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Täiskogu istungist võttis osa Euroopa Investeerimispanga (EIP) president härra Maystadt, kes 
tutvustas EIP järgnevate aastate strateegiat ja uut teabepoliitikat. 
 
1. TÖÖHÕIVE EDENDAMINE: SOTSIAALNE VASTUTUS JA 

RÄNDEVOOGUDE JUHTIMINE 
 

• Tööhõivesuunised aastateks 2005-2005 
 
− Raportöör: hr MALOSSE (tööandjad – FR) 
 
− CESE 675/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
31. mail 2005 kirjaliku menetlusega vastuvõetud ja 2. juunil 2005 nõukogule edastatud (tööhõive ja 
sotsiaalvaldkond) arvamuses avaldab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kahetsust, et Euroopa 
Liidu üksikud strateegiad ei ole omavahel kooskõlas. 
 
Arvamuse kohaselt puudub ettepanekust spetsiaalne noorte tööhõivet käsitlev suunis, mis oleks 
kooskõlas kevadisel Euroopa Ülemkogul vastuvõetud Euroopa noorsoopaktiga. Jätkuv (ja mõnedes 
riikides kasvav) noorte tööpuudus, mis puudutab ka kõrgkooli lõpetanuid, seab Euroopale otsustava 
väljakutse. Kui ühiskond ei suuda pakkuda oma noortele tulevikuväljavaateid, siis on põhjust selle 
ühiskonna tuleviku pärast muret tunda. 
 
Komitee teeb ettepaneku pöörata suuremat tähelepanu naiste ja ebasoodsamas olukorras olevate 
inimeste tööhõivele. Siinkohal oleks olnud vajalik eraldi suunise koostamine. 
 
Arvamuses rõhutatakse, et ettevõtete uuendusvõime on Euroopa majanduse dünaamilisuse seisukohast 
otsustava tähtsusega. Ilma uute ja täiustatud toodete ja teenusteta ning ilma tootlikkuse kasvuta jääb 
Euroopa tagaplaanile. Seetõttu toetab komitee kohalike algatuste toetamise ja ettevõtete arengu 
soodustamise meetmete – näiteks ettevõtete käivitamistelt bürokraatlike takistuste kõrvaldamine, 
ettevõtete õigusjärgluse maksustamise reformimine, monopolide ja konkurentsimoonutuste vastu 
võitlemine – lülitamist tööhõivesuunistesse. 
 
Lisaks peaks tööhõivesuunised keskenduma töökvaliteedi parandamisele väljaõppe ja 
täienduskoolituse ning sisese ja välise liikuvuse kaudu. Kvalifikatsiooni parandamine tähendab ka 
võitlemist ebakindlate töötingimustega, seda eriti noorte, naiste ja teiste ebasoodsamas olukorras 
olevate rühmade osas. 
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Komitee teeb ettepaneku korraldada tööhõivesuuniste ja majanduspoliitika üldsuuniste teemal ja 
kodanikuühiskonna aktiivsel osavõtul demokraatlik debatt Euroopa ja riiklikul tasandil. 
 
− Kontaktisik: härra Hick 
 (Tel: 00 32 2 546 93 02 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Ettevõtete sotsiaalne vastutus globaliseerunud majanduses. 

Teabevahendid ja mõõdikud. 
 
− Raportöör: pr PICHENOT (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm - FR) 
 
− Omaalgatuslik arvamus – CESE 692/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
Ettevõtete sotsiaalne vastutus on vabatahtlik kohustus, mis läheb kaugemale seaduslikest eeskirjadest 
ning on seotud rahvusvaheliste konventsioonide kogumi, standardite, rahvusvaheliste põhimõtete ja 
Euroopa õigusaktidega. 
 
Ettevõtete sotsiaalse vastutuse mõõtmise vahendid peavad vastama õiguspärasuse, asjakohasuse ja 
usaldusväärsuse nõuetele. 
 
Aastaaruannete koostamine on muutunud suurtes ettevõtetes üha enam üldiseks tavaks. See on 
kooskõlas üleskutsega äristrateegiate läbipaistvusele, sh ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud 
tavadega. Teabe kvaliteet on siiski jätkuvalt ebaühtlane, mistõttu tuleb seda tõsta. Väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtetelt nõutav teave ei saa puuduvate rahaliste vahendite ja inimressursside piiratuse 
tõttu esialgu olla samavõrd põhjalik kui suurettevõtetelt nõutav teave. Siiski tuleks väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtteid julgustada järjest rohkem teavitama sidusrühmi juhtkonna poolt 
kasutatavatest aruandlusviisidest. 
 
Põhimõtete ühtsus ja mitmekesisuse säilitamine tuleb omavahel kooskõlla viia. Soovitatav oleks, et 
näitajad võimaldaksid võrdlusi (benchmarks). Tervitatav oleks kõnealuste kriteeriumide ja näitajate 
väljatöötamine koostöös valdkonnasisese sotsiaalse dialoogi partneritega, millele eelnevad 
läbirääkimised teiste sidusrühmadega ning mis toimub kooskõlas ametiasutustega. 
 
GRI (Global Reporting Initiative – globaalse aruandluse algatus) suunised on tunnustatud 
eraalgatuslik võrdlussüsteem. Euroopa osapooled peaksid äärmiselt aktiivselt GRI töös osalema, et 
kohandada kõnealused meetodid ja kriteeriumid Euroopa tingimustele. 
 
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on välja töötanud ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
suunised. Siiski ei saa kõnealused suunised juhtimissüsteemi üldstandardi osaks ning ei ole seotud 
konkreetse sertifikaadi väljastamisega. 
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Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee teeb ettepaneku suurettevõtete sotsiaalse vastutuse tavade 
teabeportaali loomiseks. Oleks soovitatav, et institutsionaalne vaatleja hakkaks võrdlema ettevõtete 
deklaratsioone ja sidusrühmade hinnanguid. Kõnealuse kvalitatiivse analüüsi võiks usaldada näiteks 
sellisele organisatsioonile nagu Dublini fond.  
 
Avalikkust tuleb teavitada ettevõtete vabatahtlikult võetud kohustustest ning alati peab olema 
võimalik kontrollida kõnealuste kohustuste tõhusust. Vabatahtlik panus ja hästi organiseeritud dialoog 
sidusrühmadega on omavahel tihedalt seotud. Ettevõtete strateegia kohaselt nähakse ette sotsiaalne 
dialoog ettevõtete sotsiaalse vastutuse teemal. Töötajate esindajate kaasamine toimib kolmes etapis: 
ettevõttespetsiifilise strateegia väljatöötamine, mille juures tuleb arvestada jätkusuutliku arengu 
põhimõtetega; kõnealuse strateegia elluviimiseks vajalike vahendite rakendamine ning sõltumatu 
järelevalve meetmete tõhususe üle, mida rakendatakse ettevõtte kõigil tasanditel. 
 
Euroopa tasandil on oluline samm Euroopa ettevõttenõukoguga rahvusvaheliste ettevõtete vabatahtlik 
ja/või läbirääkimistel põhinev lähenemine ettevõtete sotsiaalse vastutuse mõjudele. Kõnealuse 
lähenemisega on võimalik kaasata ka uusi liikmesriike. Euroopa ettevõtete nõukogudel on oluline osa 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse sidumisel ettevõtte juhtimispoliitikaga. Eespool nimetatud nõukogud on 
teabepunktiks ettevõttesisestele sidusrühmadele. Silmas tuleks pidada, et ettevõtete tasakaalustatud 
poliitika sotsiaalse vastutuse valdkonnas peab arvestama ka ettevõtteväliste sidusrühmadega, eelkõige 
kogu ettevõtte tööjõuga ning väärtusahela kõigi lülidega (allhankijad, tarnijad). 
 
− Kontaktisik: härra Hick 
 (Tel: 00 32 2 546 93 02 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Roheline raamat: majandusrände juhtimine 
 
− Raportöör: härra PARIZA CASTAŃOS (töötajad – ES) 
 
− KOM(2004) 811 (lõplik) – CESE 694/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on seisukohal, et majandusmigrantide vastuvõtmine tuleb 
reguleerida ühenduse õigusaktidega. Seetõttu on vajalik õigusaktide kooskõlastamine kõrgel tasandil 
ja tuleb püüelda paindlike õigusaktide suunas nii kõrge kui madalama kvalifikatsiooniga tööjõule. 
 
Ühenduse eelistamise põhimõte peab laienema kõigile Euroopa Liidu tööturul osalejatele, mitte ainult 
asjaomase riigi või Euroopa Liidu töötajatele. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee rõhutab, et peab olema kaks süsteemi migrantide seaduslikuks 
vastuvõtmiseks: migrandil on kas juba oma päritolumaal olemas tööpakkumine või saab ta piiratud 
elamisloa tööotsimiseks. 
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Migrantide õigusi silmas pidades peab kõnealuse debati lähtepunkt olema diskrimineerimise keeld. 
 
− Kontaktisik: härra Brombo 
 (Tel: 00 32 2 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
2. MAAILMAKAUBANDUS: INIMLIK ARENGUTEGUR 
 
• Teenustekaubanduse üldleping (GATS) – läbirääkimised 4. tarneviisi 

üle (füüsiliste isikute liikumine) 
 
− Raportöör: pr FLORIO (töötajad– IT) 
 
− Ettevalmistav arvamus – CESE 695/2005 
 
− Põhipunktid: 
 
Teenustekaubanduse üldlepingu (edaspidi GATS) 4. tarneviis on praegu rahvusvahelise 
teenustekaubanduse avamiseks peetavate WTO läbirääkimiste võtmeelemendiks. See käsitleb ühe 
liikmesriigi kodanikke, kes sisenevad ajutiselt teise liikmesriigi territooriumile teenuse osutamiseks 
(nt raamatupidajad, arstid, õppejõud). Siia ei kuulu inimesed, kes taotlevad mõne riigi kodakondsust 
või soovivad mõnes riigis alaliselt töötada või elada. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on seisukohal, et teenustekaubanduse edasiseks 
liberaliseerimiseks peaks Euroopa Liit astuma samme selgitamaks, et lähetatud isikute direktiiv on ka 
töötajate ajutise liikumise õiguslik alus. Samuti tuleb selgitada, milline õigusraamistik kehtib teenuste 
liberaliseerimisel Euroopa Liidu siseturul (siseturuteenuste direktiivi eelnõu) ning teha selgeks vahe 
üldhuviteenuste (kaasa arvatud tervishoid, haridus, energia, gaas), majandus- ja 
mittemajandusteenuste, kaubandusteenuste ja mittekaubandusliku eesmärgiga teenuste ning muude 
teenuste vahel. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike praegu mitte nõustuma 4. 
tarneviisi laiendamisega vähese väljaõppega või väljaõppeta töötajatele. Kõnealune laiendamine viiks 
sisuliselt olukorrani, mis võiks ohustada ILO põhimõtet, et tööjõud ei ole kaup. Euroopa majandus- ja 
sotsiaalkomitee ei saa nõustuda sellega, et töötajate ajutist liikumist, de facto ajutist rännet, 
reguleeritaks eelkõige WTO kaudu ja GATSiga, ilma, et tagataks inimõiguste või põhiliste 
tööjõustandardite, nt diskrimineerimise vältimine. Ajutiste sisserändajate kaitseks on vajalik toimiv 
koostöö WTO, ILO, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IMO) ning ÜRO vahel. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvab, et Euroopa valitsused peaksid uuesti kaaluma juulis 
2003 jõustunud võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitset käsitleva ÜRO 
rahvusvahelise konventsiooni ratifitseerimist. 
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− Kontaktisik: pr Porres 
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

3. KAUBANDUS: ÜKSIKASJALIKUD LÄHENEMISVIISID 
INTELLEKTUAALSELE OMANDILE 

 
• Disainilahenduste õiguskaitse 
 
– Pearaportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad – IT) 
 
 Komitee võttis vastu härra Pegado Lizi ja härra Steffensi esitatud vastuarvamuse. 
 
– KOM(2004) 582 (lõplik) – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Komitee kinnitab juba oma varasemates arvamustes väljaöeldud hoiakut, et disainilahenduste 
õiguskaitse laienemine remondiklausli alla kuuluvatele varuosadele looks järelturul tootemonopoli, 
mis oleks vastuolus disainilahenduste õiguskaitse tegeliku mõttega. 
 
Pealegi lubab direktiiv 98/71/EÜ erinevate ja isegi vastuoluliste siseriiklike õigussätete säilitamist ja 
viimase ELi laienemisega lisandus veelgi erinevaid siseriiklikke õigussätteid, ning seda Euroopa turu 
jaoks eriti olulise majandusharu eriti olulises valdkonnas. 
 
Komisjoni ettepanekuga taotletakse seega siseturu lõpuleviimist kõnealuses valdkonnas ja siseriiklike 
süsteemide üksteisele lähendamist, liberaliseerides õiguskaitse alla kuuluvate disainilahenduste 
kasutamist (järelturul) mitmeosaliste toodete remondi ja nende algse välimuse taastamise eesmärgil. 
 
Komitee toetab komisjoni ettepanekut, kuna loeb seda muude algatuste osaks, mis on tema heakskiidu 
juba leidnud, ning kõnealune ettepanek võib elavdada konkurentsi, alandada hindu ja luua eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetes uusi töökohti. 
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Komitee käsitluse järgi oleks komisjoni ettepanekut siiski võimalik parandada, tõendades selgemini ja 
põhjalikumalt selle kooskõla TRIPS-lepinguga, selgitades paremini selle mõjusid tööhõivele ja 
eelkõige tagades tarbijatele mitte ainult nende niigi olemasoleva õiguse teabele, vaid ka jättes 
kahjustamata nende valikuõiguse, mis puudutab otseselt sõltumatute tootjate toodete ohutust ja 
usaldusväärsust ja kaudselt niisuguste koostisosade mitmeosaliste toodete (eelkõige sõiduautode) 
remondiks kasutamise tagajärgi seoses jääkväärtuse ja kaudsete kuludega (nt kindlustusmaksed). 
 
− Kontaktisik: hr Pereira dos Santos 
 (Tel: 00 32 2 546 92 45 – E-post: : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Ravimite patendid 
 
– Raportöör: hr BRAGHIN (tööandjad – IT) 
 
– KOM(2004) 737 (lõplik) – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee toetab komisjoni määruse ettepanekut Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) üldnõukogu 30. augusti 2003. aasta otsuse rakendamiseks. 
 
Komitee toetab patentide ja täiendava kaitse tunnistustega kaitstud ravimitele sundlitsentside 
andmiseks ettenähtud menetlust ning ettepanekus väljapakutud kontrollimehhanisme. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovitab siiski tekst ümber sõnastada, et tagada: 

 

• kehtivate õigusaktide range järgimine, eelkõige selles osas, mis puudutab tootmise kvaliteedi 
kontrolli; 

• sundlitsentside andmise tingimuste karmistamine (artikkel 8), eelkõige mis puudutab 
mehhanisme, mis võimaldavad eristada originaali ja sundlitsentsi alusel toodetud ravimit, et 
takistada kõnealuse toote ebaseaduslikku taassissevedu ühenduse territooriumile või 
kolmandatesse riikidesse, 

• importiva riigi ametkondadega kooskõlastatud aktiivne tegevus pettuste, võltsimiste ja 
mitteeesmärgipäraste kasutusviiside ennetamiseks; 

• tollieeskirjade ja liikmesriikide karistusmehhanismide rakendamise range kontroll igat liiki 
seadusevastaste tegevuste takistamiseks; 

• sundlitsentside andmise suurem avalikustamine, et aidata kaasa intellektuaalse omandi õiguste 
paremale kaitsmisele. 
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Komitee pooldab määruse rakendusala laiendamist veterinaarravimitele, pidades silmas loomade poolt 
ülekantavate haiguste või loomset päritolu toiduainete saastumise tulemusel tekkida võivaid 
hädaolukordi. 
 
Komitee kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi rahvusvahelisel tasandil, et muuta hädavajalikud 
ravimid ja tervishoiuvaldkonna asjakohased struktuurid kättesaadavaks ka nendele arengumaadele, 
mis ei ole WTO liikmed. 
 
− Kontaktisik: hr Martinez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
4. TEENUSED: SUBSIDIAARSUS JA PAINDLIKUMAD 

MENETLUSED 
 
• Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades 
 
– Raportöör: pr SĮNCHEZ MIGUEL (töötajad - ES) 
 
– KOM(2004) 718 (lõplik) – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Põhipunktid: 
 
Välistada ei tohiks vahenduse võimalust kriminaal- või maksuasjadest tulenevate tsiviilhagide puhul, 
kuigi need menetlused jäävad vahenduse alt välja. Vahendus võiks kaasa aidata kõnealuste 
tsiviilhagide lahendamisele. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee rõhutab vahendaja olulisust kogu menetluse, selle rakendamise 
ning tõhususe seisukohalt. Komitee arvates peaks komisjon hoolitsema selle eest, et oleks tagatud 
vahendajatena tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute professionaalsus, sõltumatus ja 
usaldusväärsus. 
 
Iga liikmesriigi konkreetsetest kohtusüsteemi tunnusjoontest tulenevalt ei ole võimalik vahenduse 
kulude probleemi lahendada lihtsalt neid üldistesse kohtukuludesse arvestades. 
 
Kontaktisik: hr Martinez 
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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5. KESKKOND: OHTLIKE JÄÄTMETE VASTUTUSTUNDLIK 

KÄITLEMINE 
 
• Radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja 

kontroll 
 
− Raportöör: hr BUFFETAUT (tööandjad – FR) 

 
− KOM(2004) 716 (lõplik) – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
− Kontaktisik: härra Jantscher 
 (Tel: 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


