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Täiskogu istungjärgul osales ka Hispaania Majandus- ja Sotsiaalnõukogu esimees Marcos PEÑA, kes 
võttis sõna teemal „Euroopa: sotsiaalne kaasatus ja arutlev demokraatia”, Euroopa Komisjoni 
asepresident Günter VERHEUGEN, kes rääkis parema õigusloome algatuse tegevusest ning 
saavutustest, ning Euroopa Komisjoni asepresident Margot WALLSTRÖM, kes võttis sõna 
põhiseadusliku protsessi tegevuskava ning volinike kolleegiumi aastaks 2008 määratletud 
strateegiliste eesmärkide teemal. Seejärel allkirjastasid Margot Wallström ning komitee president 
Dimitris Dimitriadis Euroopa Komisjoni ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2005. aasta 
novebris sõlmitud koostööprotokolli addendum'i. 
 
1. RESOLUTSIOON TEEMAL „PANUS 21.–22. JUUNIL 2007 

TOIMUVALE EUROOPA ÜLEMKOGULE – PÕHISEADUSLIKU 
PROTSESSI TEGEVUSKAVA” 

− Pearaportöör: Göke FRERICHS (tööandjate rühm – DE) 
 
− Viide: CESE 640/2007 fin 
 
− Põhipunktid:  

 
EMSK toetab eesistujariiki Saksamaad tema kavatsustes esitleda käesoleva aasta  
21.–22. juuni Euroopa Ülemkogul tegevuskava kriisi lahendamise edasisteks püüdlusteks, ning 
tervitab tõsiasja, et 25. märtsi 2007. aasta Berliini deklaratsioonis sätestati uue lepingu jõustumise 
tähtajaks 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimised. 
 
Tekkinud kriis tuleb tingimata kiirelt lahendada, võttes vastu põhiseaduse lepingu, mis vastab 27 
liikmesriigiga Euroopa Liidu nõudmistele. Uute väljakutsete tõttu on oluline, et Euroopa Liit 
jõuaks kokkuleppele uute poliitikate osas ning langetaks vajalikke otsuseid. 
 
Põhiseaduse lepingu on ratifitseerinud 2/3 liikmesriikidest, mille elanikkond moodustab selge 
enamuse Euroopa Liidu kodanikest. Seega nõuab EMSK, et põhiseaduse leping jääks aluseks 
edasistele aruteludele, et säilitada see, mis Euroopa Tulevikukonvendis otsustati ja mis seejärel 
riigi- ja valitsusjuhtide poolt allkirjastati. 
 
Sellega seoses avaldab EMSK põhiseaduse lepingule jätkuvat toetust ning kordab oma seisukohti 
seoses kõnealuse lepinguga. Komitee peab lepingut asendamatuks vahendiks toimetulekuks 
ühenduse väljakutsetega ning institutsioonide tõhususe tõstmiseks. 
 
Just seetõttu leiab komitee, et kõnealune leping peab jääma käimasolevate läbirääkimiste aluseks, 
et väljuda praegusest poliitilisest ja institutsioonilisest ummikseisust. Samal ajal tuleb säilitada 
lepingus sisalduvad demokraatiaalased, institutsioonilised ja menetluslikud uuendused ning 
põhiõigusi käsitlev osa. See tähendab, et I osa (eesmärgid, institutsioonid, Euroopa Liidu 
struktuur), II osa (Euroopa Liidu põhiõiguste harta) ja IV osa (üld- ja lõppsätted) peavad alles 
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jääma. III osa institutsioonilised ja menetluslikud sätted (ELi poliitika) tuleks – kui nad lähevad 
kehtivast õigusest kaugemale – integreerida I ossa. 
 
Leides, et uue lepingu teksti sisu on olulisem kui selle nimi, ei ole EMSK vastu sellele, et 
lepingule antakse mõni muu nimi. Liiatigi on põhiseaduse mõiste mitmesuguste vääritimõistmiste 
tõttu mõnes liikmesriigis tagasi lükatud. 
 
Komitee kinnitab oma kavatsust uue lepingu läbirääkimiste protsessil osaleda. Komitee panus 
kooskõlas selle institutsiooniliste eesmärkidega seisneb organiseeritud kodanikuühiskonna 
seisukohtade väljendamises. Eelkõige on EMSK valmis koostöös nõukogu eesistujariigi 
Portugaliga korraldama teabevahetus- ja konsultatsioonikohtumisi kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, sarnaselt tegevusega Euroopa Tulevikukonvendi raames. 

 
− Kontaktisik: Patrick Fève 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-post: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. GLOBALISEERUMINE JA EUROOPA LIIT 
 

• ELi väljakutsed ja võimalused globaliseerumise kontekstis 
− Raportöör: Henri MALOSSE (tööandjate rühm – FR) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 804/2007 
 
− Põhipunktid: 

Eesistujariik Saksamaa esitas taotluse, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostaks 
ettevalmistava arvamuse teemal “Euroopa Liidu väljakutsed ja võimalused globaliseerumise 
kontekstis”. Välissuhete sektsioon võttis arvamuse vastu 4. mail 2007. 
 
Arvamuse järgi peab rahvusvahelisel tasandil ELi vastus globaliseerumisele seisnema selles, et 
osaleda jõulisemalt õigusriigi loomisel, edendades humaanset globaliseerumist, mis toetub 
mitmepoolsusele, kodanike põhiõigustele, finantsturgude suuremale läbipaistvusele ning kõigi 
elanikkonnarühmade tervishoiu ja toiduohutuse kõrgele tasemele. Rahvusvahelise kaubanduse 
valdkonnas võtab komitee seisukoha, et kahepoolsed lähenemisviisid on kasulikud ainult juhul, 
kui need täiendavad WTO järgitavat mitmepoolsust. 
 
ELi sees võib globaliseerumine endast kujutada võimalust Euroopa integreerimiseks, edendades 
majanduslikku integratsiooni ja solidaarsust, mis mõlemad kuuluvad Lissaboni strateegia kesksete 
aspektide hulka. 
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Organiseeritud kodanikuühiskond peaks toetama inimlikku globaliseerumist. Komitee rõhutab, et 
tarvis on täielikult kaasata sotsiaalpartnerid ja organiseeritud kodanikuühiskonda esindavad 
erinevad osapooled. 
 
Globaliseerumise inimlik mõõde ja Euroopa integratsioon on küsimused, mis puudutavad 
kodanikke ja organiseeritud kodanikuühiskonda. Kui Euroopa kodanikke paremini teavitatakse, 
nendega konsulteeritakse ja neid süstemaatiliselt kaasatakse, siis toetavad nad ka strateegiat, mille 
nad on ise kujundanud ja mille nad võivad omaks võtta. 
 
Arvamust tutvustatakse eesistujariigi Saksamaa korraldatud 12. juunil toimuval 
globaliseerumiseteemalisel konverentsil Berliinis. Arvamusega antakse panus ka arutelusse, mis 
algatati teatise „Konkurentsivõimeline Euroopa globaliseerunud maailmas” avaldamisega. 

 
− Kontaktisik: Celia Finana 
   (Tel: 00 32 2 546 089 – e-post: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. ÜHENDUSE SOTSIAALSED JA STATISTILISED NÄITAJAD 

 

• Sotsiaalse mõju uuringute osas järgitavad kvaliteedinõuded 
− Raportöör : Daniel RETUREAU (töötajate rühm – FR) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 794/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Eesistujariik Saksamaa esitas 19. septembril 2006 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
taotluse koostada ettevalmistav arvamus teemal „Sotsiaalse mõju uuringute sisu, menetluste ja 
meetodite osas järgitavad kvaliteedinõuded sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna teiste 
osalejate seisukohast”. Taotlus näitab, et Saksa valitsus soovib keskenduda õigusloome 
parandamisele. 
 
Poliitikute tähelepanu juhtimine kavandatavate õigusaktide sotsiaalsele mõjule on vajalik, kuid 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et erilist rõhku tuleb panna meetodite valikule, mis 
on veel kinnitamata. 
 
Komitee arvab, et mõttevahetuse praeguses järgus on väga oluline juhtida komisjoni tähelepanu 
muuhulgas näitajatele esitatavatele kvaliteedinõuetele. 
 
Komitee nõuab komisjonilt, et kõigi Euroopa Liidu õigusloome ja poliitiliste ettepanekute mõju 
hindamine kaasataks kõigisse poliitikavaldkondadesse. See on oluline tõelise “sotsiaalse Euroopa” 
loomiseks ja kodanike toetuse leidmiseks. 
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On äärmiselt oluline viia hindamisi läbi regulaarselt ja vajadusel muuta nende õigusaktide 
rakendamist, mille suhtes on teostatud eelnevalt mõjuhindamine, ning kaasata sotsiaalpartnerid ja 
vajadusel ka asjaomased valitsusvälised organisatsioonid. 
 
Teatavatel ühiskonna jaoks äärmiselt olulistel erijuhtudel (näiteks tööõiguses) peaks 
sotsiaalpartneritega konsulteerimine olema kavandatud juba varasemas järgus. 
 
Parema õigusloome algatus on vaieldamatult sobiv platvorm, et liikuda edasi sellise õigusloome 
suunas, mis on vajalik ja tõhus ning mille tagajärjed on prognoositavad ja stabiilsed neile, kellele 
nad suunatud on. Kõnealused peavad olema aktiivselt kaasatud ühenduse nõuandeorganite (EMSK 
ja RK) analüüsi- ja mõjuhindamise protsessi. 

 
− Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Ühenduse statistikaprogramm ajavahemikuks 2008–2012 
− Raportöör: Sergio Ernesto SANTILLAN CABEZA (töötajate rühm – ES) 
 
– Viide: KOM(2006) 687 lõplik – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

EMSK tervitab komisjoni ettepanekut. Ühtlustatud ja võrreldav statistika on hädavajalik üldsuse 
arusaamade kujundamiseks Euroopast, kodanike osalemiseks aruteludes ning ettevõtjate 
osalemiseks ühtsel turul. 

 
− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 

• Vabade töökohtade statistika 
− Raportöör: Susanna FLORIO (töötajate rühm – IT) 
 
− Viide: KOM (2007) 76 lõplik – 2007/0033 (COD) – CESE 791/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Tööhõivekomitee algatusel sündinud määruse ettepanekuga KOM(2007) 76 lõplik loodab 
komisjon luua määruse, mis võimaldab kindlaksmääratud tähtajaks saada võrreldavat statistikat 
vabade töökohtade kohta. 
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EMSK rõhutab Euroopa võimalikult sidusa ja usaldusväärse tööhõivestatistika kättesaadavuse 
olulisust. Komitee toetab seega komisjoni jõupingutusi luua õigusraamistik, et saada 
ajakohastatud, võrreldavat ja asjakohast statistikat vabade töökohtade kohta ELi tasandil. Komitee 
toetab ka asjaolu, et õigusvahendiks valiti määrus. 
 
EMSK leiab siiski, et andmete kogumise hõlbustamiseks ja kulude vähendamiseks tehtud otsus 
muuta nn hooajalistes sektorites (eelkõige põllumajanduses, kalanduses ja metsanduses) teabe 
kogumine vabatahtlikuks ei ole täiesti arusaadav. 
 
Lisaks kogu ELis levinud töölepingutele on praegu kümneid teisi töösuhete vorme. Seega oleks 
oluline teada, milliseid vabu töökohti arvesse võetakse (tähtajatud, tähtajalise töölepinguga, 
osalise tööajaga, projekti- või koostööpõhised töökohad jne). Ülevaade tööturu tegelikust 
potentsiaalist, selle arengust või nõrkustest teatud sektorites või piirkondades, võimaldaks suunata 
strateegiaid senisest paremini Lissaboni strateegia saavutamisele. 
 
Just seetõttu leiab EMSK, et konsulteerimine Euroopa sotsiaalpartneritega ja nende otsene 
kaasamine on eelkõige kõnealuses küsimuses vältimatu. 

 
− Kontaktisik:  Marco Thyssen 
  (Tel. : 00 32 2 546 84 11 – e-post: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 

• NUTS (Bulgaaria et Rumeenia) 
− Raportöör : Umberto BURANI (tööandjate rühm – IT) 
 
− Viide: KOM(2007) 95 lõplik – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
EMSK võtab komisjoni ettepaneku teadmiseks ning arvestades, et ettepanek tuleneb uute 
liikmesriikide ühinemisest ning on lisaks puhtalt tehnilist laadi, kiidab komitee selle heaks. 

 
− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. TÖÖÕIGUS 
• Tööõiguse ajakohastamine 
− Raportöör: Daniel RETUREAU (töötajate rühm – FR) 
 
− Viide: KOM(2006) 708 lõplik – CESE 805/2007 
 
− Põhipunktid: 
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Komitee mõistab hukka konsulteerimise väga piiratud ajakava ja paljude ettevalmistustööde 
tegemata jätmise. Nõukogu heaks kiidetud Wim Koki aruande järelduste eri osad annavad 
muudetud Lissaboni strateegiale paremini vastamiseks läbiviidavatest tööturu reformidest parema 
ülevaate kui komisjoni roheline raamat, mis keskendub individuaalse tööõiguse üksikutele 
aspektidele. 
 
Komiteele teeb muret väide, et kehtiv tööõigus ei ole vastavuses muudetud Lissaboni strateegiaga, 
olles nii takistuseks tööhõivele. Komitee arvates peaks komisjon suunama arutelu tööõiguse 
ajakohastamise ja nende kaitsemeetmete üle, mida töölepingu puhul tavaliselt pakutakse, näiteks 
tööohutus, tagatised tööõnnetuse korral, tööaja korraldus, tasustatav puhkus jne. 
 
Igasugused võimalikud mõttekäigud, mille kohaselt peetakse kaitsvat tööõigust majanduskasvu ja 
töökohtade loomise takistuseks, on piiratud. 
Komitee näeb mitmesuguseid suuri puudujääke, mis õõnestavad märkimisväärselt rohelises 
raamatus toodud argumente ja perspektiive. Seega sooviks ta tuua välja järgmised küsimused, 
mille põhjalikum käsitlemata või esile toomata jätmine on kahetsusväärne: 
− sotsiaalne mõõde; 
− kollektiive käsitlev tööõigus; 
− inimväärse töö mõiste; 
− sotsiaalpartnerid ja kollektiivlepingud; 
− sotsiaaldialoog kaasreguleerimise vahendina; 
− kindlustatus töösuhetes. 
 
Komitee leiab, et kätte on jõudnud aeg viia läbi täielik ja põhjalik analüüs, mis põhineks peamiselt 
järgmistel elementidel: 
− liikmesriikide õigussüsteemide hindamine; 
− sotsiaaldialoogi toetus; 
− avalike teenustega arvestamine; 
− ettevõtte juhtimise ja töötajate osalemisega arvestamine; 
− tõeliste füüsilisest ettevõtjast isikute tunnustatud positsioon; 
− ILO töösuhteid käsitleva 2006. aasta soovituse nr 198 edendamine; 
− deklareerimata töö mõju; 
− rändevoogude mõju; 
− lahendused, kus kõik võidavad; 
− töötajate esialgse ja täiendav haridus. 

 
− Kontaktisik: Anna Redstedt 
  (Tel: 00 32 2 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 



- 7 - 

Greffe CESE 83/2007 (FR) KKO/am/ap 

 
5. ÄRIÜHINGUÕIGUS 
• Aktsiaseltside ühinemised ja jagunemised  
− Raportöör: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (töötajate rühm – ES) 
 
− Viide: KOM(2007) 91 lõplik – 2007/0035 (COD) – CESE 796/2007 
 
− Kontaktisik: Magdaléna Belarova-Carabin 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

6. MAKSUPOLIITIKA 
• Alkoholi aktsiisimäära ühtlustamine 
− Raportöör: Edgardo IOZIA (töötajate rühm – IT) 
 
− Viide: KOM(2006) 486 lõplik – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Komitee arvates ei oleks õige kasutada 1992. aasta inflatsioonimäära automaatset kohandamist 
12-liikmelises Euroopa Liidus, kuna 1995. aastal ühines Euroopa Liiduga veel 3 riiki, 1. mail 
2004. aastal 10 riiki ja käesoleva aasta 1. jaanuaris kaks riiki. 
 
Komitees korraldatud arutelul kinnitasid kõik osalejad vastuseisu komisjoni ettepanekule ning 
väljendasid soovi, et komisjon viiks tulevikus läbi põhjaliku mõjuanalüüsi. Komitee soovib 
kõnealuse ettepaneku tagasivõtmist. 

 
− Kontaktisik: Imola Bedö 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

7. SISETURG 
• Teenused siseturul 
− Raportöör: Karin ALLEWELDT (töötajate rühm – DE) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 793/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
ELi teenustedirektiiv on tekitanud palju lahkarvamusi. Paljuski on põhjus selles, et direktiivil on 
kaugeleulatuv mõju riigisisestele tööturgudele. 



- 8 - 

Greffe CESE 83/2007 (FR) KKO/am/ap 

 
SMO läbi viidud uurimusküsitlus näitas, et on suur huvi tööturgude, tööhõive ja tarbijakaitsega 
seotud uute väljakutsetega tegelemise vastu teenuste siseturul. 
 
Teave uue siseturu strateegia võimalike mõjude kohta tööhõivele ei ole piisav, tervikuna 
prognoositakse eelkõige nn tööhõive ümberpaiknemist, kuid ka töökohtade kadumist. 
 
Enamasti oodatakse muutusi riiklikes töö- ja tööhõivetingimustes, nt lühiajaliste töölepingute 
osakaalu ja paindlikkuse suurenemine. Positiivsed ootused on seotud paremate tööpakkumiste, 
keeleõppe ja kvalifikatsiooniga üldiselt. 
 
Lähetust käsitlevate eeskirjade puudulikku rakendamist peeti sageli probleemiks. 
 
Töötajate suurem liikuvus toob kaasa suurema vajaduse nõustamise järele. 
 
Tarbijad hindavad kõrgelt kvaliteeti ja õiguskindlust, kuid neid aspekte ei edendata ELi 
teenustedirektiiviga piisavalt. 
 
Tarbijakaitsele tuleb teenuste siseturul pöörata suuremat tähelepanu ning riiklikul ja ELi tasandi 
teabestrateegial on määrav roll. 
 
EMSK jälgib ka edaspidi teenuste siseturu mõjusid tööhõivele ja tarbijakaitsele. 

 
− Kontaktisik: Claudia Drewes-Wran 
  (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-post: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. TRANSPORT – TEHNILISED NORMID JA OHUTUSNÕUDED 
• Liiklusohutus ja elukutselised sõidukijuhid 
− Raportöör: Thomas ETTY (töötajate rühm – NL) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 809/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Liidu liiklusohutuse poliitika, sealhulgas “Kolmas Euroopa Liidu liiklusohutuse 
tegevusprogramm” (2003) ja “Euroopa Liidu liiklusohutuse tegevusprogrammi vahekokkuvõte” 
(2006), on suunatud sihtrühmale, mis koosneb teiste hulgas nii mootorratturitest, jalakäijatest ja 
noortest kui ka elukutselistest sõidukijuhtidest. Kuid komisjon on välja jätnud mitu asjakohast 
teemat, millest üks on sotsiaalpartnerite arvates lausa hädavajalik. See on teede infrastruktuuri 
ohutuse ühe osana puhkealade, eelkõige ohutute ja turvaliste puhkealade tagamine elukutselistele 
sõidukijuhtidele. 
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EMSK soovitab omaalgatuslikus arvamuses luua liiklusohutuse ja veokijuhtide tervise ja ohutuse 
tagamiseks ning maanteeveole suunatud kuritegevusega võitlemiseks kogu Euroopa Liidus 
elukutselistele sõidukijuhtidele rohkem ohutuid ja turvalisi parkimiskohti. 
 
Rahvusvaheline Maanteevedude Liit (IRU) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF) on 
sõnastanud ühised kriteeriumid, mis on asjakohased ja teostatavad ning millega tuleb nende 
puhkealade loomisel arvestada. 
 
Komitee tervitab Euroopa Parlamendi loodud ja Euroopa Komisjoni toetatavat algatust viia läbi 
katseprojekt, mille eesmärk on kontrollida elukutselistele sõidukijuhtidele ohutute ja turvaliste 
parkimiskohtade loomise teostatavust ja anda nende loomiseks starditoetust. 

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

• Põllumajanduslike ratastraktorite valgustusseadmed (kodifitseeritud 
versioon) 

 
− Viide: KOM(2007) 192 lõplik – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
 
− Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Lennutransporditeenuste ühiseeskirjad 
− Raportöör : Thomas McDONOGH (tööandjate rühm – IE) 
 
− Viide: KOM(2006) 396 lõplik – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
- Kõik avaliku teenindamise kohustusega lennuettevõtjad peaksid olema seotud täitmise 

garantiidega. 
- Tuleks sõlmida teenuse taseme lepingud avaliku teenindamise kohustusega 

lennuettevõtjate poolt teenindatavate lennujaamade ja lepinguosalise riigi vahel. 
- Avaliku teenindamise kohustusega lennuettevõtjate reisijatele peaks olema ette nähtud 

suurem hüvitus, kui on sätestatud määruses (EÜ) 261/2004, kuna ei pruugi olla 
alternatiivse transpordi kasutamise võimalust. 

- Avaliku teenindamise kohustuse pakkumismenetluses peaks osalema vähemalt kaks 
pakkujat. 
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- Euroopa-sisestel lendudel peaks tagasilennu hind olema sama mis väljuval lennul. Kui 
edasi-tagasilennu kumbki suund on olulisel määral erineva hinnaga, siis peab see olema 
põhjendatud. 

- Avaliku teenindamise kohustusega lennuettevõtjate piletid peaksid olema tagastatavad 
nagu kõigi teiste lennuettevõtjate piletid, vastavalt tingimustele. 

- Lennupileti hinna arvestus peaks olema piletil selgelt toodud, nagu ka maksud, 
lennujaamamaksud jne. 

- Intermodaalne lähenemine peaks tagama ühtlase tegutsemisruumi kõigile 
transpordiliikidele. Turvalisuse kulud on lennundus ebaproportsionaalselt suured, mis 
tuleb kõrvaldada. 

- Viide kiirrongidele peaks jääma, kuna mõningates liikmesriikides neid ei ole. 
- Komisjon peaks läbi viima auditeid, et kontrollida, kas riiklikud lennunduse 

reguleerimisametid täidavad oma kohustusi ühetaoliselt ja ausalt ning ega ükski nende 
tegu ei moonuta konkurentsi. 

- Komisjoni poolt algselt välja pakutud ühekordne julgestusala tuleks sisse seada läbi 
Euroopa lennujaamade liikuvatele reisijatele. 
Üks muudatus peaks puudutama ka reisijate kontrollimist lennujaamades ja hõlmaks 
kiirmenetlust (biomeetrikat), et lihtsustada asjaajamist regulaarsetele reisijatele. 

- Üks kuu varem ostetud piletitel peaks olema taganemise aeg, et klient saaks seda 
karistuseta 48 tunni jooksul tühistada. Pileti tagastamise korral peaks kliendil olema õigus 
saada hüvitust ka kõigi lennuga seotud maksude eest. 

 
− Kontaktisik: Siegfried Jantscher  
  (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. PÕLLUMAJANDUS 
• Puu- ja köögiviljad 
− Raportöör: Mario CAMPLI (erinevate elualade rühm – IT) 
 
− Viide: KOM(2007) 17 lõplik – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

EMSK toetab komisjoni strateegiat, mille eesmärk on aastaks 2013 luua ühtne ja tasakaalustatud 
esimene sammas. Selleks kutsub komitee komisjoni üles looma hoolikalt läbimõeldud puu- ja 
köögiviljasektori üleminekuprogramm, et kõik sektoris tegutsevad ettevõtted uue süsteemiga 
kurssi viia. 
 
EMSK nendib, et komisjon ettepanekus ei väljuta eelarve piiridest. Komitee arvab ka, et turult 
kõrvaldamise ja eksporditoetuste kaotamise kaudu jääb komisjonile rohkem vabu vahendeid 
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edaspidiste rakenduskavade jaoks, kuid võib-olla ei leia need rakendust ning jäävad tõhusamate 
tootjaorganisatsioonide investeeringuteks kasutamata. 
 
EMSK nendib, et rakenduskavadesse lisatakse ettepanekus uusi poliitiliselt ja majanduslikult 
olulisi meetmeid (turu kriisijuhtimine, keskkonnapoliitika, müügiedendamine) ning mõningate 
strateegilisteks peetavate meetmete puhul suurendatakse ühenduse kaasfinantseerimise määra 
(60%-ni). Kõnealune uuenduslik poliitika koos ühenduse rakenduskavade rahalise abi ülempiiri – 
iga tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu väärtusest 4,1% – säilimisega tähendab tegelikult 
investeerimiseks vabade vahendite vähenemist. 
 
Kõigil eelnimetatud põhjustel peab EMSK vajalikuks teha vähemalt kolm parandust eelarvet 
muutmata: 

 
− mitte lisada tootjaorganisatsiooni rakenduskavasse turu kriisijuhtimist; 
– loobuda 4,1%-lisest ülemmäärast, kui meetmeid kaasfinantseeritakse 60% ulatuses; 
– kaasata kahe või enama tootjaorganisatsiooni ühismeetmeid, mida ühendus kaasfinantseerib 

60% ulatuses edendades nii tootjaorganisatsioonide koostööd ja pakkumise koondamist. 
 
EMSK võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku usaldada kriisijuhtimine tootjaorganisatsioonidele 
ja kutsub komisjoni üles määratlema riskijuhtimise läbipaistvaid kriteeriumeid ning tagama, et 
selleks ette nähtud vahendeid saaksid kasutada kõik tootjad, eesmärgiga muuta võimalik 
sekkumine kriisiolukordadesse tõhusaks ja võimaldada kõnealustel turgudel toibuda. 
 

− Kontaktisik: Arturo Iñiguez Yuste  
   (Tel. : 00 32 2 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

10.TERVISHOID JA TARBIJAKAITSE 
• ELi strateegia alkoholi põhjustatud kahju vähendamiseks 
− Raportöör: Jillian van TURNHOUT (erinevate elualade rühm – IE) 
− Kaasraportöör: Thomas JANSON (töötajate rühm – SE) 
 
– Viide: KOM(2006) 625 lõplik – CESE 807/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) tervitab komisjoni teatist „Euroopa Liidu 
strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel”. Kuid komitee 
nendib kahetsusega, et teatis ei küündi „ulatusliku strateegiani”, mille koostamisele kutsuti 
nõukogu 5. juuni 2001. aasta järeldustes. 
 
Kõnealune arvamus käsitleb alkoholi põhjustatud kahju vähendamist kui rahvatervise küsimust: 
alkoholi kuritarvitamine ning alaealiste joomine suurendavad alkoholist põhjustatud kahjusid. 
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Komitee soovitab tungivalt, et konkreetseks eesmärgiks seataks laste kokkupuute vähendamine 
alkoholitoodete ja -reklaamiga, et lapsi tõhusamalt kaitsta. 

 
Komitee kutsub komisjoni üles käsitlema alkoholi tekitatud kahju majanduslikke tagajärgi. 
Alkoholi negatiivsed tagajärjed on vastuolus Lissaboni strateegia eesmärkidega ning mõjutavad 
tööd, ühiskonda ja majandust. 
 
Komitee soovitab tungivalt, et koolitus- ja teadlikkust tõstvad algatused oleksid üks osa alkoholi 
tekitatud kahju vähendamise üldisest integreeritud strateegiast. 

 
Komitee tunnistab, et kultuuritavad on Euroopas erinevad. Kavandatud algatustes ja meetmetes 
tuleks kõnealuste erinevustega arvestada. 

 
 
− Kontaktisik: Ewa Kaniewska 
  (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Tarbijate kaitse sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral 
− Raportöör: Jorge PEGADO LIZ (erinevate elualade rühm – PT) 
 
− Viide: KOM(2006) 514 lõplik – CESE 795/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Kuigi EMSK märgib, et direktiivis sätestatud tähtaegu arvestades toimus teatise avaldamine 
viivitusega, tervitab komitee algatust ja nõustub suures osas komisjoni märkustega. Siiski leiab 
komitee, et nimetatud eeskirjad ning samuti finantsteenuste kaugturustuse eeskirjad ja 
elektroonilise kaubanduse teatud aspektid tasuks läbi vaadata kohe – ootamata ära, kuni 
lõpetatakse ühenduse õigustiku läbivaatamistöö tarbijalepingute osas. 
 
Lisaks EMSK: 
− kutsub komisjoni üksikasjalikult analüüsima vastuseid, mis saadakse vahepeal avaliku 

konsulteerimise käigus, ning läbi viima avalik arutelu huvirühmadega; 
− kinnitab oma seisukohta, et direktiivi kohaldamisala ei tohiks hõlmata ainult ettevõtete- ja 

tarbijatevahelisi suhteid, vaid äärmiselt kasulik oleks kaaluda selle aspekti läbivaatamist, et 
viia see põhiküsimustes kooskõlla elektroonilise kaubanduse eeskirjade kohaldamisalaga. 

 
Komitee ei nõustu komisjoni hinnanguga miinimumklausli kasutamise tagajärgede osas: 
komisjoni arvates ei põhjusta see direktiivi rakendamisel probleeme – mida õigusega teatises esile 
tuuakse. Ometi ei välista komitee võimalust kaaluda täielikku ühtlustamist vastava määruse 
kehtestamise teel, juhul kui sel viisil tagatakse tarbijatele suurem kaitse. 
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Lõpuks märgib komitee, et eriti tuleks keskenduda sellele, et tagada lepingupooltele – eelkõige 
vähem teavitatud tarbijatele – tegelik teave. Vaja on ka tõhusat sanktsioonide süsteemi kehtivate 
õigussätete rikkumise puhuks. 

 
− Kontaktisik: Luís Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Toiduhügieen / hinnadiskrimineerimise kaotamine 
− Raportöör: Panagiotis GKOFAS (erinevate elualade rühm – EL) 
 
− Viide: KOM(2007) 90 lõplik – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
− Kontaktisik: Jean-Pierre Faure 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

11. KESKKONNAKAITSE 
• Ohtlikud kemikaalid – eksport ja import 
− Raportöör : Antonello PEZZINI (tööandjate rühm – IT) 
 
− Viide: KOM(2006) 745 lõplik – 2006/0246 COD – CESE 799/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Komitee nendib komisjoni ühtse lähenemisviisi vajadust, et parandada inimeste tervise- ja 
keskkonnakaitset impordiriikides, eelkõige arengumaades. Samuti peaks komisjon kasutama 
paindlikke, selgeid ja läbipaistvaid meetmeid, mis põhineks sujuvatel ja ühtsetel menetlustel, et 
täiendavate halduskuludeta ja viivitusteta tagada asjakohane teave ohtlike kemikaale importivate 
riikide kohta. 
 
Komitee leiab, et määruses (EÜ) nr 304/2003 sätestatud rangemad eeskirjad, ning mis kaasati 
uude määruse ettepanekusse, on üleüldise ohutuse ja ohtlike kemikaalide haldamise seisukohast 
väga olulised. 
 
Komitee kiidab heaks komisjoni püüdluse määruse õigusliku aluse parandusest kasu saada, et 
suurendada ühenduse seadusandluse tõhusust ja õiguskindlust. See on ka otseselt seotud 2007. 
aasta juunis jõustuva määrusega (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). 
 
Komitee arvates tuleks uues õigusaktis käsitleda ka rakendamissuuniste ja teabedokumentide 
väljatöötamist ning ühenduse standardile vastava õppetegevuse korraldamist eelkõige 
tolliametnikele, millele aitaks kaasa komisjoni teenistused ja eriti Teadusuuringute Ühiskeskus. 
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Lisaks rõhutab komitee importivate riikide emakeelsete märgiste ja tehniliste andmete kasutamise 
olulisust. 
 
Komitee on veendunud, et pakutud mehhanismide tõhusa, sujuva ja läbipaistva toimimise võti 
peitub tollikontrolli korralduses ning tolliameti ja riigivõimude täielikus koostöös määruse 
rakendamisel. 

 
− Kontaktisik: Filipa Pimentel  
  (Tel. : 00 32 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 

• Taimekaitsevahendite turuleviimine 
− Raportöör: Frank van OORSCHOT (tööandjate rühm – NL) 
 
− Viide: KOM(2006) 388 lõplik – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 

 
– Põhipunktid: 
 

EMSK tervitab Euroopa Komisjoni ettepanekut kehtestada uus määrus taimekaitsevahendite 
turuleviimise kohta. Komitee leiab, et kavandatava direktiivi preambulis tuleks sõnaselgelt välja 
tuua ka piisava koguse taimekaitsevahendite kättesaadavuse tähtsus nõudlike Euroopa tarbijate 
varustamisel ohutute ja kvaliteetsete toiduainetega. 
 
EMSK väljendab muret taimekaitsevahendite heakskiitmise kriteeriumide kehtestamise üle. 
Nende kriteeriumide kohaldamine taimekaitsevahendite heakskiitmisele, lähtudes ainult nende 
toimeainete sisemistest omadustest ning arvestamata nende tegelikku kasutust ja kokkupuute taset, 
kahjustaks põhimõtet, et otsused tuleb teha riskianalüüsi alusel. EMSK ei saa nimetatud 
lähenemist toetada, kuna see pidurdab asjatult uute ja paremate ainete väljatöötamist. 
 
EMSK on arvamusel, et ettepanek viia sisse tsoonide alusel lubade väljastamine ja vastastikune 
tunnustamine on esimene samm lubade täieliku ühtlustamise poole Euroopas. Komitee teeb 
ettepaneku, et lubade vastastikune tunnustamine sätestataks ka tsooniüleselt, kui naaberriikides on 
sarnased tootmise tingimused. 
 
EMSK toetab asendamisele kuuluda võivaid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite võrdlevat 
hindamist. Kuid komitee kutsub üles neid hindamisi tegema harvemini ning kohaldama nimetatud 
ainete puhul tavapärast andmekaitseperioodi, et säilitada tööstuse valmisolek neisse ainetesse 
investeerida ning vältida seeläbi kitsaskohti põllumajandussektoris. 
 
EMSK arvates sisaldab määruse ettepanek liiga vähe stiimuleid taimekaitsevahendite lubade 
väljastamiseks väikesemahulise kasutuse eesmärgil ja teeb olukorra parandamiseks kaks 
ettepanekut: esiteks võiks käivitada süsteemi, mille järgi antaks algse taotluse esitajale seda pikem 
andmekaitseperiood mida rohkem väikesemahulisi kasutusi taotlus sisaldab. Teiseks palub EMSK, 
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et Euroopa Komisjon soodustaks liikmesriikide jaoks ajakohastatud nimekirja koostamist, milles 
loetletakse üles kõik lubatud (väikesemahulised) kasutused. 

 
− Kontaktisik: Yvette Azzopardi 
  (Tel : 0032 2 546 98 18 – e-post: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Lennutegevus / kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem 
− Raportöör: Richard ADAMS (erinevate elualade rühm – UK) 
 
− Viide: KOM(2006) 818 lõplik – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
− Põhipunktid: 
 

Komitee tervitab direktiivi ettepanekut, millega pakutakse hoolikalt kaalutud ja pragmaatilist 
lähenemist, kuidas lennundustööstuse tekitatud kasvuhoonegaaside kiirelt kasvavat kogust 
reguleerida ja tasakaalustada.  
 
Lennunduse toomine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi pädevusvaldkonda aitab süsteemi 
tugevdada ja stabiliseerida kui väljapaistvat mudelit CO2-heitmetega tegelemiseks globaalsel 
tasandil. 
 
Ettepanek on realistlik, võtab arvesse poliitilist, majanduslikku ja tarbijapoolset tugevat survet 
lennuliikluse ja õhutranspordi pidevaks arendamiseks ning kasutab lennundustööstuse ühe 
peamise kahjustava välismõju kompenseerimiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
turumehhanismi. 
 
EMSK tervitab kõigi Euroopasse suunduvate või Euroopast väljuvate lendude kaasamist süsteemi 
alates 2012. aastast, kuid arvab, et heitkoguste piirmäär, mis on seatud umbes 2005. aasta 
tasemele, peaks olema madalam ning rohkem kooskõlas teistes ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi sektorites nõutavate tasemetega. 
 
Komitee tunnistab, et teema on keerukas, kuid leiab, et ettepanek on mõnevõrra ebaselge ning 
selle eelised ei ole piisavalt selgelt välja toodud. Ettepanek on erinevatel viisidel ja tasanditel 
suunatud Euroopa Liidule tervikuna, üksikutele liikmesriikidele, eri tööstussektoritele ja 
üldsusele. Eelkõige tuleks rõhutada direktiivi positiivset potentsiaali ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi toetamisel ja tõhustamisel. Komitee märgib ka, et aktiivne lisatoetus on 
oodatud ka teistelt komisjoni osadelt, eriti energia ja transpordi peadirektoraadilt ning 
teadusuuringute peadirektoraadilt. 

 
− Kontaktisik: Annika Korzinek  
  (Tel. : 00 32 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
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• Patarei- ja akujäätmed 
− Viide: KOM(2007) 93 lõplik – 2007/0036 COD– CESE 803/2007 
 
− Kontaktisik: Jakob Andersen  
  (Tel. : 00 32 546 92 58 – e-post: jakob.andersenl@eesc.europa.eu)  
 
 

12.INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 
• Tulevased õigusaktid e-juurdepääsetavuse valdkonnas 
− Raportöör: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (erinevate elualade rühm – ES) 
 
− Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 810/2007 

 
− Põhipunktid: 

 
EMSK koostas komisjoni taotlusel ettevalmistava arvamuse tulevase õigusraamistiku kohta e-
juurdepääsetavuse valdkonnas, keskendudes eriti eakatele inimestele. 
 
Eelkõige on eesmärk määrata kindlaks, millist liiki teisese õigusakti alusel arendada ELi eesmärki 
luua täielikult kaasav ühiskond, võttes arvesse praegu toimuvaid kiireid majanduslikke ja 
sotsiaalseid ümberkorraldusi. 
 
EMSK leiab, et viimaste aastate poliitilisi ja sotsiaalseid muutusi arvestades on ühenduse e-
juurdepääsetavuse meede prioriteetse tähtsusega ja juurdepääs info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele peab saama avalike teenuste puhul kodanikuõiguseks. 
 
Kõnealune ühenduse meede peab sisaldama õigusvahendit, mis tugevdaks olemasolevaid 
õigusakte, ja seda toetavaid mittesiduvaid meetmeid eri poliitikavaldkondades, arvestades 
ühenduse meetme lisaväärtust. 
 
EMSK rõhutab, et kohase e-juurdepääsetavusealase poliitika rakendamiseks on oluline 
organiseeritud kodanikuühiskonna organisatsioonide osalus, näiteks toetusmeetmete edendamise 
kaudu käitumisjuhiste või kaasregulatsiooni osas. 

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

13. HARIDUS 
• Elukestev õpe 
− Raportöör: José Isaias RODRIGUEZ GARCIA-CARO (tööandjate rühm – ES) 
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− Viide: KOM(2006) 479 lõplik – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Põhipunktid: 

 
Komitee arvates on ettepanek Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomiseks vajalik. 
Kvalifikatsioonide ja oskuste asjakohane läbipaistvus aitab kaasa ühendusesisesele liikuvusele 
ning võimaldab ühtlustatud üldise juurdepääsu Euroopa tööturule. 
 
Komitee märgib, et esitatud ettepanekut tuleb käsitada soovitusena, st mittesiduva õigusaktina 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 249. 
 
Komitee arvates tuleks mudeli kirjeldusi eelkõige kutsekvalifikatsioone osas täpsustada ja 
lihtsustada, et need oleksid kodanikele, ettevõtetele ja spetsialistidele paremini arusaadavad. 

 
− Kontaktisik: Ewa Kaniewska 
  (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


