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1. EUROOPA LIIDU TULEVIK - JÄRELEMÕTLEMISAEG
•

Arvamuse eelnõu “Komitee panus 15.–16. juunil 2006 toimuvale
Euroopa Ülemkogule – järelemõtlemisaeg”

–

Pearaportöör : hr MALOSSE (Tööandjad – FR)

–

Viide : CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006

–

Põhipunktid:
15.–16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogul teevad riigipead ja valitsusjuhid kokkuvõtte
järelemõtlemisaja jooksul tehtud algatustest, mille kohta võeti vastu otsus 2005. aasta Euroopa
Ülemkogul pärast põhiseaduse lepingu ratifitseerimise ebaõnnestumist Prantsusmaal ja Hollandis
ning peavad kokkuleppele jõudma käimasoleva protsessi järgmiste etappide suhtes.
Sellega seoses soovib EMSK anda oma panuse arutellu, mitte üksnes oma eelnevate põhiseaduse
lepingut toetavate seisukohtade kordamise, vaid ka Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Komisjonile
soovituste koostamise teel.
Kõnealused soovitused põhinevad väitel, et Euroopa Liidu praegune identiteedikriis ja kodanike
eelarvamused Euroopa Liidu suhtes kajastavad pigem rahulolematust ELi poliitikate ja toimimisega
kui põhiseaduse lepinguga.
Seetõttu arvab EMSK, et
•

kriisist väljumise lahendusega peavad säilima põhiseadusliku lepinguga saavutatud
edusammud ja tasakaal ning arvesse tuleb võtta asjaolu, et põhiseaduse lepingu on
tänaseks ratifitseeritud 15 liikmesriiki.

•

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu ülesanne on teha oma volituste raames
asjakohaseid ettepanekuid Euroopa tuleviku ettekujutuse aluste väljaselgitamiseks ning
anda sisu Euroopa Liidu poliitikale, et see vastaks Euroopa elanikkonna ootustele.

Sellega seoses koostas EMSK Euroopa Ülemkogule rea soovitusi neljas valdkonnas eesmärgiga:
•

luua hea haldustava, ennetades põhiseaduse lepingu kõige uuenduslikumaid elemente,
eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja nende esindusorganite osatähtsuse
suurendamise teel ühenduse otsuste ettevalmistamise ja poliitkate kujundamise protsessis;

•

anda rohkem sisu ühenduse poliitikatele ja Euroopa Liidu kodakondsusele ning arendada
tõelisi ühenduse poliitikaid valdkondades, kus Euroopa mõõtme lisaväärtust ei ole enam
vaja tõestada;
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−

•

kasutada täielikult ära olemasolevaid lepinguid Nice’i lepingu üleminekusätete
rakendamise teel, mis võimaldavad üle minna kvalifitseeritud häälteenusele mõnedes
sotsiaalpoliitika valdkondades ning justiits- ja siseasjades, majandusjuhtimise
tugevdamise teel ja mahajäämuse vähendamise teel, kõrvaldades seega paljudes ühenduse
tegevusvaldkondades esinevaid puudusi;

•

kutsuda liikmesriikide üles rakendama usaldusväärset ja ühtset Euroopa teabepoliitikat,
tuginedes kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustikule.

•

Euroopa Liidu praeguse identiteedikriisi ületamiseks on vaja muuta Euroopa projekt jälle
usaldusväärseks ning anda integratsiooniprotsessile uus õiguspärasus.

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

2. SISETURG JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA
•

Sõiduautodega seotud maksud Euroopa Liidus

–

Raportöör : hr RANOCCHIARI (Tööandjad – IT)

–

Viide : KOM(2005) 261 lõplik – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab täielikult direktiivi ettepanekut, mille eesmärk on
siseturu toimimise parandamine ning keskkonnasäästlikkuse soodustamine. EMSK väljendab
heameelt selle üle, et esmakordselt kasutab komisjon ühenduse strateegia kolmandat sammast
(fiskaalmeetmed), eesmärgiga vähendada süsinikdioksiidi (CO2) heitmeid. Ühtlasi nõustub komitee
Euroopa Komisjoni hinnanguga positiivsete mõjude kohta, mida kõnealune ettepanek võib kaasa
tuua seoses kodanike vaba liikumise ja autotööstusega.
Sellega seoses kutsub EMSK komisjoni üles tugevdama praegust koostööd liikmesriikidega, et
tagada uue sõiduautode maksustamise süsteemi kooskõlastatud rakendamine, ning vastu võtma
integreeritud lähenemisviisi, et parandada maanteetranspordi keskkonnaalast jätkusuutlikkust.

−

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

Greffe CESE 87/2006 (FR/EN) LK/TA/am

.../...

-3•

VKEde koduriigipõhine maksustamine

− Raportöör : pr LEVAUX (Tööandjad – FR)
−

Viide : KOM(2005) 702 lõplik – CESE 742/2006

− Põhipunktid:
EMSK meenutab, et ta pooldab pikas perspektiivis elluviidavat maksustamissüsteemi ühtlustamist
Euroopa tasandil. Ühtlustamisel esineb siiski arvukalt takistusi, mistõttu EMSK:
•

•

•

avaldab taas oma heakskiitu komisjoni suunistele ja jõupingutustele VKEde tegevuse
arendamise hõlbustamiseks. Komiteel on siiski küsimusi väljapakutud meetmete tõhususe
ja piiratuse kohta;
leiab, et kuna tegemist on katsekavaga, olnuks asjakohasem välja pakkuda täpsem
raamistik, mis põhineks mõningate liikmesriikide ja VKEde ametialaste organisatsioonide
vabatahtlikul koostööl. Katseperioodi kestus võiks piirduda viie aastaga, misjärel saadud
kogemustest rakendataks vaid kõige tulemuslikumaid;
teeb komisjonile ettepaneku juhinduda alljärgnevalt loetletud arvamuste väljavõtetest ja
kujundada pikaajalisemas plaanis välja suunised, mis pakuksid VKEdele asjakohaseid
lahendusi, sh Euroopa ettevõtte statuudi väljatöötamist.

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

•

Ühtekuuluvusfond (kodifitseeritud versioon)

–

Pearaportöör : hr GRASSO (Ühiskonnaelu eri alad – IT)

–

Viide : KOM(2006) 5 lõplik – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006

–

Põhipunktid:
Komitee kinnitab oma juba mitmel korral väljendatud seisukohta, et ühenduse õigusaktide
kodifitseerimine viib Euroopa Liidu õiguslikud vahendid Euroopa kodanikele lähemale. See on
eriti oluline ühtekuuluvuspoliitika puhul, mis on ühenduse ülesehitamise seisukohast peamise
tähtsusega valdkond.

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

Avalikud teenused - reisijatevedu

–
–

Raportöör : hr BUFFETAUT (Tööandjad – FR)
Kaasraportöör : hr OTT (Töötajad – DE)

–

Viide : KOM(2005) 319 lõplik – 2000/0212 COD – CESE 734/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et komisjoni esitatud ettepanek võtta vastu määrus
avaliku reisijateveoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel kujutab endast edasiminekut
võrreldes eelmiste versioonidega, kuna selles nähakse ette otselepingute sõlmimise võimalus.
Siiski tuleb õiguskindluse saavutamiseks, mida soovivad nii korraldavad ametiasutused kui ka
teenusepakkujad, täpsustada teksti järgnevate punktide osas:
−

geograafiliste piirangute konkreetne kehtestamine avaliku transporditeenuse osutamisele
ja eriklauslid konkurentsimoonutuste takistamiseks otselepingute sõlmimise korral
piirkondliku omavalitsuse poolt kontrollitava teenusepakkujaga;

−

üldpõhimõtetest lahknev erand raudteetranspordi otselepingute sõlmimise osas, mis ei
tundu olevat õigustatud ja mis vajaks vähemalt oluliselt paremat õiguslikku raamistikku;

−

suhtumine teenuse kvaliteeti ja sotsiaalsätetest kinnipidamisse peab sarnanema 2002.
aasta veebruaris1 tehtud määruse ettepanekule , vaidlustamata subsidiaarsuse põhimõtet;

−

piirkondliku ja pikamaatranspordi täpsem määratlemine;

−

määruse rakendamine kõigile lepingutele, mis puudutavad avalikku transporditeenust ja
avaliku teenindamise kohustust või ainuõigust.

− Kontaktisik :pr Anna Wagner
(Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-post : anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

Teenuste osutamise koht

–

Raportöör : hr METZLER (Erinevad huvirühmad – DE)

–

Viide: KOM(2005) 334 lõplik – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006

1

KOM (2000) 7 lõplik – 2000/0212 (COD), muudetud dokumendiga KOM (2002) 107 lõplik
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–

Põhipunktid:
Hinnatava ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja muuta läbipaistvamaks mõningaid tülitekitavaid
käibemaksualaseid eeskirju, mis puudutavad teenuste osutamise kohta. Komitee tervitab
kõnealust, kuuendat käibemaksudirektiivi puudutavat algatust – tegemist on sammuga õiges
suunas Lissaboni protsessi ja siseturgu käsitlevas direktiivis nimetatud eesmärkide
ellurakendamise poole.
Samuti tuleb täita lüngad (töötada välja alternatiivne süsteem, mis võimaldab tõhusamat
maksukogumist,
kaotada
üksikisikute/tarbijate
ebavõrdne
kohtlemine,
kõrvaldada
konkurentsimoonutused ning segadus põhimõistete määratlemisel).

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

•

Väikesaadetiste maksuvabastus

–

Raportöör : hr DANUSĒVIČS (Ühiskonnaelu eri alad – LV)

–

Viide: KOM(2006) 12 lõplik – CESE 733/2006

−

Kontaktisik :hr João Pereira dos Santos
(Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-post : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

3. KESKKONNAKAITSE
•

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine

–

Raportöör : hr RIBBE (Ühiskonnaelu eri alad – DE)

–

Viide: Ettevalmistav arvamus – CESE 752/2006

–

Põhipunktid:
Bioloogiline mitmekesisus on meie planeedi elu alus ja tagatis. Juba majanduslikust enesehuvist
peab inimene püüdlema ökosüsteemide stabiilsuse säilitamise poole. Lisaks kohustab vastutus
loodu ees liigilist mitmekesisust säilitama. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse ei ole luksus, mida
saab endale lubada või millest võiks loobuda.
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-6EMSK tervitab tõsiasja, et kõik Euroopa institutsioonid, aga ka ELi liikmesriigid bioloogilise
mitmekesisuse säilitamise konventsiooni lepingupartneritena, on võtnud endale kohustuseks mitte
ainult peatada negatiivsed arengud, vaid muuta need vastupidiseks. Siiski avaldab EMSK
kahetsust, et soovide ja tegelikkuse vahel on väga suured erinevused: ametivõimud ei ole siiani
teinud midagi bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks, kuigi neilt seda oodatakse. Tegelikult
peaksid nad selles valdkonnas eeskujuks olema, kuid planeerimisotsused ja toetuskavad aitavad
tihti kaasa bioloogilise mitmekesisuse ohustamisele. Lisaks on rahastamisperioodil 2007–2013
kokkuhoid ette nähtud just nendes ELi poliitikavaldkondades, mis on bioloogilise mitmekesisuse
kaitse seisukohalt eriti olulised.
Vaja on positiivsemaid ja praktilisemaid näiteid ja näidisprojekte. Tuleb tõsta teadlikkust maastike
ja üldisemalt bioloogilise mitmekesisuse tähendusest ja praktilisest väärtusest. Samuti on vaja
avalikkuse eeskuju. Lõppkokkuvõttes on tegu inimkonna olemasolu põhialuste säilitamisega.
−

•

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

Säästva arengu strateegia läbivaatamisest

–
–

Raportöör : hr RIBBE (Ühiskonnaelu eri alad – DE)
Kaasraportöör: hr DERRUINE (Töötajad – BE)

–

Viide : KOM(2005) 658 lõplik – CESE 736/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on korduvalt viidanud säästliku arengu olulisusele Euroopa
tuleviku ja ülemaailmse arengu seisukohast ning tervitab seepärast tegevusprogrammi esitamist,
milles komisjon käsitleb kõnealust teemat. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kritiseerib siiski
seda, et teatis ei edendada säästliku arengu poliitikat, vaid näitab pigem et kõnealune protsess on
seiskunud.
Komitee märgib, et selged ei ole Lissaboni strateegia ja säästva arengu strateegia vahelised
seosed. Selleks, et lai avalikkus eelnimetatud seoseid mõistaks, tuleb teha pingutusi teavituse
vallas ja parandada strateegiate ühtsust. Muuta tuleb mõjuhinnangute rakendamise viisi, nii et
nendes arvestataks nüüdsest ka sotsiaalse ja keskkonna mõõtmega samal määral kui pööratakse
tähelepanu majanduslikule mõõtmele. Lissaboni strateegia raames propageeritud teadus- ja
uuendustegevus peaksid säästlikule arengule otseselt kaasa aitama.
Tavaliselt kirjeldab strateegia teed, kuidas eesmärke saavutada. Eesmärkide puudumine toob
paratamatult endaga kaasa puudused vahendite nimetamisel. See on teatise põhiline puuduse. Kui
ei ole täpselt teada, kuhu tahetakse minna, ei saa ka kindlaks määrata, kuidas sinna jõuda.
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omalt poolt väljendab soovi, anda kõnealusesse arutelusse
oma panus, luues selleks järk-järgult andmepanga, mis võimaldaks parimate tavade levitamist,
sisaldaks kohapeal tegutsevate asjaosaliste teel seisvaid takistusi jne; andmepanga eesmärk on
oskusteabe kogumine, mida saaksid kasutada komisjon ja huviringkonnad.
−

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

•

Biomassi tegevuskava

–

Raportöör : hr VOSS (Ühiskonnaelu eri alad – DE)

–

Viide : KOM(2005) 628 lõplik – CESE 747/2006
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab esitatud biomassi tegevuskava olulise panusena
Euroopa säästvasse arengusse. Biomassi osatähtsuse suurendamine taastuvate energiaallikate
hulgas on oluline eeldus saavutamaks Euroopa Liidu eesmärki suurendada 2010. aastaks
taastuvate energiaallikate osa 12%-ni energia kogutarbimisest. Kooskõlastatud põllumajandus-,
struktuuri-, regionaal- ja energiapoliitikaga võib põllumajandustootjate tõhusam kaasamine ka
energia tootmisse olla suunanäitajaks Euroopa konkurentsivõime, keskkonnakaitse ja
energiavarustuse jaoks. Igal juhul tuleks ka biomassitoodete jaoks kehtestada WTO lepingute
raames kvalifitseeritud turulepääsu vahendid. Ainult sel viisil on võimalik anda sellele Euroopa
noorele tootmisharule arenguvõimalus. Komisjoni ja liikmesriike kutsutakse üles muutma
kuuendat direktiivi kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
kohta sellisel viisil, et liikmesriikidel oleks lubatud kohaldada taastuvatest energiaallikatest
toodetud soojuse ja jahutuse kasutamisega seotud materjalidele ja teenustele vähendatud
käibemaksumäära. Euroopa Liidu struktuurifondides (sealhulgas ka ELERi) peab suurenema
vahendite osakaal, mis on määratud investeeringuteks biomassi ja muude taastuvate
energiaallikate valdkonda; nimetatud osakaal peaks moodustama kavandamisperioodi lõpuks
2013. aastal liikmesriikides keskmiselt 10% struktuurifondi vahenditest. Peale selle näeb komitee
kiireid tegutsemisvõimalusi ühise põllumajanduspoliitika raames energiataimede kasvatamise
toetuse kohandamise kaudu. Lisaks eesmärkide saavutamise jooksvale järelevalvele näeb Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ka vajadust kohustuslike biomassi tegevuskavade järele
liikmesriikides. Sel viisil oleks võimalik ära tunda ja mobiliseerida erinevaid piirkondlikke
potentsiaale. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ootab, et biomassi tegevuskava sisaldaks juba
toodete päritolu turvalisele sertifitseerimisele esitatavate nõuete kirjeldust. Komitee tervitab
asjaolu, et komisjon näeb bioenergiale ja fossiilkütustele ette samad heitenormid. Komitee
pooldab turulepääsu vahendite ühtset kasutamist kogu Euroopa Liidus eesmärgiga parandada
biomassi konkurentsivõimet.

−

Kontaktisik :hr. Siegfried Jantscher
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•

Temaatiline strateegia – Välisõhu kvaliteet

–

Raportöör : hr BUFFETAUT (Tööandjad – FR)

–

Viide : KOM(2005) 447 lõplik – 2005/0183 COD – CESE 750/2006

–

Põhipunktid:
EMSK kiidab igati heaks õhusaaste temaatilise strateegia üldeesmärgid ja selle õiguslikuks
väljundiks oleva direktiivi ettepaneku.
Temaatilist strateegiat ei saa käsitleda lahus õigusakti ettepanekust, nagu tuuakse selgelt välja
strateegia punktis 4.1.1. Seega komitee
−

kiidab täielikult heaks soovi põimida välisõhu kvaliteediga seotud eesmärgid ka ühenduse
teistesse poliitikavaldkondadesse;

Direktiivi ettepaneku osas komitee
−

−

−
−

soovitab pikendada tähtaega direktiivis ettenähtud nõuete täitmiseks 2010. aastalt 2015.
aastale PM2,5-osakeste kontsentratsiooni ülemmäärade puhul ja 2015. aastalt 2020.
aastale inimeste kokkupuute vähendamise osas kõnealuste osakestega, et anda piisavalt
aega sellekohase õigusmenetluse lõpuleviimiseks ja mõõtmispunktide sisseseadmiseks
liikmesriikides ning vajalike investeeringute tegemiseks;
peab mõttekaks enne kontsentratsiooni kohustuslike ülemmäärade kehtestamist näha ette
üleminekuperiood, mille jooksul liikmesriigid oleksid pidanud astuma samme sihiks
seatud kontsentratsioonimäärade saavutamise suunas;
väljendab soovi, et looduslikud peenosakesed jäetaks direktiivi kohaldamisalast välja.

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

•

Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine

–

Raportöör: pr SÁNCHEZ (Töötajad – ES)

–

Viide: COM(2003) 15 lõplik/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006

Greffe CESE 87/2006 (FR/EN) LK/TA/am

.../...

-9− Kontaktisik :
pr Yvette Azzopardi
(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-post : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Alternatiivsed kütused –maanteetransport

–

Raportöör : hr RANOCCHIARI (Tööandjad – IT)

–

Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 748/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Komisjoni eesmärk, nimelt 20% alternatiivkütuseid aastaks 2020, põhineb kahel
tunnustatud tehnoloogial/tootel (biokütus ja maagaas) ja ühel paljulubaval arengul (vesinik ja
kütuseelemendid). Biokütused ja maagaas on mõnedest probleemidest hoolimata saadaval siin ja
praegu, ning nad on suutelised toime tulema väljakutsetega, mis on seotud kütusejaotusealase
oskusteabe ja mootoritehnoloogiaga.
Biokütustega kaasnevad ökoloogilised eelised, kuna neil on reeglina oluliselt väiksem ja
ideaaljuhul isegi olematu mõju kliimale. EMSK tervitab seega biomassi tegevuskava puudutavat
komisjoni teatist ja teatist “Euroopa Liidu biokütuste strateegia”, kus õhutatakse jõulisemalt
edendama biokütuse tootmist. Biokütuse määra suurt tõusu vaadeldes arvestama järgmiste
kaasnevate keskkonnamõjudega
Maagaasi osas tunnistab komitee, et üleminekuperioodil vesiniktehnoloogia kasutuselevõtuni on
maagaasi ulatuslikum kasutamine sõidukikütusena hea alternatiiv naftale. Seni võetud meetmed ei
ole olnud piisavad maagaasi kasutamise edendamiseks autokütusena, kuigi Euroopa Komisjon
ootab maagaasi puhul suurimat üksikpanust 2020. aasta eesmärkide täitmisse. Praegused
takistused maagaasi kasutavate sõidukite ulatuslikumal kasutuselevõtul on tingitud sõidukite
piiratud valikust ning kütuse ebapiisavast ja ühtlustamata jaotusvõrgustikust. Euroopa Komisjon ja
liikmesriigid peaksid andma positiivset eeskuju oma sõidukite hankimisega. Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee soovitab komisjonil rakendada siduvaid meetmeid, juhul kui 2006. aastaks
ettenähtud biokütuste direktiivi hindamisaruanne näitab, et liikmesriikide võetud meetmed ei ole
olnud piisavad biokütuste ja maagaasi osas kavandatud eesmärkide saavutamiseks.
Vesinik näib olevat õige lahendus, ent turvalise ja kuluefektiivse vesinikumajanduse jaoks on vaja
teha märksa rohkem uurimis- ja arendustööd. Samal ajal, kui biokütuste ja maagaasi osa turul tänu
mootoritehnoloogiale ja kütusejaotussüsteemidele laieneb, on arendusalaste jõupingutuste
eesmärk pikemaajalised alternatiivid, näiteks vesinik. See tähendab, et biokütused ja maagaas on
sillaks säästliku kütuste kombinatsioonini 2020. aastal ja hiljem.

hr. Siegfried Jantscher
− Kontaktisik :
(Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-post : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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•

Keskkonnasõbralikud maanteeveokid

–

Raportöör : hr RANOCCHIARI (Tööandjad – IT)

–

Viide : KOM(2005)/634 lõplik – 2005/0283 COD – CESE 735/2006

− Kontaktisik :hr Siegfried Jantscher
(Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-post : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

4. TERVISE JA TARBIJAKAITSE
•

Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia

–

Raportöör : hr BEDOSSA (Erinevad huvirühmad – FR)

–

Viide : KOM(2005) 484 lõplik – CESE 739/2006

–

Põhipunktid:
EMSK toetab komisjoni algatust tervikliku Euroopa vaimse tervise strateegia väljatöötamiseks.
Vaimse tervise tähtsuse suhtes Euroopas ei saa mingit kahtlust olla. Komitee rõhutab, et selleks on
tarvis strateegiat, mis:
−

hõlmab erinevaid aspekte:
• tervishoiualase teadmiste parandamine,
• kiirem reageerimine terviseohtudele;
• ebavõrdsuse vähendamine tervishoiu valdkonnas;
• sotsiaalkaitse ja hea tervise kõrge taseme tagamine sektoriteülese tervishoiustrateegia
kaudu;

−

määrab kindlaks eesmärgid:
• edendada kõigi inimeste vaimset tervist;
• tegeleda rohkem ennetustööga;
• parandada haigete elukvaliteeti;
• töötada Euroopa Liidu jaoks välja vastav teabesüsteem ja uurimisprogramm;

−

annab soovitusi, seda eelkõige järgmistes valdkondades:
• katseprojekt kõigi osaliste vahelise piirkondliku teabevõrgustiku loomise kohta;
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−

deinstitutsionaliseerimise
vahendeid;

edendamine,

kasutamaks

paremini

olemasolevaid

määratleb vaimsete häiretega inimeste sotsiaalse hõlvamise edendamise ning nende õiguste
kaitse parimad tavad, mis peaks kuuluma Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti pädevuste hulka.

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

•

Pürotehniliste toodete turuletoomine

–

Raportöör: hr CASSIDY (Tööandjad – UK)

–

Viide: KOM(2005) 457 lõplik – 2005/0194 COD – CESE 730/2006

–

Põhipunktid:
Direktiivi eelnõu eesmärgid on järgmised: pürotehniliste toodete vaba liikumise kindlustamine
Euroopa Liidus, tarbijate ja spetsialistide kaitse parandamine, kõigis liikmesriikides kohaldatavate
ohutusnõuete ühtlustamine.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üldiselt toetab komisjoni direktiivi eelnõud, aga esitab
järgmised soovitused.
•

Komisjon peaks kaaluma pikemat siseriiklikku õigusesse ülevõtmise perioodi.

•

Tootja peaks vastutama katsetamise ja CE-vastavusmärgiste eest ning importijal peaks olema
teisene vastutus.

•

Vahemeetmena kuni direktiivi jõustamiseni võiks kasutada ka RAPEX-süsteemi.

•

Autotööstuses kasutatavad pürotehnilised tooted peaksid olema hõlmatud mitte standardiga,
vaid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) määrusega 1958. aasta kokkuleppe
raames (WG 29, Genf).

•

Komitee arvates peaks komisjon autotööstuses kasutatavate pürotehniliste toodete puhul
olema valmis aktsepteerima ühte liiki heakskiitmisvormi.

− Kontaktisik :
hr Václav Navrátil
(Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-post : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)
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•

Perfluorooktaansulfonaadid (PFOS)

–

Raportöör : hr SEARS (Tööandjad – UK)

–

Viide : KOM(2005) 618 lõplik – 2005/0244 COD – CESE 731/2006

–

Põhipunktid:
EMSK toetab komisjoni ettepanekut, kuid usub, et komisjon peab erandid üle vaatama
üksikjuhtude kaupa, vastavalt tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee (SCHER) nõuandele.
Igasuguse riski või mõjuhinnangu ajastamine peab olema kooskõlas suureneva nõudlusega
kemikaalidega seotud riskide hindamise järele süsteemi REACH raames

pr Magdalena Bêlařová-Carabin
− Kontaktisik :
(Tel. : 00 32 2 546 83 03 – e-post : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•

Meditsiiniseadmed

–

Raportöör: hr BRAGHIN (Tööandjad – IT)

–

Viide: KOM(2005) 681 lõplik – 2005/0263 COD – CESE 732/2006

–

Põhipunktid:
Käesoleva ettepanekuga muudetakse direktiivi 93/42/EMÜ, selleks et täpsustada teatavaid
olemasolevaid nõudeid ja et luua õiguslik alus kavandatavatele algatustele. Meditsiiniseadmete
raamdirektiivide tekstide ühtlustamiseks muudetakse ka aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid
käsitlevat direktiivi 90/385/EMÜ.

EMSK tervitab komisjoni ettepanekut. Komiteel on kõneluse teema kohta siiski mõned
konkreetsed märkused, saavutamaks paremini eesmärke õiguskindluse, selguse, lihtsuse ja
tervisekaitse valdkonnas.
− Kontaktisik :
pr Magdalena Bêlařová-Carabin
(Tel. : 00 32 2 546 83 03 – e-post : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)
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5.

TÖÖHÕIVE, HARIDUS JA KUTSEÕPE

•

Tööhõivepoliitika suunised

–

Raportöör: hr GREIF (Tööandjad – FR)

–

Viide: KOM(2006) 32 lõplik – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas uue integreeritud lähenemise ja mitmeaastase
tsükliga suuniseid perioodiks 2005–2008. Edu sõltub eelkõige sellest, kas liikmesriigid võtavad
oma kohustusi tõsiselt ning viivad riiklikke parlamente, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda
kaasates riiklikul tasandil tegelikul ellu kokkulepitud prioriteedid.
Kahjuks on paljudes liikmesriikides vaid vähe märke tööturu olukorra paranemisest, st parematest
ja rohkematest töökohtadest.
EMSK pooldab tõhusamate meetmete võtmist, edendamaks majandust ning sealhulgas avalikke
investeeringuid. Kõnealuste meetmete puhul tuleb arvestada töötajate õiguste ja kohustustega ning
tagada sotsiaalpartnerite ja asjassepuutuvate sotsiaalsete osalejate täielik kaasatus, ning meetmed
peavad sisaldama siduvaid ajakavasid ja pädevusi. Osalusdemokraatia põhimõtet tuleb
tegelikkuses kasutada nii riiklike reformikavade koostamisel ja rakendamisel kui ka
tööhõivepoliitika suuniste käsitlemisel. Sellest sõltub suures osas Lissaboni protsessi tööhõive
samba edu.

− Kontaktisik :
hr Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-post : alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Flexicurity (paindlikkus versus turvalisus): Taani näide

−
−

Raportöör : pr VIUM (Erinevad huvirühmad – DK)
Viide : Omaalgatuslik arvamus – CESE 740/2006

−

Põhipunktid:
Flexicurity Taani mudel tundub olevat näide sellest, kuidas on võimalik sotsiaalselt
tasakaalustatud viisil saavutada majanduskasv, kõrge tööhõivetase ja usaldusväärne
riigirahandus. Kõnealune flexicurity süsteem ühendab kõrge töötuabiraha taseme vallandamise
vastu kaitsmise liberaalsetest eeskirjadest tuleneva paindlikkusega. Rõhku pannakse ka aktiivsele
tööturupoliitikale. Taani flexicurity süsteemi ei saa vaadelda eraldi heaoluriigi raamtingimustest
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poliitiliste otsuste langetamisel ja tööturu- ja hariduspoliitika rakendamisest; ulatuslikust,
avalikult rahastatud sotsiaalvõrgustikust ning elanikkonna headest kutseoskustest. Taani
flexicurity süsteemi edu põhineb makromajanduslikul poliitika kooslusel, mis hoogustas
majanduskasvu ja tööhõivet. Kõrge maksukoormus on Taani flexicurity süsteemi vältimatu
tingimus.
Kui vaadelda Taani flexicurity mudelit Euroopa kontekstis, saab mõistetavaks, et seda ei ole
võimalik teistes riikides kultuurilistest, struktuursetest ja majanduslikest erinevustest tingituna
üks-ühele üle võtta. Kuid riikidel ja piirkondadel, kus on saavutatud teatud sotsiaalne standard,
on võimalik poliitilise strateegiana üle võtta teatud üldisi elemente. Seda eriti seal, kus
sotsiaalkapital (st standardite ja võrgustike kogum kombineerituna usaldusega üksikisikute ning
organisatsioonide vahel) on sarnaselt Taanile struktureeritud valitsuse ja tööturu osapoolte
koostöö traditsiooni ning kodanikepoolse muudatusteks valmisoleku vormis.
−

hr. Gilbert Marchlewitz
Kontaktisik :
(Tel. : 00 32 2 546 93 58 - e-post : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu )

•

Põhipädevused elukestvas õppes

–

Raportöör : pr HERCZOG (Erinevad huvirühmad – HU)

–

Viide : KOM(2005) 548 lõplik – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab täielikult komisjoni soovitusi põhipädevuste kohta
elukestvas õppes, mis on täielikult kooskõlas teadmistepõhise ühiskonna loomisele suunatud
Lissaboni strateegia ning perioodi 2005–2008 tööhõivepoliitika suunistega.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ettepanek võib (juhul, kui see ellu viiakse)
leevendada tööturu praeguseid probleeme.
Komitee arvates on esmatähtis tagada, et varakult koolist lahkunud noortel oleks võimalik saada
toetust ettepanekus mainitud põhipädevuste omandamisel mitteformaalse koolituse kavade
raames.
Rahvastiku vananemist arvestades on oluline pikendada eakate töötajate püsimist tööturul. Samuti
peab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väga oluliseks, et liikmesriikides oleks ka eakamatel
töötajatel võimalik omandada pädevusi, mis neil puuduvad ning et liikmesriigid looksid sellise
hariduse ja koolituse infrastruktuuri, mis võimaldaks juba omandatud pädevused säilitada ja neid
arendada.
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EMSK tunnustab, et sotsiaalpartnerid, olles peamisteks tegutsejateks tööturul, mängivad seatud
eesmärkide elluviimisel ja jälgimisel keskset rolli.
EMSK toetab ka valitsusväliste organisatsioonide aktiivsemat osalemist kogu protsessis ning
soovitab kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi tihendamist.
Esmatähtis on usaldusväärsete statistiliste andmete kättesaadavus elukestva õppega seotud
eesmärkide elluviimise jälgimiseks ja hindamiseks.
− Kontaktisik:
pr Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-post : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

6. VÄLISSUHTED
•

Kodanikuühiskonna olukord Lääne-Balkanil

–

Raportöör : hr DIMITRIADIS (Tööandjad – EL)

–

Viide: Ettevalmistav arvamus – CESE 751/2006

–

Põhipunktid:
Euroopa Liit kaotas 1990. aastatel Lääne-Balkanil märkimisväärse osa oma usaldusväärsusest,
kuid Euroopa Liidul on tähtis roll kõnealuse piirkonna kodanikuühiskonna organisatsioonide
toetamisel.
Poliitiline ebastabiilsus, korruptsioon ja investeeringute puudus piduravad majandusarengut.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on alati valmis toetama kõnealuse piirkonna
kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku arengut ning asutama erinevate riikidega ühiseid
nõuandekomiteesid.
EMSK soovitab komisjonil suurendada jõupingutusi, sealhulgas finantspanuseid Lääne-Balkani
kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks ning tagada parem kooskõlastus kõnealuses
valdkonnas tegutsevate erinevate organite ja ELi institutsioonide vahel.
EMSK kutsub Lääne-Balkani riikide valitsusi üles rohkem arvestama kodanikuühiskonna
organisatsioonide seisukohtadega.

− Kontaktisik:
hr Loïc Defaye
(Tel. : 00 32 2 546 83 57 – e-post : loïc.defaye@eesc.europa.eu)
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•

Aafrika kui vajalik prioriteet: Euroopa kodanikuühiskonna seisukoht

–

Raportöör : hr BEDOSSA (Erinevate elualade esindajad – IT)

–

Viide: Ettevalmistav arvamus – CESE 753/2006

–

Põhipunktid:
EMSK ühineb ELi Aafrika strateegia põhiprintsiipidega, mis Euroopa Komisjon 2005. aastal
vastu võttis ning tervitab kõnealust ambitsioonikat ja põhjalikku dokumenti.
Kuivõrd eelnevad arvukad Aafrikale antud lubadused ei ole leidnud alati järgmist, siis kutsub
EMSK üles ettevaatusele: kõige olulisem, mida EL selle kontinendi suhtes teha saab on oma
uutest lubadustest kinnipidamine.
EMSK on teinud selgeks kaks võtmevaldkonda, millesse kodanikuühiskonna organisatsioonid
oma panuse anda saaksid – täpsetele juhistele toetuv valitsemine ja AIDSi vastane võitlus.
Mõlemal juhul kutsub EMSK peamisi rahvusvaheliste tegutsejaid üles olema pidevalt
mobiliseeritud nii arengu valdkonnas, kui ka võimaldama kõnealuses valdkonnas toimivatele
Aafrika kodanikühiskonna organisatsioonidele lihtsustatud juurdepääsu ühenduse rahastamisele.

−

Kontaktisik:
hr Loïc Defaye
(Tel. : 00 32 2 546 83 57 – e-post : loïc.defaye@eesc.europa.eu)

•

Organiseeritud kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidu välistegevuses

–

Raportöör : hr KORYFIDIS (Palgatöötajad – EL)

–

Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 744/2006

–

Põhipunktid:
Omaalgatusliku arvamuse eesmärk on määratleda komitee ja laiemalt organiseeritud
kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidu välistegevuses, kaasa arvatud ühine välis- ja
julgeolekupoliitika (ÜVJP).
Käesolev arvamus on pika analüüsiprotsessi tulemus, mis viidi läbi teoreetilisel ja praktilisel
tasandil, kasuks tulid ka EMSK kogemused suhete osas, mis on loodud kandidaatriikide ja teatud
kolmandate riikide konsultatiiv- ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonidega.
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EMSK on seisukohal, et koos teaduse ja tehnoloogia arenguga, eriti just infotehnoloogia
valdkonnas, tähendab globaliseerumine ühiskondadevaheliste suhete struktureeritud kaasamist
klassikalistesse riikidevahelistesse suhetesse.
Kõnealuses kontekstis peab EMSK täitma kolme ülesannet organiseeritud kodanikuühiskonna
tähtsaima esindajana Euroopa tasandil:
−

−
−

tegutsedes ainulaadse vahendajana väljendab komitee Euroopa Liidu poliitilistes
organites organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohta ühenduse välispoliitikat
puudutavates küsimustes tänu oma demokraatlikule õigustikule ning tänu oma loovale
lähenemisele erinevaid huve lepitavat tegutsemisviisi rakendades,
komitee osaleb aktiivselt Euroopa Liidu ühenduse välistegevusega seotud poliitika
kujundamisel ja arendamisel,
komitee tagab ELi välispoliitika rakendamise ja selle majanduslike ja ühiskondlike
mõjude seire.

EMSK kutsub Euroopa Liidu poliitilisi organeid üles rakendama pideva institutsioonidevahelise
dialoogi meetodit eesmärgiga luua:
−
−

−

usaldusväärsed kollektiivsed teadmised Euroopa Liidu välistegevuse kohta,
välitegevusega seotud kavandatud tegevuste sisu, põhjenduste ja üksikasjade ühtlustatud
kontseptsioon.

Kontaktisik:
pr Beatriz Porres
(Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-post : beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)

7. ÕIGUSKÜSIMUSED
•

Kodanikukaitse

–

Raportöör : pr SÁNCHEZ (Töötajad – ES)

–

Viide: KOM(2006) 29 lõplik – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006

−

Kontaktisik:
pr Annika Korzinek
(Tel. : 00 32 2 546 80 65 – e-post : annika.korzinek@eesc.europa.eu)
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8. TEADUSUURINGUD
•

Ühenduse teadustegevusele antud hinnang

–

Raportöör : hr BRAGHIN (Tööandjad – IT)

–

Viide : KOM(2005) 387 lõplik – CESE 729/2006

–

Põhipunktid:
2004. aasta teisel poolel koostas kolmeteistkümnest kõrgetasemelisest eksperdist koosnev rühm
viie aasta põhjal hinnangu ühenduse teadusuuringute kohta aastatel 1999–2003, vastavalt
kuuendale raamprogrammile.
•

•

•

•
•

−

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab ja toetab kolmanda viie aasta põhjal läbi
viidud hindamise nimel tehtud pingutusi ja nii ulatuslikku kõrgetasemeliste ekspertide
kaasamist.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on korduvalt rõhutanud Euroopa teadustegevuse
eelarve olulise suurendamise vajadust ning avaldab seetõttu kahetsust antud summa
vähendamise üle.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rõhutab tööstuse ulatusliku osalemise ja
aktiivsema pühendumuse tähtsust teadus- ja uuenduslikule arendustegevusele Ülemkogu
poolt Barcelonas seatud sihtide saavutamise eeltingimusena.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates tuleb välja töötada sobivad vahendid, et
elavdada erasektori investeeringuid teadusuuringutesse ja tehnoloogiarendusse.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on hindamiskomisjoniga nõus selles osas, et
teadlastele tuleb anda enam autonoomiat ja vastutust.

Kontaktisik:
hr Václav Navrátil
(Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-post : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)
_____________
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