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Head lugejad!

Algav sügis pakub palju uusi või-
malusi. Lisaks Euroopa Parlamendi 
vastvalitud uuele koosseisule kuju-
neb järgmistel kuudel välja tulevane 
Euroopa Komisjon, kelle presidenti 
Jean-Claude Junckerit me juba praegu 
tervitame.

Finants- ja majanduskriisi tõttu ras-
kelt kannatanud Euroopa seisab 
nüüd silmitsi sotsiaalse ja poliitilise 
kriisiga, mis ohustab tema tugisam-
baid. Järgmise viie aasta prioritee-
did peaksid olema – saavutada taas 
eurooplastega kontakt, võita tagasi 
nende usaldus ja taastada entusiasm 
unistuste Euroopa vastu.

Selle eesmärgi saavutamiseks soovib 
Jean-Claude Juncker olla sotsiaaldia-
loogi lipukirjana kandev president. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee peab seda sihti väga positiivseks 
ja ütleb sellele vastuseks, et Euroopa 
kodanikuühiskonda esindav komitee 
kavatseb olla kindel koostööpartner 
ja aktiivne ideedeallikas. Reindustria-
liseerimine, tulevikku investeerimine 
ja konkurentsivõimelised koolitussüs-

teemid – need on kõik olulised valdkonnad, milles komitee toetab konkreetsete, 
rohujuuretasandi kogemusele toetuvate meetmete rakendamist.

Euroopa peab tugevdama solidaarsust, andma Euroopa identiteedile kollektiivse 
tähenduse ja pakkuma välja ühise inspireeriva tulevikuprojekti. Selleks peab ta 
jätkama Lissaboni lepinguga avatud teel, millega tugevdati osalusdemokraatiat. 
See on väljakutse, millele komitee on valmis Euroopa kodanike kõrval seistes 
vastama.

Henri Malosse,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president
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ÜRITUSTE KALENDER
10. september – 
10. oktoober 2014 / 
EMSK, Brüssel: 
„Made in Italy” – näitus: 
Dario Brevi teosed

24. september 2014 / 
EMSK, Brüssel: 
seminar „Seminar on Aligning 
regional investment to digital 
enablers for future growth”

15.-16. oktoober 2014 / 
EMSK, Brüssel: 
EMSK täiskogu istungjärk

Euroopa arenguaasta 2015 – 
motivatsioon võtta suurem vastutus

Järgmine, 2015. aasta on Euroopa 
arenguaasta. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteel on olnud keskne roll, 
et tagada selle nii ÜRO kui ka Euroopa 
jaoks arenguküsimuste osas väga olu-
lise aasta asjakohane tunnustamine 
kogu Euroopas.

Euroopa arenguaasta üldeesmärk on 
innustada eurooplasi – eelkõige just 
noori –, suurendada nende teadlikkust, 
kaasata neid arengutegevusse, mille 
keskpunktis on üleilmne solidaarsus 
ja õiglus, inimõigused ja naisteõiguste 
suurendamine. Samuti tuleks kõik kaa-
sata 2015. aasta järgse tegevuskava 
loomisesse.

Selle mõtte esitas 2011. aastal komitee 
liige Andris Gobiņš (kes tegeles arengu-
küsimustega innukalt juba oma kodu-
maal Lätis), koos valitsusväliste abi- ja 
arengukoostöö organisatsioonide kon-
föderatsiooniga CONCORD ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteega. Nad 
tegutsesid ühiselt selle nimel, et saavu-
tada ELi Regioonide Komitee, Euroopa 
Komisjoni arenguvoliniku Andris Pie-
balgsi ja Euroopa Parlamendi toetus.

Jõupingutused päädisid komitee 
tollase presidendi Staff an Nilssoni ja 
Euroopa Parlamendi presidendi Mar-
tin Schulzi ühiskirjaga komisjoni presi-
dendile José Manuel Barrosole palvega 
ettepanek heaks kiita. Jah-sõna saadi 

ja edasine on juba ajalugu. 2013. aasta 
detsembris võttis komitee vastu arva-
muse, milles avaldati toetust Euroopa 
arenguaastale  2015  – esimesele 
Euroopa aastale, mis keskendub välis-
tegevusele väljaspool ELi piire.

„Leian, et see on suurepärane,” lausus 
Andris Gobiņš. „Olen tavaline kodanik, 
mitte superstaar. Olen kodanikuühis-
konna esindaja, kes on pärit väikesest 
liikmesriigist, mis alles hiljuti oli ise 
abisaaja rollis, kuid tänu igakülgsele 
tugevale toetusele, eriti CONCORDilt, 
on algatus teoks saanud.”

„Kodanikuühiskond kaasatakse laial-
daselt, sest idee on algselt pärit neilt,” 
kinnitas Euroopa Komisjoni arengu ja 

koostöö peadirektoraadi teabevahe-
tusüksuse juhataja Stina Soewarta. 
„Euroopa aasta ilma kodanikuühis-
konna toetuseta kaotaks täielikult 
oma mõtte.” Tegevused toimuvad 
nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil ning 
kodanikuühiskond on juba etteval-
mistustesse kaasatud. Näiteks juunis 
kogunes üle Brüsselisse300 euroop-
lase, et arutada arengukoostöö 
sõnumi edastamise viise. Arvukate 
partnerite hulgas on ka arengumaade 
esindajad.

EL ja liikmesriigid on maailma suuri-
mad arenguabi andjad, kuna neilt on 
pärit enam kui pool kogu maailmas 
antavast ametlikust abist (53 miljar-
dit eurot 2011. aastal). 2012. aastal 
läbiviidud uuringust ilmnes, et 85 % 
eurooplastest peab arengumaade 
elanike abistamist oluliseks, ning 
vaatamata majanduskriisile ei ole see 
näitaja eriti muutunud. Enam kui vee-
rand eurooplastest annetab osa oma 
sissetulekust.

Teatud edusammudele vaatamata 
ei saavutata järgmisel aastal kõiki 
aastatuhande arengueesmärke. 
Andris Gobiņš on veendunud, et uus 
2015. aasta järgne ülemaailmne aren-
gukava peab sisaldama suuremaid ja 
konkreetsemaid kohustusi, „mida võta-
vad lisaks valitsustele ka üksikisikud, 
kes saavad aidata maailma paremaks 
muuta.” Igaühel lasub isiklik vastutus 
säästva tarbimise ja õiglase kohtlemise 
eest, rõhutas ta. „Soovime toetada 
tõelisi muutusi. See on unistus, mille 
täitumisele oleme nüüd sammukese 
lähemale jõudnud.” ●

Tugevam majandus tugevama Euroopa nimel
Euroopa uued juhid peavad tegut-

sema selle nimel, et viia lõpule majan-
dus- ja rahaliit – see jäi kõlama ühest 
täiskogu 500. istungjärgul vastuvõe-
tud komitee arvamusest. Majanduse 
tugevama juhtimisstruktuuri abil saab 
Euroopa intensiivistada võitlust stag-
natsiooni ja tööpuuduse vastu.

„Majandus- ja rahaliit, mis ei ole kau-
geltki veel lõpule viidud, on möö-
dapääsmatu, kui soovime taastada 
usalduse Euroopa projekti vastu ja 
muuta selle jätkusuutlikuks,” nentis 
Joost van Iersel (Madalmaad, tööand-
jate rühm), kes on üks arvamuse kahest 
raportöörist.

Esmalt peab Euroopa käivitama tõe-
lise majanduskasvu, tööhõive ja sta-
biilsuse pakti, mis rajaneb kehtivate 
õigusaktide paremal rakendamisel ja 
saab jõudu nii avaliku kui ka erasektori 
investeeringutest. Kuna kriis tõi esile 
majandus- ja rahaliidu ülesehituse 

Andris Gobiņš, EMSK liige
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on möödapääsmatu, 
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vastu ja muuta selle 

jätkusuutlikuks.”

Allikas: Euroopa Komisjon
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Komitee tööturu vaatlusrühm viis läbi 
uuringu ELi noorte tööhõivepoliitika raken-
damise kohta Kreekas, Horvaatias, Itaalias, 
Austrias, Slovakkias ja Soomes. Kuigi olukord 
on riigiti erinev ja noorte töötuse määr ulatub 
58,3 %-st Kreekas 9,2 %-ni Austrias, on kõigile 
liikmesriikidele ühiseid lahendusi.

Koostöö sotsiaalpartnerite, noorsoo-organi-
satsioonide ja avaliku sektori asutuste vahel 
võib aidata kujundada noorte tööhõivemeet-
meid, mis tõesti toimivad, nagu on tõestatud 
Austrias ja Soomes. „Sidusrühmad võivad 
noorte meetmetele tõelist lisaväärtust anda, 
kuna nad tunnevad tööturu olukorda 

igapäevaselt. Kodanikuühiskonna poolne 
kontroll on hädavajalik”, märgib tööturu 
vaatlusrühma esimees Christa Schweng (Aust-
ria, tööandjate rühm).

Märkimisväärne osa uuringust on pühendatud 
noortegarantii rakendamise analüüsile.

2013. aastal algatatud noortegarantiiga taga-
takse, et kõik alla 25-aastased noored saavad 
kvaliteetse ja konkreetse tööpakkumise 4 kuu 
jooksul pärast formaalse haridustee lõppemist 
või töötuks jäämist. Pakkumine võib hõlmata 
töökohta, õpipoisikohta, praktikakohta või 
hariduse jätkamist ning see peaks olema 
kohandatud igaühe vajadustele ja olukorrale. 
Uuringus järeldatakse, et õige rakendamise 
korral on noortegarantiil märkimisväärsed 
võimalused struktuurireformide algatamisel. 
Näiteks saaks mõne riigi haridussüsteeme 
viia paremini kooskõlla tööturu vajadustega, 
et varustada noori oskustega, mille järele on 
ettevõtete hulgas nõudlus. „Kreeka, Itaalia ja 
Horvaatia sidusrühmad toetavad rohkem ja 
paremini väljaõpet töökohas ning tiheda-
maid suhteid haridusasutuste ja ettevõtete 
vahel. See on kindlasti üks viis edasi liikuda”, 
ütleb Christa Schweng.

Euroopa 5 miljonit noort on väga erisugustes 
olukordades ja see õigustab individuaalset, 
hoolikalt kavandatud, sidusrühmadega koos-
kõlastatud ja riigi oludele kohandatud lähene-
mist. (cad) ●

puudujäägid, esitab komitee majandus- ja rahaliidu lõpulvii-
mise tegevuskava, et tagada jätkusuutlik ja tasakaalustatud 
majandustegevus ja hoida ära kriisid tulevikus. Niisugune 
uutele Euroopa seadusandjatele suunatud tegevuskava 
peaks toetuma neljale sambale, milleks on täielikult integree-
ritud Euroopa kapitaliturg; konkurentsivõime, lähenemise ja 
Euroopa solidaarsuse suurendamise vahendid; majanduslike 
kohanduste sotsiaalseid tagajärgi arvesse võtvad meetmed 
ning ELi ja euroala institutsioonide suurem demokraatlik 
legitiimsus.

„Kuid kodanikel on praegu kõige pakilisemalt vaja Euroopa 
kava majanduskasvu ja töökohtade loomisse investeerimi-
seks, suurendamata seejuures riikide võlakoormust. Ei min-
geid tühje sõnu ega konkreetsete ettepanekuteta pikki tekste 
enam,” sõnab raportöör Carmelo Cedrone (Itaalia, töötajate 
rühm), kes soovib näha ülaltoodud teemasid ELi päevakorras 
esikohal.

Arvamuses rõhutatakse vajadust sügavama ja parema 
majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise integratsiooni järele 
liikmesriikide vahel kui tingimust, mis lubab vastata koda-
nike elukvaliteedi ja heaolu alastele ootustele. Järeldustes 
tuuakse välja, et vastutustunne ja kodanikuühiskonna kaa-
samine liikmesriikides on tugevama majanduse ja tugevama 
Euroopa jaoks määrava tähtsusega. (cad/aa) ●

Noorte töötus – kuue riigi uuring

Ära raiska toitu, vaid anneta see teistele!

Kodanikuühiskond kui taastuvenergia aktiivne tootja

Euroopa Komisjon võttis vastu 2030.  aasta 
kliima- ja energiapaketi üldeesmärgid, ning soo-
vib eelkõige suurendada taastuvenergia osakaalu 
energiaallikate jaotuses 14  %-lt (2012.  aastal) 
27 %-le (2030. aastal). Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomitee toetab seda eesmärki, nõudes konk-
reetseid eesmärke liikmesriikide tasandil.

Siiski ei piisa üksnes eesmärkide püstitamisest, et 
ajendada võtma vajalikke meetmeid; energiasüs-
teemi struktuurimuutus peab toetuma asjakohastele 
õigusaktidele. Kliima- ja energiaalaste väljakutsetega 
on võimalik toime tulla üksnes siis, kui ka väiketootja-
tele tagatakse vajalikud tingimused taastuvenergia 
projektide jõudsaks arendamiseks. Seda silmas pida-
des käivitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

projekti, et hinnata tingimusi, mis võimaldaksid koda-
nikel ja kogukondadel arendada oma enda algatusi 
taastuvenergia valdkonnas.

Kodanikud, põllumajandustootjad, ühistud, koha-
liku ja piirkondliku tasandi VKEd ja kogukonnad 
on näidanud suurepäraseid tulemusi Saksamaa 
energeetikareformi Energiewende raames, suu-
rendades taastuvenergia osakaalu 6 %-lt peaaegu 
25 %-le ainult kümne aasta jooksul. Nemad panus-
tasid ka enam kui 50 % ulatuses kõnealusesse 
sektorisse tehtavaisse investeeringutesse. Lisaks 
sellele on uuringud näidanud, et fossiilkütuste 
asendamine taastuvenergiaga tingib väikeette-
võtjate puhul eriti suures ulatuses töökohtade 
juurdeloomise.

Eelkõige tänu Saksamaa ülisuurtele investeerin-
gutele on tootmiskulud tuule- ja päikeseenergia 
valdkonnas märkimisväärselt kahanenud, või-
maldades teistel liikmesriikidel nüüd kasu saada 
nende vähenenud kulude arvelt. Lisaks keskkon-
naalasele tulule ja energiasõltumatuse suurene-
misele näitab see, et igati loogiline on toetada 
taastuvenergia tootmise suurendamist, eelkõige 
väikeinvestorite seisukohast.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuringu 
tulemused esitatakse 17. septembri ennelõunal 
Brüsselis toimuval konverentsil (täiendavat tea-
vet leiate veebilehelt http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red). (nq/
sma) ●

Tööturu vaatlusrühma esimees Christa Schweng

Majandus- ja rahaliidu väljakujundamise teemalise arvamuse kaks raportööri: 
majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
sektsiooni (ECO) esimees Joost van Iersel ja EMSK liige Carmelo Cedrone

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kor-
raldas koos Euroopa Toidupankade Föderat-
siooniga (FEBA) 7. juulil Brüsselis konverentsi 
teemal „Toiduainete annetamine: võitlus toi-
dupuudusega ja toidujäätmete probleemiga 
tegelemine”.

79 miljonit ELi kodanikku elab allpool vaesus-
piiri ja 16 miljonit sõltub heategevusorga-
nisatsioonide toiduabist, samas kui tekib 
89 miljonit tonni toidujäätmeid. Komitee 
president Henri Malosse usub, et see on inim-
väärikuse vastane tegu: „Ühiskond, kes viskab 
ära ühe kolmandiku söödavast toidust, samas, 
kui nii paljud inimesed kannatavad nälja all, ei 
saa end nimetada inimlikuks”. Samuti tuletas ta 
Euroopale meelde kohustust selline talumatu 
olukord lõpetada.

Kuigi paljud ettevõtted ja üksikisikud on 
valmis toiduülejääki annetama, ei võimalda 

liikmesriigiti erinevad õiguslikud ja prak-
tilised tõkked neil seda teha.

Selgemad eeskirjad, mis 
lihtsustaksid toiduainete 
annetamist

Konverentsil esitles ettevõte Bio by 
Deloitte toiduainete annetamise ees seis-
vatele takistustele ja parimatele tavadele 
keskendunud komitee tellitud uurimuse 
tulemusi. Toiduainete annetamist liht-
sustavate heade õigusaktide ja tavade 
näiteid juba leidub. Neid tuleb lihtsalt 
kõigis riikides rakendada. ELi tasandil on 
vaja suuniseid rahastamisvahendite, toi-
duainete kasutuse hierarhia, vastutuse ja 
toiduainete säilimisaja kohta. „Uurimus 
on väärtuslik alus järgmisteks otsustava-
teks etappideks, mille eesmärk on muuta 
annetamine lihtsamaks ning tagada 

samas toidu ohutus. „Nüüd 
on vaja ELi tasandil tegut-
seda”, ütles Yves Somville 
(Belgia, eri elualade esinda-
jate rühm). Komitee tegeleb 
nüüd uurimuse tulemuste 
rakendamisega, kasutades 
selleks ELi ja liikmesriigi 
tasandi õiguslikke algatusi 
ja avaldades survet konk-
reetseteks meetmeteks.

Põhiroll on toidupankadel

Toidupankadel on toiduainete annetamisel 
põhiroll, kuna nemad koguvad toiduaineid 
annetajatelt (toiduainete tootjad, turusta-
jad, jaemüüjad ja üksikisikud) ning jagavad 
neid valitsusvälistele organisatsioonidele ja 
sotsiaaltalitustele, kes aitavad enim puudust-
kannatavaid isikuid. (sma) ●

EMSK president Henri Malosse ning Manuela Gheoldus 
ja Clementine O’Connor (BIO by Deloitte), Angela Frigo 
(Banco Alimentare), Yves Somville (EMSK toidujäätmete 
teema raportöör), Igor Šarmír (EMSK liige, toidujäätmete 
teema töörühm), Thomas Pocher (poeketi E. Leclerc liige ja 
Greentagi looja) ja Etienne Rubens (Komosie – Federation 
of Environmental Entrepreneurs in the Social Economy)

EMSK sõnavõtt Pariisis toimunud 
Prantsusmaa esimesel üleriigilisel 
ringmajanduse konverentsil

Kohalikule tasandile suundumise programmi „Going local” 
raames tutvustas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
liige Thierry Libaert (Prantsusmaa, eri elualade esindajate 
rühm)17. juunil 2014 Pariisis toimunud Prantsusmaa esime-
sel üleriigilisel ringmajanduse konverentsil komitee tööd 
kavandatud aegumise vastu võitlemise valdkonnas. Libaert’i 
sõnavõtt toimus tööseminaril teemal „Uued, toodete kasutu-
ses olemise ajal põhinevad majandusmudelid” ning pakkus 
võimaluse tutvustada komitee tööd majandusjuhtidest ja 
poliitikakujundajatest koosnenud laiale publikule. Arvamus 
„Säästvama tarbimise poole: tööstuskauba kasutusiga ja usal-
duse taastamine tarbijate teavitamise teel” (raportöör: Thie-
rry Libaert, kaasraportöör: Jean-Pierre Haber) on esimene ELi 
tasandil vastuvõetud ametlik dokument, milles käsitletakse 
kavandatud aegumise vastu võitlemise küsimust. Esimene 
kavandatud aegumise teemaline üleeuroopaline foorum 
korraldatakse komitees 17. oktoobril 2014. (ab) ●

KOHALIKULE TASANDILE SUUNDUMINE

“Kreeka, Itaalia ja Horvaatia 
sidusrühmad toetavad rohkem 
ja paremini väljaõpet töökohas 
ning tihedamaid suhteid 
haridusasutuste ja ettevõtete 
vahel. See on kindlasti üks viis 
edasi liikuda.”

“79 miljonit ELi kodanikku elab 
allpool vaesuspiiri ja 16 miljonit 
sõltub heategevusorganisatsioonide 
toiduabist, samas kui 
tekib 89 miljonit tonni 
toidujäätmeid.”
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KOKKUVÕTE TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUST

Uus ELi metsastrateegia

Komitee väljendab heameelt uue ELi metsastra-
teegia üle. Metsadega seotud vajaduste ja metsi 
ähvardavate ohtude suurenemise ning ka ELi 
paljude valdkondlike poliitikameetmete ja nen-
dest lähtuvate metsandust ja metsi puudutavate 
eeskirjade taustal on uut strateegiat tingimata 
tarvis. Komitee kutsub seetõttu nii komisjoni kui 
ka liikmesriike üles rakendama strateegiat tõhu-
salt ja tulemuslikult ning jätkama läbirääkimisi, 
et saavutada konsensus õiguslikult siduva kok-
kuleppe osas Euroopa metsade kohta. (hb) ●

Hääletamine: poolt 111, vastu 0, erapooletuid 5.

Digitaalühiskond

Omaalgatuslikus arvamuses keskenduti kahele 
peamisele aspektile. Esimene neist on nn 
digitaalse lõhe ületamine, naiste positsiooni 
tugevdamine digitaalühiskonnas, juurdepääsu 
parandamine IKT-le ning õpiraskustega inimes-
tele keskendumine. Komitee soovib näha kogu 
ELi hõlmavaid meetmeid, et tagada puudega 
inimeste juurdepääs digitaalühiskonnale ja võrd-
sed võimalused uute tehnoloogiate kasutamisel. 
Teine aspekt – juurdepääs tööhõivele ja digi-
taalne kaasamine – hõlmab tööhõivealaste digi-
taalsete elementide paremat mõistmist. (hb) ●

Hääletamine: poolt 128, vastu 0, erapooletuid 0.

Ühisrahastamine Euroopa Liidus

Ühisrahastamine on üks uutest esilekerkivatest 
rahastamismudelitest, mis aitab üha enam idu-
fi rmadel edasi liikuda ja anda panuse pluralist-
liku ja vastupidava sotsiaalse turumajanduse 
ülesehitamisse. Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee väljendab heameelt komisjoni teatise 
üle ja rõhutab ühisrahastamise kasvupotent-
siaali alternatiivse rahastamisallikana Euroopa 
Liidus. Komitee juhib tähelepanu ka VKEde sõl-
tuvusele pangalaenudest. Selline olukord püsib 
hoolimata asjaolust, et on olemas alternatiivsed 
allikad, mis ei ole aga alati kergelt kättesaada-
vad. Ühisrahastamist tuleb seepärast liikmesrii-
kide seadustes konkreetselt tunnustada kui uut 
sponsorluse vormi. (hb) ●

Hääletamine: poolt 195, vastu 1, erapooletuid 5.

Tihedam ELi integratsioon on taskukohase 
energia eeltingimus

PEATSELT EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEES

„Euroopa tasandil kooskõlastamine ja 
koostöö on vältimatult vajalik nii ener-
giahindade kontrolli all hoidmiseks kui ka 
varustuskindluse tagamiseks”, ütles Step-
hane Buff etaut konverentsil „Elektrienergia 
hinnatõusu leevendamine: kooskõlasta-
mine, euroopastamine, kaasamine”, mille 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korral-
das juunis Brüsselis. Kõik konverentsil osale-
nud sidusrühmad nõustusid veendunult tema 
sõnadega, kuid kõik liikmesriigid ei ole seda 
seisukohta veel täielikult tunnistanud. Konve-
rentsil osalejad kurtsid, et Euroopa energiapo-
liitika rakendamisel jääb puudu sidususest ja 
kooskõlastamisest.

Euroopa energiadialoog – oluline 
ülesanne Euroopa Komisjoni uue 
koosseisu jaoks

Kuigi võib täheldada teatud positiivseid aren-
guid, nagu gaasi koordineerimisrühm ja elekt-
rivaldkonna koordineerimise rühm, Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSOE) 
ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldu-
rite võrgustik (ENTSOG), jääb nende rühmade 
töö killustatuks. „Energia-, kliima- ja tööstus-
poliitika tuleb paremini kooskõlastada, nii et 
see põhineks tegelikel tehnoloogilistel edu-
sammudel ja statistilistel andmetel”, rõhutas 

Pierre-Jean Coulon (Prantsusmaa, töötajate 
rühm).

Lisaks sellele on esmase tähtsusega kodani-
kuühiskonna kaasamine, et tagada üldsuse 
suurem toetus üleminekule vähese CO
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tega majanduse suunas. „Vaja on luua üld-
suse kaasamise ja osalemise kaugeleulatuv, 
ambitsioonikas ja koordineeritud prog-
ramm – tõeline Euroopa energiadialoog. See 
võimaldaks arendada tegevuspõhist vestlust 

liikmesriikides ja nende vahel ning tagada 
poliitikakujundajatele vajalikud lähteand-
med”, väitis Richard Adams (Ühendkuning-
riik, eri elualade esindajate rühm), arvamuse 
„Üldsuse kaasamise ja osalemise vajaduse 
ja meetodite uurimine energiapoliitika 
valdkonnas” raportöör. Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee jätkab oma jõupingutusi, 
et veenda Euroopa Komisjoni uut koosseisu 
võtma juhirolli selle otsustava tähtsusega 
koostöö algatamisel. (sma) ●

Alates 10. septembrist särab uue hooaja algus suvistes 
värvides tänu teostele, mis on välja pandud näitusele 
„Made in Italy. Dario Brevi värvid”. Näitus jääb ava-
tuks 10. oktoobrini. Itaalia eesistumisaja raames 
toimuv näitus pakub võimaluse tutvuda ühe 
rahvusvahelisel tasandil hinnatuima kaas-
aegse kunsti ja disaini esindajaga, kelle 
tööd annavad tunnistust nii uuendusli-
kust kui originaalsest lähenemisviisist, 
mis on ühendatud Itaalia traditsioonide 
kõrgeima väljendusviisi tundmisega.

Tema puitkiudplaatidel akrüülmaa-
lide, installatsioonide ja skulptuuride 
puhul võib selgelt ära tunda nende 
futuristide järeltulija, kes 20. sajandi 
kõige julgemate meistrite hulka kuu-
ludes soovisid luua uuesti kõik kunsti 
märgi all loodu – Dario Brevi jagab nende 
lähenemisviisi, aga ka nende irooniat ja män-
gulisust. Tal on ainulaadne suhtlemislaad, mis 

väljendub vormide ja värvide täiuslikus sünteesis, keerukates 
sõnumites kõige päevakajalisematel ja tundlikematel 

teemadel, ning ta oskab seda kasutada, olemata 
seejuures pealetükkiv, säilitades kaassüüdlasliku 

naeratuse külastajaga, kuna kunsti harmoo-
nia annab kõige parema võimaluse ühiseks 

mõtiskluseks.

Näitus „Made in Italy. Dario Brevi vär-
vid”, JDE  hoone 6.  korruse koridor, 
10. september – 10. oktoober 2014.

Näitus on avatud külastajatele esmas-
päevast neljapäevani 9.00 – 17.30 ja 
reedeti 8.30 – 15.30.

Eelnev registreerimine (events@eesc.
europa.eu) kohustuslik isikutele, kellel ei 

ole läbipääsuluba. ●

Näitus „Made in Italy”

Milliseid arenguvõimalusi toob Euroopale Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm hakkab 
2. oktoobril juhatama arutelu võimaluste üle, mida pakub Atlandi-ülene 
kaubandus- ja investeerimispartnerlus. See üritus moodustab osa Poolas 
Sopotis toimuvast Euroopa uute ideede foorumist.

„Sopotis peetav arutelu on järg Atlandi-ülese kaubandus- ja investee-
rimispartnerluse vallas EMSKs tehtud tööle, mis algas meie arvamuse 
vastuvõtmisega juunis,” selgitas tööandjate rühma esimees ja komitee 
kõnealuse arvamuse raportöör Jacek Krawczyk.

Muude teemade hulgas käsitlevad osalejad järgmisi küsimusi: millised 
USA-ELi lepingu aspektid pakuvad Euroopa ettevõtetele suurimaid või-
malusi ja väljakutseid ning kuidas me saaksime Atlandi-ülest kauban-
dus- ja investeerimispartnerlust kasutada majanduskriisist väljatulekuks, 
tööpuuduse vähendamiseks ja Euroopa majanduse konkurentsivõime-
lisemaks muutmiseks?

Paneelarutelus osalevad BusinessEurope’i peadirektor Markus Beyrer, 
Atlandi-ülese ärinõukogu peadirektor Tim Bennett, USA Kaubandus-
koja Euroopa asjade asepresident Peter Chase ning tööandjate rühma 
esimees Jacek Krawczyk. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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EMSK Info ilmub üheksa korda aastas komitee täiskogu istungjärgu ajal.

EMSK Info saksa-, inglis- ja prantsuskeelsed trükised on tasuta saadaval Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee pressitalituses.

EMSK Infot on võimalik 23 keeles ka PDF-formaadis alla laadida komitee veebilehel aadressil:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EMSK Info ei ametlik aruanne komitee töö kohta, sellekohane teave avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja komitee teistes väljaannetes.

Artiklite kasutamine on lubatud, kui allikana mainitakse EMSK Infot ja koopia trükisest 
saadetakse peatoimetajale.

Trükiarv: 12 310.

Väljaande järgmine number ilmub oktoobris 2014.

Toimetus:
Béatrice Ouin – komitee liikmete esindaja 
toimetuses (Prantsusmaa, töötajate rühm)
Peter Lindvald-Nielsen (peatoimetaja)
Henry Borzi

Toimetaja:
Agata Berdys (ab)

Käesolevale väljaandele tegid kaastööd:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)
Laure Limousin (ll)

Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

Aadress:
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Jacques Delors’i hoone, 99 Rue Belliard, 
B-1040 Brüssel, Belgia
Tel: (+32 2) 546 94 76
Faks: (+32 2) 546 97 64
E-post: eescinfo@eesc.europa.eu
Kodulehekülg: http://www.eesc.europa.eu/

Noored seavad Euroopa prioriteedid

9. juulil 2014 tutvustasid ja kaitsesid 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
täiskogu 500. istungjärgu raames viis 
noorteüritusel „Sinu Euroopa, sinu 
arvamus!” osalenud õpilast oma prio-
riteete Euroopa tuleviku jaoks 500 tähe-
lepaneliku kuulaja ees, kelle hulgas 
olid poliitikud, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liikmed ja komitee 
töötajad. Need viis keskkooliõpilast olid 
osalenud 26.–28. märtsini 2014 Brüsselis 
toimunud üritusel „Sinu Euroopa, sinu 
arvamus!” (2014). Nad tulid siia selleks, 
et end veelkord kuuldavaks teha.

Noored seadsid prioriteediks järgmised 
algatused:

 ● Võrdsed võimalused 
hariduses

Theseas Efstathopoulos (Küpros), kes 
rõhutas, et võrdväärne juurdepääs kva-
liteetsele haridusele on esmase tähtsu-
sega tööhõive, majanduskasvu ja heaolu 
jaoks. Valitsused peavad tunnistama, et 
ühiskonna tulevik sõltub kvaliteetse hari-
duse saanud noorte osalusest: muidu 
jääb võrdõiguslikkus vaid unistuseks!

 ● Arendada edasi keelte 
õpetamist

Selle algatuse kohaselt, mida esitles 
Jakob Weiss (Saksamaa), on esmatähtis 

haridus. Ta rõhutas keelteoskuse täht-
sust suhtlemise ja suhete loomise jaoks 
teiste Euroopa kodanikega. Sellepärast 
rõhutas ta, et võõrkeelte õpetamist 
tuleb alustada juba varases nooruses, 
et luua hea alus liikuvusele ja vahetus-
programmidele Euroopas.

 ● Teadusuuringud 
ja innovatsioon

Seda algatust tutvustas Anna Glettho-
fer (Austria). Ta rõhutas, et meie ainus 
planeet on Maa ja seetõttu peame ta 
eest hästi hoolt kandma! Teadusuu-
ringud taastuvenergia ja ringlusse-
võtu valdkonnas võimaldavad meil 
leida uuenduslikke lahendusi, et kaitsta 
keskkonda ja muuta meie planeet ter-
vislikuks elukeskkonnaks, mis on elulise 
tähtsusega tingimus meie elu, tervise 
ja ellujäämise jaoks.

 ● Töökogemuse tunnistamine 
selle vormist ja kestusest 
sõltumata

Seda algatust tutvustas Karin Olofsson 
(Rootsi). Ta rõhutas, et üha suurenev 
tööpuudus noorte hulgas on arvata-
vasti kõige suurem probleem Euroopa 
Liidus. Selle algatusega kutsuti ELi 
üles panustama tõhusasse haridusse 

ehk tagama hariduse üksnes valdkon-
dades, kus vajatakse oskusi, näiteks 
toetama ettevõtteid, kes annavad 
noortele võimaluse omandada töö-
kogemus, ja aitama riikide valitsustel 
luua uusi töökohti noortele.

 ● Võrdsete võimaluste 
loomine

Seda algatust tutvustas Leo Filip 
Kovačic (Horvaatia), kes rõhutas 
ühise identiteedi puudumist ELis ja 
kinnitas, et vahetusprogrammid sel-
listes valdkondades nagu haridus, 
tööhõive, sport ja muusika võivad luua 
suurema eurooplaste ühtekuuluvus-
tunde. Vahetusprogrammidel võib 
olla oluline roll kõigi jaoks võrdsete 
võimaluste loomisel, võimaldades 
kõigil saada mitmekesiseid koge-
musi kultuurilistest ja sotsiaalsetest 
kontaktidest.

Nende viie üliõpilase esitlused täis-
kogu istungjärgul veensid poliitikuid 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee liikmeid Euroopa noorte või-
mekuses, entusiasmis ja huvis ELiga 
seonduvate küsimuste käsitlemisel, 
mis annab lootust Euroopa tuleviku 
osas, eelkõige praegusel skeptitsismi 
ajal! (fgr) ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee häält võetakse kuulda

Oma käesoleva aasta juunis toi-
munud visiidil Alžeeriasse rõhutas 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
delegatsioon selle töö tähtsust, mida 
kodanikuühiskonna esindajad tee-
vad kohapeal. Sellega seoses selgitas 
komitee president Henri Malosse, et 

kaks aastat tagasi vastuvõetud ühen-
dusi käsitlev Alžeeria seadus oli liiga 
piirav. „Võib mõista, et valitsus soovib 
kontrollida raha päritolu, kuid ühen-
dustel on kohapeal tegutsemisel vaja 
paindlikkust.”

Kõnealuse seadusega keelatakse iga-
sugused otsesuhted välisorganisat-
sioonide ja Alžeeria ühenduste vahel. 
Vastavalt kõnealusele seadusele saa-
vad ühendused sõlmida lepinguid ja 
teostada tehinguid haldusasutuse 
kaudu.

Euroopa Liit on erinevate meetmete 
abil toetanud reformi, mille eesmärk 
on Alžeeria ühenduste ja VVOde 
suurema paindlikkuse saavutamine. 

Nt külastas Magribi riikidega suhtle-
miseks loodud Euroopa Parlamendi 
delegatsiooni juht Pier Antonio 
Panzeri  2013.  aasta novembris 
Alžeeriat, et kiirendada kõnealust 
liberaliseerimise protsessi. Näib, et 
kõikide osapoolte jõupingutused 
on lõpuks suutnud veenda Alžeeria 
ametiasutusi selle taotluse põhjen-
datuses. Alžeeria Rahvusassamblee 
presiidium olevat nõustunud sellega, 
et kõnealuse seaduse muutmise ette-
panek esitatakse valitsusele. Esimene 
samm ühendusi käsitleva õigusraa-
mistiku parandamiseks on tehtud ja 
komitee loodab, et uus ettepanek 
vastab Alžeeria kodanikuühiskonna 
ootustele. (ghc/mm) ●

LÜHIDALT

Vabad elukutsed: võimalus nii majanduskasvu kui tarbijakaitse jaoks

vähemalt ühele inimesele. Kõnealuse 
sektori osakaal ELi SKPs ületab 10 % ja 
kogu ELi palkadest samuti ligikaudu 
10 % (2012).

Komitee nõuab kõnealuse 
valdkonna reguleerimist: 
vaja on toimimisjuhendeid 
ja eetikanorme.

Vabade elukutsete esindajatele, sh ars-
tidele, juristidele ja arhitektidele, keh-
tivad enamasti konkreetse liikmesriigi 
eeskirjad ning reguleerimistase sõltub 
suurel määral nende konkreetsest elu-
kutsest. Seetõttu kutsus Arno Metzler 
(Saksamaa, eri elualade esindajate 
rühm) üles töötama ELi tasandil välja 
ühtse vabade elukutsete mõiste mää-
ratluse, mis sisaldaks üksnes vabade 
elukutsete üldomadusi ja milles loet-
letakse vabade elukutsete kategoo-
riad. Eri elualade esindajate rühma 
esimehe Luca Jahier jaoks on oluline, 
et kodanikuühiskond võiks olla kindel 
osutatavate teenuste kvaliteedis. Et 
seda tagada „on kogu Euroopas vaja 
võrdväärseid kutsealaseid ja rangeid 
eetilisi norme, mis lihtsustaks turule-
pääsu ka vabade elukutsete esindaja-
tele”. (sma) ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee tutvustas juunis Kölni ülikoolis 
vabade elukutsete kohta koostatud 
uuringu „The State of Liberal Profes-
sions Concerning their Functions and 
Relevance to European Civil Society” 
(vabade elukutsete funktsioonide ja 
nende seose kohta kodanikuühis-
konnaga) tulemusi, milles kinnitati 
põhimõtteliselt Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee 2014. aasta märtsi 
arvamuses „Vabade elukutsete roll ja 
tulevik Euroopa kodanikuühiskonnas 
2020. aastal” sõnastatud soovitusi ja 
nõudmisi.

Vabad elukutsed on 
Euroopa majanduse oluline 
tugisammas.

Iga kuues füü-
si l isest isikust 
ettevõtja tegut-
s e b  s e k t o r i s , 
mille moodus-
tavad peamiselt 
vabad elukutsed; 
rohkem kui nel-
jandik vabade 
elutsete esinda-
jaist annab tööd 

Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse tutvustusüritus sidusrühmadele

16.  juulil 2014 korraldas Euroopa 
Komisjoni kaubanduse peadirektoraat 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
peahoones sidusrühmadele Atlandi-
ülese kaubandus- ja investeerimis-
partnerluse tutvustusürituse ja arutelu. 
Üritusel esitlesid kõnealust partnerlust 
käsitlenud komitee arvamust selle 
raportöör, tööandjate rühma esimees 
Jacek Krawczyk (Poola) ning kaasara-
portöör Sandy Boyle (Ühendkuningriik, 
töötajate rühm).

Teiste seas osalesid ka Euroopa Liidu 
ja USA põhiläbirääkijad ning paljud 
sidusrühmad.

Üritusel meenutati publikule, et Atlandi-
ülest partnerlust käsitlenud komitee 
arvamuse võtsid kolme rühma (töö-
andjad, töötajad ja eri elualad) liikmed 
juunis vastu suure häälteenamusega. 

Samuti teavitas Krawczyk kohalviibi-
nuid sellest, et komitee toetab VKEdele 
pühendatud peatüki lisamist Atlandi-
ülesesse kaubandus- ja investeerimis-
partnerlusse. Lisaks andis ta teada, 
et komitee on otsustanud koostada 
omaalgatusliku arvamuse investori ja 
riigi vaidluste lahendamise menetluse 
teemal. Mõlemad raportöörid juhtisid 
erilist tähelepanu Atlandi-ülese kauban-
dus- ja investeerimispartnerluse säästva 
arengu peatükile, rõhutades, et oluline 
on saavutada kodanikuühiskonna orga-
nisatsioonide laiaulatuslik toetus. Sama 
päeva õhtul võõrustas komitee arutelu, 
millel osalesid Euroopa Liidu ja USA 
põhiläbirääkijad ning USA suursaadik 
Euroopa Liidu juures. Arutelu korralda-
sid ühiselt välissuhete sektsioon (REX) ja 
tööandjate rühm Atlandi-ülest kauban-
dus- ja investeerimispartnerlust käsitleva 
komitee arvamuse jätkuna. (hb) ●

Karin Olofsson tutvustab algatust 
„Töökogemuse tunnistamine selle vormist 
ja kestusest sõltumata”

Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk, ELi pealäbirääkija Ignacio Garcia Bercero, EMSK liige ja 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse teema kaasraportöör Sandy Boyle ning USA 
pealäbirääkija Dan Mullaney

Visiidi ajal oli EMSK presidendil Henri Malosse’il 
ja EMSK Euromedi järelevalvekomitee esimehel 
Pedro Narrol kohtumine Alžeeria peaminister 
Abdelmalek Sellaliga

Viieliikmeline õpilaste delegatsioon ürituselt 
„Sinu Euroopa, sinu arvamus!” Üritus „Sinu 
Euroopa, sinu arvamus!”

Theseas Efstathopoulos tutvustamas arvamust 
„Võrdsed võimalused hariduses”

Eri elualade 
esindajate rühma 
esimees Luca Jahier
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