigipiiride. Eesmärgiks peab olema
meetmete ühtsuse ja tasakaalu tagamine kõigis rannikupiirkondades, võttes arvesse, et mered ja
ookeanid ulatuvad üle riigipiiride. Tsentraliseeritud kooskõlastamise abil oleks võimalik mõjutada
ka kolmandaid riike, kus ühenduse meetmeid on võimalik kohaldada, eelkõige neid riike, millega
EL on sõlminud rahvusvahelised kokkulepped.
Komitee peab vajalikuks, et hea keskkonnaseisundi määratluse ja muude määratluste puhul
võetaks lisaks üldistele kvalitatiivsetele tunnustele kasutusele ka kvantitatiivsed tunnused, nagu
vee raamdirektiivis siseveekogude puhul, sest mere hea keskkonnaseisund sõltub suurel määral ka
kvantiteedist.
Komitee rõhutab kaht aspekti, mis on väga olulised kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.
Esimene on seotud kõigi eelnevalt kehtestatud merekeskkonda puudutavate meetmete – nagu
Erika I, II ja III pakettide meetmete – kohese kohaldamisega. Teine aspekt, millele tuleb
tähelepanu pöörata, on merekeskkonna uurimine, et põhjalikumad teadmised võimaldaksid seada
selgemaid eesmärke ja koostada tõhusamaid meetmekavasid hea keskkonnaseisundi taastamiseks.
Seetõttu on vajalik suurem osalus Euroopa teadusuuringute raamprogrammis.

– Kontaktisik:

pr Filipa Pimentel
(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@esc.eu.int)
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8.

EUROOPA KODAKONDSUS JA KODANIKUÕIGUSED

•

Ülalpidamiskohustused

−

Raportöör: hr RETUREAU (Töötajad – FR)

−

Viited: KOM(2005) 649 lõplik – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006

−

Põhipunktid:
Komitee kiidab mõningate märkustega heaks komisjoni seadusandliku algatuse ja tervitab hea
seadusandluse suunas tehtavaid pingutusi, eriti kõrgetasemelisele õigusloomele eelnenud
konsultatsiooni ja mõjuhinnangut.
Samuti kiidab komitee heaks, et vahendiks valiti määrus ning toetab õiguslikku alust, mis suudab
valdkonda paremini ühtlustada Euroopa tasandil, hoolimata sellest, et liikmesriikide seaduste
vahel valitsevad jätkuvalt olulised erinevused.
Teema puudutab nii perekonnaõigust kui elatusrahade sissenõudmist. Sotsiaalsest küljest kaasneb
sellega vaesumise oht, millega tuleks samuti arvestada. Eelnõu vastab ka selguse ja õiguskindluse
nõuetele, nii asjaosaliste, kolmandate osapoolte kui ka asjaomaste haldusorganite suhtes. Eelnõuga
kaitstakse veel isikuandmeid vaidluse lahendamisse mitte puutuva kasutuse eest ning tagatakse
ülalpidamiskohustuse täitmine.
Samuti kutsub komitee Ühendkuningriigi ja Iiri Vabariigi valitsusi üles kaaluma võimalust
käesoleva määrusega ühineda ning Taani valitsust lihtsustama elatusrahade alaste otsuste
elluviimist, tehes seda kooskõlas Haagi konventsiooniga ülalpidamiskohustuste täitmise kohta.

– Kontaktisik:

pr Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int)

•

Kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta (2008)

−

Raportöör: pr CSER (Töötajad – HU)

−

Viited: KOM(2005) 467 lõplik – 2005/0203 COD – CESE 590/2006

−

Põhipunktid:
Kultuuridevahelise dialoogi aastat peab kasutama selleks, et üritataks kultuuride erinevust tundma
õppides ja austades vältida konflikte, tehes kindlaks nende tekke põhjused.
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- 14 Aasta eesmärkide elluviimise meetmena tuleb luua ühenduse tasandil tegutsev meediavahend,
näiteks raadio- või televisioonikanal, mis edastaks saateid kõigis Euroopa kodanike keeltes.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahtleb, kas prioriteetseid eesmärke on võimalik ellu viia
pakutud eelarveraamistikus. Suurem osa eelarvest on eraldatud tegevuse toetamiseks ühenduse
tasandil. Kodanike kohalike algatuste toetus on seega ebakindel.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb komisjonile ettepaneku töötada koos komiteega välja
mitte ainult kvantitatiivsed, vaid ka kvalitatiivsed näitajad.
Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta (2008) ürituste ja tegevuse raames tuleb koostada
Euroopa kultuuri entsüklopeedia. EMSK toetab samuti ettepanekut kultuuridevahelise dialoogi
päeva kehtestamiseks ja teeb ettepaneku, et sel puhul võiksid välja anda auhinnad neile
kodanikele, haridusasutustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes on mänginud
peamist rolli kultuuridevahelise dialoogi õhutamisel.
EMSK soovib osaleda 2008. aasta hindamises.
– Kontaktisik:

9.

pr Anna Redstedt
(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@esc.eu.int)

SISSERÄNDEPOLIITIKA

•

Ränne ja rahvusvaheline kaitse

−

Raportöör: pr SCIBERRAS (Tööandjad – MT)

−

Viited: KOM(2005) 375 lõplik – 2005/0156 COD – CESE 587/2006

−

Põhipunktid:
Täpsed statistilised andmed on väga olulised Euroopa Liidu riikide sisserändajate rühmade
kaardistamisel, sealhulgas suurus ning muud demograafilised näitajad. Komitee julgustab
komisjoni rõhutama vajadust täpsete statistiliste andmete järele kõnealuses valdkonnas, nii et
liikmesriigid tunneksid ära teema olulisuse ning suunaksid sellesse rohkem vahendeid.
Enamik ELi liikmesriike on koostanud põhjaliku statistika varjupaigataotlejate päritoluriikide
kohta. Sellele vaatamata on tulevikus riikidevaheliste võrdluste tegemiseks väga vaja veelgi
põhjalikumat statistikat, mille koostamise aluseks on ühtsed kriteeriumid.
Statistika üks olulisemaid rolle seisneb tema mõjus poliitika väljatöötamisele ja läbivaatamisele.
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- 15 – Kontaktisik:

10.

hr Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

TEADUSUURINGUD

• Nanoteadus ja nanotehnoloogia
−

Raportöör: hr Pezzini (Tööandjad – IT)

−

Viited: KOM(2005) 243 lõplik – CESE 582/2006

−

Põhipunktid:
Komitee tervitab komisjoni esitatud ettepanekuid nanoteaduste ja nanotehnoloogiate tegevuskava
ellurakendamiseks 2009. aastaks ja kutsub üles kõnealust plaani ühendama riiklike
tegevuskavadega.
Komitee arvates peab Euroopa tööstus laienema ja intensiivistama nanoteaduste ja –tehnoloogiate
alal tehtavaid pingutusi uurimistegevuseks ja rakenduseks, samuti tuleb suurendada
investeeringuid kõnealusesse valdkonda.
Nanoteadustel ja nanotehnoloogiatel põhinevad materjalid, tooted ja teenused võivad 2015.
aastaks tuua igal aastal sisse globaalse turu väärtusega sadu miljardeid eurosid tingimusel, et
teaduslikku tipp-pädevust saab edukalt üle kanda kaubanduslikult tasuvatesse toodetesse,
protsessidesse ja teenustesse.

– Kontaktisik:

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

• TTA eriprogrammid
−
−

Raportöör: hr Wolf (Erinevad elualad – DE)
Kaasraportöör: hr Pezzini (Tööandjad – IT)

−

Viited: KOM(2005) 439 -440-441-442-443-444-445 lõplik – CESE 583/2006

−

Põhipunktid:
Lissaboni strateegia raames formuleeritud eesmärk muuta Euroopa maailma juhtivaks
majandusruumiks eeldab teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute olulist
suurendamist. Lisaks kordab komitee, et koostöö teadus- ja arendustegevuses on Euroopa
integratsiooni ja ühtekuuluvuse mõjus katalüsaator. Komitee kordab oma soovitust, mille kohaselt
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- 16 tuleks vastuvõetud Euroopa Liidu kogueelarvest teadus- ja arendustegevusele eraldada senisest
märgtavalt suurem osa.
Komitee soovitab üldiselt mitte jagada erinevaid teemasid rangelt erinevate eelarveridade alla,
vaid toimida võimalikult paindlikult, tagamaks et komisjonil oleks võimalik programmi
elluviimise ajal uutele probleemidele või vajalikule ümberkujundamisele kiiresti reageerida.
Komitee viitab lõpetuseks oma varasemale soovitusele vähendada olulisel määral taotlejate
administratiivset tööd, lihtsustada menetlusi ning tagada samaaegselt maksimaalne järjepidevus
toetusvahendite ja nende eraldamise menetlustes.
– Kontaktisik:

11.

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

TERRORISMI RAHASTAMISE TAKISTAMINE

• Raha ülekandmine / maksjaga seotud teave
−

Raportöör: hr BURANI (Tööandjad – IT)

−

Viited: KOM(2005) 343 lõplik – 2005/0138 COD – CESE 597/2006

−

Põhipunktid:
EMSK on täielikult nõus, et kõnealune määrus on vajalik. Komisjoni dokumendis toodud
meetmed on üldiselt sobivad ja mõistlikud, aga Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb
muret selle üle, kui tõhusaks osutuvad meetmed praktikas, vähemalt lühiajalises perspektiivis.
EMSK teeb ettepaneku selgitada, et tekst käsitleb nii organiseeritud kuritegevust kui ka terrorismi;
et tuleb luua üks kontaktpunkt, mis vastutaks aruannete vastuvõtmise ja nende edastamise eest
ning et ametiasutused teataksid kahtlustavate nimed.

– Kontaktisik:

pr Imola Bedo
(Tel: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@esc.eu.int)
__________
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