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Lõpp Euroopa mõõtme puudumisele

2008. aasta finantskriis tõi välja nõrkused Euroopa integratsioonis ning 

majandus- ja rahaliidus, mis pole kaugeltki veel saavutatud ja mis on 

jäänud püsima vaid kriiside ja tagasilöökide hinnaga, kahjustades selle 

usaldusväärsust nii ülejäänud maailma kui ka oma kodanike silmis. Eu-

roopa Liidu kasvav ebapopulaarsus eranditult kõigis liikmesriikides on 

muutunud praegu ELi suurimaks probleemiks. 

Valimiskampaania edenedes kõikjal välja ilmunud manifestid või et-

tepanekute loetelud jätsid mulje, et Euroopal oli tegelikult valida vaid 

kolme tee vahel, mis kõik viivad tupikusse. ELi laialisaatmine ja tagasi-

pöördumine valitsustevahelise poliitika juurde, teisisõnu nn rahvaste 

Euroopa unistuse lõpp, seaks ohtu ka rahu ja tulevased põlvkonnad. 

Status quo, mis säilitaks lõpuleviimata Euroopa Liidu, ei oleks võime-

line kodanikke kaitsma ja kipuks neid ühendamise asemel üksteisest 

eraldama. Edasi tormamine föderaalse mudeli suunas, mis on küll ah-

vatlev, takerdub Euroopa kodanike suurde skepsisesse – tõepoolest, 

kuidas usaldada veel enam võimu institutsioonidele, mis on näidanud 

oma suutmatust kuulata ja võtta arvesse eurooplaste soove?

Ent on veel üks võimalik tee, mis tähendaks toetumist majanduslikele 

ja sotsiaalsetele jõududele, et teha kindlaks ja tugevdada meie ühishu-

vi ning kujundada selle alusel ühist solidaarsust loovat poliitikat. See 

tähendaks tagasipöördumist Jean Monnet’ elluviidud ühenduse mee-

todi juurde, mis on ennast minevikus tõestanud. Ideoloogia asemel 

lähtutaks sihtmärgist ja selleni viivatest etappidest.

Sihtmärk on tugev ja solidaarne Euroopa 

Euroopa Liit peab tulevastes kriisides vastu pidamiseks muutuma palju 

tugevamaks. Selleks on vaja rohkem solidaarsust mitte ainult liikmes-

riikide, vaid ka kodanike vahel. Kodanikele tuleb lähitulevikus, 10 või 15 

aasta pärast pakkuda tõelist majanduslikku integratsiooni, mis on igal 

juhul hädavajalik ühisraha kasutamiseks kvalifitseeruvate riikide jaoks. 

See tähendab eelarve-, maksu- ja sotsiaalvaldkonna teatud volituste 

järkjärgulist ülekandmist ühisele tasandile. Alles siis, kui Euroopal on 

tugev ja solidaarne majandusliit, suudab ta liikuda edasi sellise täius-

tatud poliitilise liidu suunas, mida soovivad tema kodanikud. Aga me 

ei tohi teha sama viga kui põhiseaduse lepinguga – inimesed ei ole 

valmis nõustuma poliitilise suveräänsuse võimaliku ülekandmisega 

enne, kui nad näevad Euroopa tasandi pakutava täiendava identitee-

di konkreetset eelist. Seepärast on tingimata vaja, et poliitilised jõud, 

sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond seda ülekandmist mõistaksid. 

Selles osas on esmatähtis roll Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel, 

mille liikmed on näidanud valmisolekut oma vastutust kanda, toeta-

des üheskoos Euroopa tegevuskava. Komitee kava on konkreetne ja 

saavutatav, pakkudes tõelise sihtmärgi oma kodanike teenistuses ole-

vale tuleviku Euroopale.

Henri Malosse

Henri Malosse, EMSK president

Eessõna
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Sissejuhatus
Käesolev deklaratsioon on eelkõige suunatud Euroopa kodanikele. 

Ilma nendeta ja nende osaluseta laguneks Euroopa projekt koost. Ko-

danikud on taolisel raskel ajal peamised osalised.

Dokumendi teises osas sätestatakse Euroopa juhtimiskorralduse üm-

bermõtestamise aluspõhimõtted, selleks et täiel määral rakendada 

organiseeritud Euroopa kodanikuühiskonna potentsiaali, tuginedes 

samal ajal ühenduse meetodile.

Kolmas osa on tegevuskava, mis on eelkõige suunatud Euroopa Par-

lamendi ja Euroopa Komisjoni uuele koosseisule ja milles esitatakse 

konkreetsed meetmed, mis põhinevad komitee tegevusel ja arvamus-

tel.
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I.  
Euroopa Majandus - ja 
Sotsiaalkomitee (EMSK) 
deklaratsioon
Teie hääl konkurentsivõimelise, sotsiaalse, õiglase ja demokraatliku Euroopa Liidu heaks!
Viis aastat liidu päästmiseks!

Euroopa on ristteel. Meie kasutuses on viis aastat, mille jooksul 

liit päästa ja uuesti üles ehitada, võttes õppust finantskriisist, 

mis on viinud sotsiaalse ja poliitilise kriisini. Nii uue Euroopa 

Parlamendi valimine kui ka Euroopa Komisjoni koosseisu uuen-

damine 2014. aastal annavad võimaluse muuta poliitikavalikuid 

ja laiendada Euroopa tulevikku käsitlevat arutelu. 

Sillana kodanikuühiskonna ja ELi vahel ergutab Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee kõiki poliitikas osalejaid ka edaspidi püüdlema osalu-

sel põhineva, sotsiaalse ja õiglase integratsiooni saavutamise poole. 

Peame rajama solidaarsuse, mis oleks vastukaaluks riikide pahamee-

lele ja suurenevale omakasupüüdlikkusele. Ebaõnnestunud kriisiohje 

on soodustanud populismi ja andnud uue hoo Euroopa-vastasele 

liikumisele. Seepärast peamegi selgelt ja kõikehõlmavalt reageerima 

Euroopa inimeste hirmudele majandusliku olukorra ja töötuse pärast. 

Lahenduseks ei ole natsionalism ega populism, vaid tegevus Euroo-

pa tasandil. Vaja on investeerimisprogrammi, mille eesmärk on muuta 

majanduse ja ühiskonna struktuur ressursitõhusaks, jätkusuutlikuks, 

innovaatiliseks, kaasavaks ning Euroopa vananeva elanikkonna va-

jadusi arvestavaks. Nõnda tuleb Euroopa tulevikus hästi toime ja on 

rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Põhitähelepanu tuleks suuna-

ta kodanikele.

Kutsume üles looma konkurentsivõimelise, sotsiaalse, õiglase ja de-

mokraatliku liidu, mis kasutab täies mahus ära Euroopa võimalused; 

liidu, millel on kindlad väärtushinnangud, õigused ja poliitikavalikud 

– tõelise liidu. 
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On oluline meeles pidada, millistel põhjustel Euroopa Ühendus 

loodi ja miks see osutus vajalikuks. Pärast esimest ja teist maa-

ilmasõda oli ühenduse loomine mõistlik reaktsioon kõige hulle-

matele konfliktidele, millega inimkond seni kokku oli puutunud. 

Pärast 70aastast rahuaega on mõningates piirkondades unus-

tatud, et ilma selle saavutuseta ei oleks saanud võimalikuks 

ka järgnevad saavutused. Euroopa läks suurele depressioonile 

vastu lõhestunud mandrina ja selle tulemused olid šokeerivad: 

massiline töötus, nälg ja meeleheide, majanduskriis, mis toitis 

natsionalismi ning rassi- ja klassiviha. Sõda oli taolise arengu ja 

lõhestumise otsene tulemus. Olles raudkindlad, et see ei tohi 

kunagi korduda, rajasid ühendatud Euroopa asutajad esmalt Eu-

roopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) ning nende suurim saavu-

tus oli Euroopa ühenduste rajamise tulemusena saabunud rahu.

Nüüd, teades, et ehkki ajalugu ei kordu niisama lihtsalt, võivad samad 

tegevusmustrid korduda ja korduvadki, peame kindlalt ja selgelt uues-

ti kinnistama ühtsed ja universaalsed väärtused − inimeste väärikuse, 

vabaduse, võrdsuse, solidaarsuse ja mitmekesisuse austamine −, millele 

Euroopa tugineb, ja peamised põhimõtted − demokraatia, õigusriik 

ja inimõigused −, mis on muutnud need tegelikkuseks. Selleks et ni-

metatud väärtusi toetada, on Euroopas arenenud demokraatlikud 

sotsiaalse integratsiooni protsessid ja vahendid. Samuti on saanud 

peaeesmärgiks anda neid väärtusi edasi Euroopa kodanikele, et need 

kinnistuksid ja leviksid. Euroopal on vaja poliitikat, mis oleks nende 

väärtustega kooskõlas. Ajalooliselt on Euroopa Ühendus ja selle järg-

lane Euroopa Liit täiesti ainulaadsed. Oma ajaloo tähtsaimatel hetke-

del on Euroopa olnud võimeline tegema julgeid ja kaugeleulatuvaid 

demokraatlikke ja institutsioonilisi uuendusi. Niisiis, miks mitte teha 

uuendusi ka praegu, nn integratsiooniväsimuse ajal, kui riikidevaheline 

solidaarsus on habras ning kodanikud lähevad tänavatele nõudma pa-

remaid elamistingimusi ja tegelikku osalust demokraatlikus protsessis?

EMSK usub kindlalt, et ELi tulevikus tuleb välistada kaks liikumissuun-

da. Esiteks ELi lammutamine ja valitsustevahelise lähenemisviisi juurde 

naasmine, mis võib tähistada Euroopa unistuse, „Rahvaste Euroopa” 

lõppu. See võimalus, mida toetavad need poliitilised jõud, kes on kõi-

ge enam Euroopa integratsiooni vastu paljudes riikides, võib kergesti 

ohustada rahu ja tulevasi põlvkondi. Teiseks status quo säilitamine – 

lahendus, mida de facto on pakkunud enamik poliitilistest jõududest. 

See tähendaks, et säilib tasakaalustamata Euroopa Liit, millel on suur 

turg, mis on järjest enam avatud maailmale, ja teisalt bürokraatlik järe-

levalve- ja koordineerimiskord. On väga ilmne, et üha rohkem inime-

si põlgab ära sellise puuduliku ja keeruka Euroopa, mis neid ei kaitse 

ning ühendamise asemel pigem eraldab.

Komitee pooldab veel ühte liikumissuunda, sellist, mis lähendab Eu-

roopa majandus- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsejaid, et määrata kind-

laks ja liita tervikuks meie ühised huvid, ning rajada nendel põhinev 

ühine poliitika, mis edendab Euroopa kodakondsust, demokraatiat ja 

vastastikust solidaarsust. Nimetatud suunal liikudes võib osutuda va-

jalikuks uuendada ühenduse meetodit, mille visandas Jean Monnet. 

Täiendatud ühenduse meetod tähendab tugevaid institutsioone, mil-

lel on Euroopast kindel visioon ja mis töötavad koos kodanikuühiskon-

naga, et edendada Euroopa projekti. See tähendab ka valitsustevahe-

lise mõõtme tähtsuse vähendamist1.

II.  
Euroopa tegevuskava  
arutluskäik

Väärtustel põhinev ühendus. Mineviku ja praegused kitsaskohad ning tulevikuvisioon
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Kriisi tõttu, millest eurooplased väljapääsu ei näe, on põhiõiguste 

kaitse suureneva ebavõrdsuse ja demokraatiavastase suhtumise tõt-

tu ohtu sattunud ja selle peaks asetama Euroopa Liidu tegevuskavas 

tähtsale kohale. Seonduv teema on ligipääsetavus, sest erilist tähele-

panu tuleks osutada puuetega inimeste õigustele3.

EMSK saab aidata suurendada demokraatlikku vastupanuvõimet – po-

liitiliste institutsioonide ja ühiskondlike organisatsioonide suutlikkust 

edendada põhiõigusi, demokraatlikke väärtusi, mitmekesisust ja salli-

vust. Euroopa tegevuskava kujundavad praegu peamiselt majandus-

kriis ja selle mõjud. ELi institutsioonide jaoks on põhimõtte küsimus 

takistada demokraatiavaenulikku diskursust ja suhtumist, mis on mõ-

ningates riikides muutunud ohtlikult valdavaks poliitika põhisuunda-

des. 

Samuti on tähtis tugevdada institutsioonide dialoogi kodanikuühis-

konnaga kõigil tasanditel. Otsuste tegemisel tuleks jälle lähtuda ko-

danikele muret valmistavatest küsimustest, suheldes organiseeritud 

kodanikuühiskonnaga. Kaalul on ELi ja riiklike institutsioonide elujõu-

lisus ning arutlevad ja konsensuslikud protsessid võivad suurendada 

legitiimsust ja sisukust.

Peale selle tuleks laiendada solidaarsuse mõistet, et see hõlmaks ka 

muid vastastikuse mõju tüüpe (nt põlvkondadevaheline solidaarsus, 

solidaarsus puuetega ja puueteta inimeste vahel). Solidaarsus kujuneb 

välja järk-järgult aja jooksul ja vastava kasvatustöö toel. Solidaarsus on 

peamine stabiilse ja tõhusa poliitilise struktuuri loomisel ja see nõuab 

ka suuremat ELi eelarvet.

Tegevuskavas on esitatud konkreetsed ettepanekud kolmes valdkon-

nas, mis mõjutavad otseselt iga ELis elava ja töötava inimese elujärge.

Euroopa on suuteline demokraatlikeks uuendusteks erinevate algatus-

te kaudu kohalikul, riigi ja Euroopa tasandil (nt Euroopa kodanikual-

gatus). Täiendatud ühenduse meetod on paremini struktureeritud ja 

kõikehõlmavam meetod ja märkimisväärne samm edasi tavapärasest 

konsulteerimisprotsessist. See esindab kujutlust tõelisest kahekõnest 

oluliste sotsiaal- ja majandusvaldkonnas tegutsejatega, dialoogist, 

millel on otsene mõju liidu poliitikale. Lissaboni lepinguga loodi juba 

võimalus saavutada Euroopas suurem osalusdemokraatia. Kuid seda 

potentsiaali tuleb edasi arendada. Ühe riigi otsus võib tugevalt mõ-

jutada inimesi teistes riikides. Vajame tugevamaid institutsioone, et 

liikmesriigid saaksid selle olukorraga tegeleda.

Seetõttu on pärast Euroopa Parlamendi valimisi ja Euroopa Komisjoni 

koosseisu uuendamist 2015. aasta kõige sobivam aeg organiseerida 

Euroopa konvent, mis põhineb osalusdemokraatial ja kodanikuaktiiv-

susel. Nimetatud konvent on vajalik nii selleks, et edendada arutelu 

Euroopa demokraatia kujundamise teemal, kui ka selleks, et koostada 

tõeline kodanike tegevuskava, millega peavad tegelema liit ja liikmes-

riigid.

Kodanikele keskenduv liit peaks tegelema eurooplaste peamiste 

mureküsimustega. Mitmete uuringute kohaselt on kodanike usaldus 

Euroopa Liidu suhtes, vaid 32 %, ning enam kui pooled (58 %) neist 

usuvad, et nende hääl ei muuda ELis midagi. Eurooplastele muret 

tekitavatest teemadest nimetati kõige rohkem töötust ja majanduse 

olukorda (neid nimetas vastavalt 49 % ja 29 % vastanutest). Hoolimata 

sellest, et üldine usaldus, et EL suudab kriisi lahendada, on väike, nä-

hakse ELi siiski osalisena, kellel on parim positsioon, et võtta tõhusaid 

meetmeid võitlemaks finants- ja majanduskriisi tagajärgedega (22 % 

vastanutest − suhteline enamus)2.
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EL muutub pidevalt. Peame hindama selgelt Euroopa ühiskonna 

ja poliitika seisundit ning selgelt mõistma praeguseid kitsaskoh-

ti. EMSK ülesanne on kaasata kodanikuühiskond institutsiooni-

de muutmise protsessi ja ergutada selle potentsiaali panustada 

edasisse Euroopa integratsiooni. Tegevuskava on koostatud 

EMSK liikmete kogemustele ja teadmistele tuginedes ja selles 

esitatakse ettepanekud, mis aitavad ELil jõuda eesmärgile lä-

hemale, tegeledes samal ajal praeguste ja tulevaste kitsaskoh-

tadega. Käesolev tegevuskava esitab konkreetsed meetmed 

kolmes põhivaldkonnas, mis on omavahel seotud ja täiendavad 

üksteist.

A.  Jõuka Euroopa rajamine majandusliidu 
tugevdamise kaudu

Viimaste aastate jooksul on EMSK mitu korda esitanud oma ideid ja 

ettepanekuid ELi uute majandusjuhtimise vahendite kohta4. Need 

kajastavad kodanikuühiskonna organisatsioonide vaateid selle kohta, 

kuidas Euroopa Liit peaks liikuma majandusliku ja sotsiaalse integ-

ratsiooni poole. Nendes arvamustes on järjepidevalt väidetud, et kui 

eurooplased tahavad siseturust kasu saada, on selleks vaja täielikku 

majandus- ja rahaliitu ning edasist ja süvendatud majanduslikku integ-

ratsiooni ja sotsiaalset ühtekuuluvust, mitte ainult liikmesriikide majan-

duspoliitika paremat kooskõlastamist. 

Kriis on tugevalt välja toonud Euroopa mõõtme puudumise ja üks-

teisest kaugenemise nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed kulud ja Eu-

roopa tasandil juhitava majanduspoliitika lisaväärtuse eelkõige – kuid 

mitte ainult – euroala riikide jaoks. Euroopa Stabiilsusmehhanismi 

loomine ja Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi 2012. aasta 

juuli teadaanne, et ta teeb kõik endast oleneva, et päästa ühisraha, on 

ajutiselt vaigistanud turu volatiilsuse ja taastanud eurooplaste ja kõik-

jal maailmas asuvate ettevõtete usu, et Euroopa ei lagune ja Euroopa 

solidaarsus on endiselt olemas.

EMSK tundis seetõttu heameelt Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroo-

pa Komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja Euroopa Keskpanga 

presidendi ühise lähenemisviisi üle aruandes „Tõelise majandus- ja ra-

haliidu suunas”, mille nad edastasid Euroopa Ülemkogule 2012. aasta 

juunis5, kinnitades, et järgmise kümne aasta jooksul tuleb eesmärgiks 

seada majandus- ja rahaliidu tugevam ülesehitus, mis põhineb integ-

reeritud finants-, eelarve- ja majandusraamistikul ja suuremal sotsiaal-

sel mõõtmel. Kahjuks on 2012. aasta juunis käivitunud protsess olnud 

suurel määral olnud piiratud valitsustevahelise tasandiga ülemkogus, 

samas kui Euroopa Parlament ja EMSK on alati selgelt väljendanud, et 

ELi integratsiooni süvendamise edukus sõltub eelkõige Euroopa ko-

danike kaasamisest protsessi kohe algusest peale. EMSK on mures, et 

pelgalt valitsustevaheline käsitlusviis tõmbab edaspidi kriipsu peale 

poliitiliste jõudude, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna toetusele 

integreerituma Euroopa heaks. Selle tulemusena on EMSK koostanud 

üksikasjalikud soovitused, kuidas kaasata kodanikuühiskonda palju 

rohkem majandusjuhtimisse nii Euroopa kui ka riikide tasandil6.

III. 
EMSK tegevuskava: 
väärtustel rajanev  
Euroopa praktikas
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EMSK usub, et kuna ELi põhiprobleemid jäävad siiski alles, 

on hädasti vaja edendada majandusliitu. Eespool nimetatud 

aruandes sätestatud majandus- ja rahaliidu restruktureerimise 

neljas tugisambas on jäänud vaid veidi alles püüdlusest 

kaotada süsteemsed puudujäägid Maastrichti majandus- ja 

rahaliidu ülesehituses. Sellega seoses kannustab EMSK Euroopa 

institutsioone liikuma järgmise viie aasta jooksul majandus- ja 

fiskaalliidu suunas, kuna see on vajalik täiendus rahaliidule. 

Majandus- ja fiskaalliit tuleks üles ehitada liikmesriikide eelarvete 

koostoimele ja hõlmata tuleks järgmised valdkonnad.

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Euroopa ühised jõupingutused seoses investeeringutega: Euroopa investeeringute kava integreeritud finantsraamistikus, et 

tagada piisavad investeeringud Euroopa ajakohastamisse, kestvasse jõukusesse ja kõigi tööhõivesse ning parem elukvaliteet kvalitatiivse 

majanduskasvu kaudu. Peamine on siinkohal Euroopa energiapoliitika. Taoline plaan, mille üks tugisammas on sotsiaalne investeering 

arvukamatesse ja parematesse töökohtadesse, seab eesmärgiks ühendada tootlikkuse kasv pikas plaanis majanduse taastumisega 

lühikese aja jooksul. See võib anda uue hoo kvalitatiivsele majanduskasvule jätkusuutliku tööstus- ja teenustesektori poliitika kaudu, mis 

rõhutab hoolikat ressursside kasutamist. 

2. Euroala ühine võlahaldussüsteem7, sh võlalunastamisfond, nagu nõudis Euroopa Parlament8, ja euroala võlakirjade loomine, nagu on 

sätestatud Euroopa Komisjoni rohelises raamatus9, ning rohkem euroala ühiseid lühiajalisi riigivõlakirju.

3. Fiskaalpoliitika parem koordineerimine nii kulude poole pealt, nagu näevad ette esimene ja teine majanduse juhtimise pakett 

ning fiskaalkokkulepe, kui ka tulude poole pealt, koordineerides paremini maksupoliitikat, et peatada maksudest kõrvalehoidumine ja 

tugevdada demokraatlikku legitiimsust10.

4. Hoiuste tagamine ja võimalus, et Euroopa stabiilsusmehhanism rekapitaliseerib otseselt panku, mis ei ole likviidsed, kuid ei ole ka 

maksejõuetud, ja usaldusväärsed fiskaalsed kaitsemeetmed, mis taastaksid usu pangandussektorisse ja lõpetaksid krediidituru kriisi, 

eelkõige VKEde jaoks11.

5. Majanduspoliitika eelkoordineerimise rakendamine Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt12, sh fiskaalvõimekus ja 

solidaarsusmehhanism ELi tasandil, et leevendada asümmeetriliste šokkide mõju13. EMSK on väljendanud heameelt makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse üle, sest see on liidu uue majanduse juhtimisstruktuuri tähtis vahend. Siiski on Euroopa poolaasta 

makromajandusliku tasakaalustamatuse praegune menetlus vaja läbi vaadata ja seda tugevdada, et vähendada sümmeetriliselt nii 

puudujääke kui ka ülejääke14.

6. Edusammud sidusa eelarve- ja fiskaalliidu loomisel liikmesriikide ja ELi eelarve tõelise koordineerimise teel, püüdes samal ajal järk-

järgult kasutusele võtta euroala ühist eelarvet, mis kujundaks makromajanduspoliitikat ja toetaks rahanduspoliitikat ühenduse tasandil15.

7. Euroopa töötuskindlustussüsteemi rajamise jätkamine16, et vähendada rahalist survet ja vältida olukorda, kus asümmeetrilised 

majandusšokid tabavad liikmesriikide palgapoliitikat täie võimsusega.

8. Ettevõtluse julgustamine ja ettevõtete loomise ja tegevuse lihtsustamine. Riigi ametiasutused peaksid looma ettevõtlust soodustavad 

tingimused, sätestades õiglased konkurentsieeskirjad, parandades õiguskaitset ja õigussüsteemi toimimist, ning tagama võimalikult 

stabiilse seadusandliku korra. 

9. EL ja liikmesriigid on ühiselt otsustanud, et liidu keskkonna-, majandus- ja eelkõige energiapoliitika keskmes peab olema 

säästva arengu põhimõte. Liit peab tegelema praeguste üldsust vaevavate mureküsimustega seoses energiakulude, transpordiks 

vajaliku süsivesinikkütuse ja soojusvarustusega, kodumajapidamistes ja ettevõtetes kasutatava valguse ja energiaga. Komitee soovitab 

välja kujundada energia siseturu, jätkates plaane ühendada omavahel riikide energiavõrgud Euroopa energiavõrguks, mis võimaldab 

tulevikus optimeerida energia tootmist taastuvates energiaallikatest ja ühtlustada liikmesriikide hinnataset.

10. Tarbijakaitse tugevdamine ja tarbijaõiguste laiendamine kodanikuõiguste raames, eesmärgiga suurendada tarbijate osalust ja 

mõjuvõimu majandus- ja sotsiaalvaldkonnas jätkusuutliku ja vastutustundliku kasvupoliitika määratlemisel.
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tasakaalustamatusele. Ehkki sotsiaalpoliitika on ELi ja liikmesriikide 

vahel jagatud pädevus ja erinevad riiklikud sotsiaalsüsteemid ja 

-poliitika ning Euroopa algatused peavad üksteist täiustama, on see  

integratsiooniprotsessi aktsepteerimisel esmatähtis.

Sotsiaalsem liit käivitab äärmiselt konkurentsivõimelise sotsiaalse 

turumajanduse, mille eesmärk on täielik tööhõive, sotsiaalne areng 

ja kõrgetasemeline kaitse, ning taolise liidu põhielementideks on 

Euroopa minimaalsed sotsiaalsed normid, programmide ja rahastuse 

abil loodud solidaarsusmehhanismid, samuti sotsiaalsed stabilisaatorid 

ja algatused, mis tagavad Euroopa tööturul kõigile võrdse kohtlemise 

ja võrdsetel tingimustel liikuvuse.

EMSK usub, et poliitikas tuleks arvestada rohkem inimeste kui turuga. 

Viimastel aastatel on EMSK sageli rõhutanud, et erilist tähelepanu 

tuleb osutada täistööhõivele, töökohtade loomisele ja oskuste 

täiendamisele ning kvalifikatsioonide paremale sobitamisele tööturu 

vajadustega, tööalasele konkurentsivõimele, töö kvaliteedile ning 

keskkonnasõbralikematele ja parematele töökohtadele. Selleks et 

saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid, peab Euroopa 

tagama suurema hoo ja usaldatavuse, samuti parema järelevalve 

Euroopa poolaasta kontekstis. Lissaboni leping pakub uusi võimalusi 

selleks, et tugevdada Euroopa sotsiaalseid aspekte, mida peab veel 

põhjalikult uurima.

B.  Õiglase Euroopa rajamine sotsiaalliidu 
arendamise teel majanduskasvu ja tööhõive 
edendamiseks

Majanduskriis ja selle sotsiaalsed mõjud on põhjustanud paljudes ko-

danikes kartuse, et Euroopa sotsiaalne mudel ei jää püsima ja et ELi te-

gevuskavas domineerib turu integreerimine. Selle tulemusena ei usu 

nad enam, et ELi institutsioonid tahavad ja saavad parandada inimeste 

töö- ja elutingimusi. Mis on olnud tänini sotsiaalse Euroopa olulised 

osad? Komisjoni 1994. aastal välja antud valge raamat sotsiaalpoliitika 

kohta kirjeldab Euroopa sotsiaalset mudelit seoses väärtustega, mis 

hõlmavad demokraatiat ja üksikisiku õigusi, vabasid kollektiivläbirää-

kimisi, turumajandust, võrdseid võimalusi kõigi jaoks, sotsiaalkaitset 

ja solidaarsust. See mudel põhineb veendumusel, et majanduslik ja 

sotsiaalne areng on lahutamatud: „Tulevase eduka Euroopa loomisel 

võetakse arvesse nii konkurentsivõimet kui ka solidaarsust”17.

EMSK on alati rõhutanud, et EL ei ole ainult ühtne turg, vaid suur poliitiline 

projekt, mis rajaneb kindlatel väärtustel ja sotsiaalsetel põhiõigustel, 

ning et majanduskasv peab ELis käima alati käsikäes sotsiaalse 

arenguga. Peamine eesmärk pärast kriisi on vähendada vaesust ja 

taastada usk õiglasesse ja sotsiaalsesse integratsiooniprotsessi. Seega 

tuleb võrdselt tähelepanu pöörata nii sotsiaalsele kui ka majanduslikule 

Seega soovitab EMSK tungivalt Euroopa institutsioonidel luua sotsiaalliit, mille peamised prioriteedid on järgmised.

1. Keskenduda sotsiaalsele ühtekuuluvusele kõigis poliitikavaldkondades: ELi viimane laienemine, millele järgnes sotsiaalkriis, suurem 

ebavõrdsus nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikides ja lubadus luua sotsiaalne ühtekuuluvus ja sotsiaalne areng, mis ei osutunud kõigi 

jaoks tegelikkuseks. Seega on vaja uue hooga edendada sotsiaalset ühtekuuluvust.

2. Koostada koos kõigi sidusrühmadega Euroopa sotsiaalmeetmete kava: sotsiaalmeetmete programmis, sh tegevuskavas, 

tuleks seada selged käegakatsutavad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed eesmärgid, mis tuginevad strateegias „Euroopa 2020” juba 

seatud eesmärkidele ja parandavad neid. Eelkõige puudutab see jõupingutuste toetamist sellistes valdkondades nagu Euroopa 

reindustrialiseerimine, teenuste parandamine, massilise töötuse vähendamine ja kaotamine, sotsiaalsete põhiõiguste tagamine, 

ettevõtluse ja uute töökohtade loomise edendamine, vaesusevastane võitlus, sotsiaalse kaasatuse toetamine, sotsiaalsete investeeringute 

lihtsustamine, kõrghariduse ja kutsekoolituse edendamine ning sotsiaalse juhtimise arendamine ja osalusel põhinev pühendumine 

Euroopa projektile18.

3. Tagada töötajate vaba liikuvus ja sellega seoses kaitsta õigust töötada ja elada teises riigis kui üht Euroopa Liidu põhivabadust. 

Euroopa kodanike jaoks on väga tähtis keelata kõik diskrimineerimise vormid, mis on sätestatud ELi põhiõiguste hartas ja Euroopa 

aluslepingutes. EMSK on vastu nimetatud põhivabaduse igasugusele piiramisele ja on mures praeguse küsitava olukorra pärast töötajate 

vaba liikumise turul. Edaspidi ja järgmise viie aasta jooksul on vaja tõhusaid meetmeid, mis tagaksid liikuvuse võrdsetel tingimustel.
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4. Kehtestada miinimumsissetuleku normid: üks sotsiaalkriisi õppetund on see, et tuleb tagada kodanike parem kaitse. Ei piisa sellest, 

kui pankadele tagatakse lahendused hädaolukorraks – ka inimesed vajavad neid. EMSK kutsub seega üles käivitama Euroopa algatuse, et 

luua Euroopa miinimumsissetulekute normid. Euroopa vajab kriisi ajal kindlaid majanduslikke ja sotsiaalseid stabilisaatoreid19.

5. Parandada noorte tulevikuväljavaateid: Euroopa ei saa pelgalt oodata, et majanduse olukord paraneks, vaid peab tegutsema 

kiiresti ja tõhusalt, et parandada noorte eurooplaste tööhõivevõimalusi. Pealegi peavad paljud liikmesriigid püüdma lahendada 

struktuuriprobleeme, reformides tööturge ning haridus- ja koolitussüsteeme. Nn kadunud põlvkond ja võimalus, et noored 

inimesed jäävad avastamata, võivad seada ohtu kogu Euroopa integratsiooniplaani. Sel otstarbel on vaja piisavat rahastust. Järgides 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi mudelit, tuleb luua ühenduse programm noorte tööhõive edendamiseks (noorte 

tööhõive fond)20.

6. Edendada sotsiaalset partnerlust ja kollektiivläbirääkimiste autonoomiat: on väga tähtis soodustada sotsiaalpartnerite 

autonoomiat ja nende erilist rolli, nagu on sätestatud aluslepingutes, ja eelkõige austada täiel määral palgaläbirääkimiste autonoomiat 

Euroopa poolaasta kontekstis. Samuti peab EL tagama, et Euroopa sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud kokkuleppeid austatakse täiel määral. 

See tähendab, et sotsiaalse dialoogi käigus sõlmitud kokkulepped tuleb muuta siduvateks õigusaktideks, kui sotsiaalpartnerid seda 

soovivad.

7. Arendada ELi tegevuskava „work 4.0” jaoks ning töösuhteid, mis tagavad töökohas demokraatia: piisavad töötajate õigused ja head 

tööohutuse ja -tervishoiutingimused on väga tähtsad Euroopa sotsiaalse mudeli kujundamisel ja ajakohastamisel. Uued tehnoloogilised 

ja majanduslikud arengud, nt pilvandmetöötlus, ulatuslik andmete ja andmete väärtusahelate areng, nutikad tehased, robootika 

jne, muudavad töö- ja töötajate maailma. ELi tööstusbaasi ja teenuste hädavajalikuks ajakohastamiseks peavad töötajad sotsiaalses 

innovatsiooniprotsessis kaasa tegema ja aktiivselt osalema.

8. Tagada mittediskrimineerimine ja kõigile võrdsed võimalused. See tähendab, et a) ei ole soopõhist diskrimineerimist seoses 

sotsiaalkaitsega, paremini on tagatud võrdne töötasu, naiste osakaal juhatuses ja nõukogudes suureneb, võrdse kohtlemise direktiivi 

kohaldamisala laiendatakse tööhõivest väljapoole ja b) ei ole diskrimineerimist puude alusel seoses sotsiaalkaitsega ja kõigile puuetega 

inimestele on paremini tagatud kõigi inimõiguste ja põhivabaduste võrdne kasutamine.

9. Sotsiaalse arengu protokoll aluslepingutes: EMSK tegi juba ettepaneku, et Euroopa aluslepingutesse lisataks sotsiaalse arengu 

protokoll, mis peaks selgitama sotsiaalsete põhiõiguste ja majanduslike turuvabaduste suhet, kinnitades, et ühtne turg ei ole eesmärk 

omaette, vaid et see loodi kõigi ELi kodanike sotsiaalse arengu saavutamiseks21.
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C.  Demokraatliku kodanike Euroopa rajamine 
Euroopa avaliku ruumi kaudu

Majanduskriis näitas, kuivõrd seotud on Euroopa ühiskond. On selge, 

et Euroopa tasandi otsustusprotsess on legitiimne ja tõhus üksnes siis, 

kui seda toetab asjakohane juhtimiskord. 

Demokraatlik poliitiline kord toetub kahele tugisambale, milleks 

on kodanikuühiskond ja poliitika. Neid ühendab kodanikuaktiivsuse 

kontseptsioon. EL ei tule toime majandus- ja institutsionaalse kriisiga, 

kui ei tehta julgeid samme demokraatlikuks poliitiliseks ühenduseks 

saamise suunas.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Seega nõuab EMSK tungivalt, et Euroopa institutsioonid püüaksid kiiresti edendada demokraatiat ja kodanikuühiskonna osalust, 

eelkõige rakendades järgmisi ettepanekuid.

1. Asutada tuleks ELi osalusdemokraatial ja kodanikuaktiivsusel põhinev Euroopa konvent. Nimetatud konvent peaks alustama tööd 

2015. aastal.

2. Tugevdada tuleks osalusdemokraatia mehhanisme kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 11. Kodanikuühiskonna horisontaalse 

dialoogi (ELi lepingu artikli 11 lõige 1) ja vertikaalse dialoogi (ELi lepingu artikli 11 lõige 2) osas nõuab komitee eeskirju nende 

meetodite ja osapoolte kohta22. EMSK soovitab samuti koostada üksikasjaliku uuringu, milles vaadatakse läbi olemasolevad protsessid 

kodanikuühiskonna osalemiseks; laiendada läbipaistvusregistrit, et hõlmata nõukogu; Euroopa institutsioonidel soovitab komitee luua 

ühtse andmebaasi, mis sisaldab teavet kontaktide, konsultatsioonide ja kodanikuühiskonna dialoogi kohta, ja koostada iga-aastase 

aruande kasuliku suhtlusvahendina, mille abil näidata, mil määral teostatakse ELis juba osalusdemokraatiat23.

3. Euroopat, selle kultuuri ja ajalugu käsitlevate kursustega alustamine kõigis liikmesriikides ja kodanikuõpetus peaks olema koolide 

õppekavades tähtsamal kohal ning seda peaks toetama ja kooskõlastama Euroopa tasandil.

4. Eelkõige peaks keskenduma ELi kodanike põhiõigustele. EMSK leiab, et EL peaks tugevdama põhiõiguste kultuuri ELi tasandil ja 

et sotsiaalseid põhiõiguseid ei saa käsitleda eraldi kodaniku- ja poliitilistest õigustest, mistõttu tuleb neile osutada erilist tähelepanu, 

võttes arvesse järeldusi ja soovitusi, mille tegi Euroopa Parlament 13. märtsi 2014. aasta resolutsioonis troika (Euroopa Keskpank, 

Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse tööhõivealaste ja sotsiaalsete aspektide kohta seoses euroala 

programme kohaldavate riikidega24. Komitee kutsub liikmesriike seega üles arendama põhiõiguste kaitsmise ja edendamise kultuuri 

kõigil valitsemistasanditel ja julgustab kindlalt komisjoni igas poliitika- ja õigusloomevaldkonnas tegutsema tulemuslikult oma rollis 

aluslepingute kaitsjana ning esitama täiendavaid meetmeid ja edendusmeetmeid25.
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5. Vastu tuleks võtta Euroopa sihtasutuste ja Euroopa ühenduste põhikiri. EMSK kinnitab lisaks oma toetust Euroopa sihtasutuse 

põhikirja kavandile ning rõhutab vajadust vältida mis tahes diskrimineerimist võrreldes Euroopa poliitiliste sihtasutustega26. Samuti kutsub 

komitee veel kord komisjoni üles esitama ettepaneku võtta vastu ühenduste Euroopa põhikiri27.

6. Euroopa Komisjon peaks viivitamata vaatama läbi konsulteerimise miinimumstandardid eesmärgiga kaasata paremad 

kodanikuühiskonna osalemisstandardid Euroopa otsustusprotsessi, luues süsteemsemad, parema struktuuriga ja vajaduse korral rahaliselt 

toetatavad konsulteerimismehhanismid. Liikmesriigid peavad vähemalt tagama, et asjakohasel tasandil luuakse nõuandvad organid, et 

koostada soovitusi keskkonna-, majandus- ja sotsiaalarengu küsimustes, kaasates mitmesuguseid kodanikuühiskonna organisatsioone 

eesmärgiga edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga ja üksmeelt demokraatliku juhtimise küsimuses28.

7. Euroopa Komisjon peaks koostama rohelise raamatu, milles on selged poliitilised ettepanekud, et luua püsiv ja stabiilne raamistik 

kodanikega peetava vertikaalse, läbiva ja horisontaalse dialoogi tarbeks. Liikmesriike kutsutakse üles looma vajalikke mehhanisme ja 

organeid, et võimaldada riikliku ja piirkondliku tasandi dialoogi kodanikuühiskonnaga.

8. Kolmandate riikide kodanikele, kes on pikka aega ELis elanud, tuleks anda ELi kodanikega võrdsed õigused. Põhiõiguste 

hartat kohaldatakse kõigi Euroopas elavate inimeste, mitte ainult ELi kodanike suhtes. Seega peaks EL võtma vastu sisserände-eeskirja, et 

pakkuda suuremat läbipaistvust ja õigusselgust seoses ELis elavate kolmandate riikide kodanike õiguste ja vabadustega. Komitee arvab, et 

Euroopa välismaalaste õigus peab tagama võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtte29.

9. Toetada tuleks üldsusele nähtavaid projekte, nt Euroopa noortekaart, Euroopa Ülikooli Instituut, ja luua struktureeritud avalik ruum 

dialoogi pidamiseks Euroopa kodanikühiskonnaga.
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