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Head lugejad!

2015. aasta on võimaluste aasta. 
Kasutagem neid ühiselt!

Hiina keeles tähistatakse sõnu „kriis” 
ja „võimalus” ühe ja sama märgiga. 
On see juhus? Vaevalt. Iga kriis peidab 
endas ka võimalust ja seda tuleb kasu-
tada. Viimast aastakümmet on rohke-
mal või vähemal määral kujundanud 
kriisid – fi nantskriisid, tööhõivekriisid, 
majanduskriisid, keskkonnakriisid.

2015.  aastal ootavad meid taas ees 
suured väljakutsed, aga ka suured võimalused. Rohkem kui kunagi varem peame 
me Euroopa-üleselt veelgi tihedamalt ja aktiivsemalt koostööd tegema.

Finantskriis näitas, kui olulised on selged reeglid panganduses. Finantskriis on ka 
euroala tugevama integratsiooni lähtepunkt. Majanduskriis andis mõista, et ringlus-
sevõtule ja toote olelusringi pikendamisele rajatud ringmajandus võib tõepoolest 
majanduskasvu ja tööhõivet luua. Reindustrialiseerimine vajab vaieldamatult roh-
kem hoogu ja dünaamikat. Keskkonnapoliitika valdkonnas avanevad samuti suured 
võimalused, mis toovad näiteks energiavaldkonnas kaasa suurema sõltumatuse. 
Tänu innovaatilistele ideedele ja kõige ajakohasemale tehnoloogiale saame anda 
oma panuse säästvasse keskkonda ja kliimaeesmärkide saavutamisse.

Üheskoos nimetasime 2015. aasta ka Euroopa arenguaastaks. Arengumaadel on 
potentsiaali – nende suurimaks väärtuseks on suur hulk noori inimesi, kes sõna 
otseses mõttes janunevad hariduse järele. Arengupoliitika tähendab ka investee-
rimist potentsiaalsesse Euroopa tööjõudu ja tööturgu.

Kahtlemata omistame meie, kodanikuühiskond, sellele teemale erilise tähenduse. 
See on samuti üks põhjus, miks meie poliitika peab olema veelgi läbipaistvam, 
arusaadavam ja käegakatsutavam.

Meie ees on suur võimaluste potentsiaal, mille kasutamine vajab aga 28 liikmes-
riigist koosneva Euroopa Liidu jõupingutusi.

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee ootab huviga tihedat koostööd parlamendi, 
komisjoni ja liikmesriikidega.

Hans-Joachim Wilms
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee asepresident

ÜRITUSTE 
KALENDER
21. jaanuar – 
4. veebruar 2015/
EMSK, Brüssel:
The F Word: Images of Forgiveness 
(Pildid andestusest)

28. jaanuar 2015/
EMSK, Brüssel:
konverents „Kodanikuühiskond 
teadus – ja uuendustegevuses”

18.–19. veebruar 2015/
EMSK, Brüssel:
EMSK täiskogu istungjärk

Euroopa aastal 2015: Euroopa Majandus – ja 
Sotsiaalkomitee ja Euroopa Parlament kutsuvad 
Junckeri komisjoni üles rakendama kiireid meetmeid 
ja otsedemokraatiat

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
president Henri Malosse esitles täiskogu 
detsembri istungjärgul komitee panust 
Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprog-
rammi. Esitlusel osales ka Euroopa Parla-
mendi president Martin Schulz. Malosse 
tervitas uue komisjoni kindlat kavatsust 
otsida võimalusi vähendada bürokraatiat, 
mis on seni takistanud väärtuslike alga-
tuste elluviimist, ja kaasata kodanikuühis-
kond Euroopa Liidu poliitikaloomesse.

„Enesekesksus tuleb jätta selja taha,” 
ütles komitee president, „me vajame vii-
vitamatult konkreetseid meetmeid, et 
taastada konkurentsivõime ja jätkusuut-
lik majanduskasv. Selle õnnestumiseks 
peab Euroopa Liit olema aga demokraat-
likum: uue komisjoni edu peitub tema 
suutlikkuses mobiliseerida ja kaasata 
kodanikuühiskonda.”

Martin Schulz tervitas komitee ülivaja-
likku panust ELi otsustusprotsessi ja rõhu-
tas: „Hea koostöö Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
vahel on kasulik kõigile eurooplastele, 
kuna meie – Euroopa kodanike ja Euroopa 
kodanikuühiskonna esindajad – oleme ELi 
silmad ja kõrvad, kes saavad ainsana aru 

anda ELi õigusaktide praktilistest mõjudest 
kohapeal.”

Maksupettuste ja maksude maksmisest 
kõrvalehoidumise keerulises küsimuses 
sedastas Schulz, et kasumi teenimise riik 
peaks olema ka maksude tasumise riik, vii-
dates viimasel täiskogu istungjärgul vastu 
võetud komitee maksustamisteemalisele 
arvamusele. Komitee arvamuses, nagu ka 
Euroopa Parlamendi presidendi sõnavõtus 
kutsutakse üles ulatuslikumale majandus-
poliitilisele koordineerimisele Euroopa 
poolaasta raames, mis komitee raportööri 
Carlos Trias Pintó sõnul aitab käsitleda liik-
mesriikidevahelise kahjuliku maksukonku-
rentsi korduvat probleemi, vähendades ja 
ühtlustades eelkõige eri maksude hulka.

Kutsudes üles võtma kaugeleulatuvaid 
meetmeid Euroopa kriisist väljaaitami-
seks, ütles Schulz: „Kriis Euroopas lõppeb 
alles siis, kui 25 miljonit töötut eurooplast 
on leidnud jätkusuutliku töökoha”. Martin 
Schulz toetas ühenduse meetodi taaskeh-
testamist, milles Euroopa Parlament on 
kaasseadusandja. Puudutades komisjoni 
315 miljardi euro suurust investeerimis-
kava, rõhutas Schulz: „Me ei saa jätta oma 
lastele võlakoormat, vaid me peame inves-
teerima tulevikku”.

Järgnenud arutelul rõhutasid kolme rühma 
esimehed – Jacek Krawczyk (tööandjate 
rühm), Georgios Dassis (töötajate rühm) ja 
Luca Jahier (eri elualade rühm) – vajadust 
seada Euroopas esikohale haridus, innovat-
sioon ja ettevõtlus ning seada komisjoni 
investeerimiskava keskmesse üleminek 
jätkusuutlikule majandusele, kuna majan-
duslik stabiilsus peab tuginema solidaar-
susele. Paljud komitee liikmed võtsid sõna, 
et tervitada Euroopa Parlamendi toetust 
paremale õigusloomele, ning rõhutasid 
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Majandus 
– ja Sotsiaalkomitee koostöölepingu täht-
sust. (cad/sg) ●

20 aastat Euroopa Liidus: 
pikaajaline abielu väärib tähistamist
Aeg lendab! Rootsi, Soome ja Austria ühinesid Euroopa Liiduga 20 aastat tagasi

1. jaanuaril 1995 ühinesid Euroopa 
Liiduga kolm riiki — Austria, Soome ja 
Rootsi –, suurendades ELi liikmesriikide 
arvu 12-lt 15-le. Ettevalmistused liitu-
miseks ei kulgenud alati sujuvalt. Ole-
masolevad liikmed väljendasid muret 
selle pärast, et edasine laienemine võib 
ELi integratsiooni aeglustada, ning kol-
mel riigil olid oma kahtlused. Kas ELi 
kuulumine mõjutaks negatiivselt nende 
sotsiaalsüsteeme? Kuid rahutu paa-
riheitmine arenes edasi kestvaks abi-
eluks, mis on suurendanud kolme riigi 
ja ELi kui terviku jõukust ja turvalisust.

„Meil on vaba liikumine. Meil on vaba 
siseturg. Põllumajandustootjana tegut-
sen ma sidusama ja stabiilsema põl-
lumajanduspoliitika raames,” sõnas 
Staff an Nilsson, EMSK endine president 
ja Rootsi eri elualade rühma liige.

ELi liikmesus on aida-
nud Soome äriühingutel 
tegutseda rahvusvahelisel 
turul ja euro on pakkunud 
majanduslikku stabiilsust 
ja kasvu, vaatamata prae-
gustele probleemidele, 
ütles Soome tööandjate 
rühma liige Filip Hamro-
Drotz. „ELiga ühinemine 
oli  Soomele eelkõige 
julgeoleku ja majanduse 
küsimus.”

Liikmesus võimaldas kolmel riigil — kes 
olid sel hetkel EMP liikmed – osaleda 
aktiivsemalt ELi kujundamisel. „ELiga 
ühinemise järel sai Austria lõpuks või-
maluse osaleda Euroopa otsustusprot-
sessis,” ütles töötajate rühma Austria 
liige Oliver Röpke.

Kaubavood ja sotsiaalmajanduslikud 
põhinäitajad, sealhulgas sotsiaalne soli-
daarsus ja võrdõiguslikkus, olid Austria, 

Euroopa Parlamendi president Martin Schulz 
kõnelemas EMSK täiskogu detsembri istungjärgul
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Läti Euroopa 
Liidu Nõukogu 
eesistumisperioodi 
prioriteedid

Keskendume oma ees-
istumisperioodil kolmele 
põhivaldkonnale: konku-
rentsivõimeline Euroopa, 
digitaalne Euroopa ja 
pühendunud Euroopa.

Konkurentsivõimelisem 
Euroopa tähendab õige 
tasakaalu leidmist usaldus-
väärse eelarvejuhtimise ja 
majanduskasvu stimulee-
rimise vahel. Ühtse turu 
potentsiaali vallandamine 

on selle eesmärgi saavutamiseks otsustava tähtsusega. 
Läti eesistumise aja kuue kuu jooksul domineerivad 
liikmesriikide vahelised arutelud selle üle, kuidas 
kujundada Euroopa uut investeerimispoliitikat, seal-
hulgas kuni 315 miljardi euro väärtuses investeeringute 
mobiliseerimine.

Digitaalse Euroopa osas teeme tööd andmekaitsepa-
ketiga ja ühtse telekommunikatsioonituru võimaluste 
avamisega. Samavõrd oluline on edendada digitaalseid 
oskusi ja innustada e-valitsuse üle peetavat dialoogi, et 
suurendada haldusasutuste kaasavust ja läbipaistvust.

Pühendunud Euroopa prioriteedi eesmärk on vastata 
ülemaailmsetele väljakutsetele ja Euroopa naaber-
piirkondade ebastabiilsusele. Toetame ka kauban-
dusläbirääkimisi ELi partneritega, keskendudes eriti 
Atlandi-ülesele kaubandus – ja investeerimispartner-
lusele. Eritähelepanu pööratakse idapartnerlusele ja 
ELi suhetele Kesk-Aasiaga.

Meie eesmärk on tegutseda käsikäes Euroopa Majan-
dus – ja Sotsiaalkomiteega parema Euroopa nimel. On 
aeg liikuda sõnadelt tegudele – me suhtume sellesse 
vastutusse täie tõsidusega.

Suursaadik Ilze Juhansone, Läti alaline esindus Euroopa 
Liidu juures

Väljaanne EMSK panuse kohta Läti ELi eesistumispe-
rioodi on kättesaadav aadressil www.eesc.europa.eu
 ●

Strateegia „Euroopa 2020” tõhustamise suunas
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee korraldas 

4.–5. detsembril 2014. aastal Roomas kõrgetaseme-
lise konverentsi teemal „Strateegia „Euroopa 2020” 
tõhustamise suunas – Sotsiaalselt kaasavam ja kon-
kurentsivõimelisem Euroopa – Kodanikuühiskonna 
ettepanekud”. See oli oluline võimalus kodaniku-
ühiskonnale tervikuna, poliitikutele ja teistele arva-
musliidritele hinnata strateegia rakendamist ning 
arutada strateegia „Euroopa 2020” hetkeolukorda 
ja vahehindamist.

Üritus pakkus suurepärase võimaluse konstruk-
tiivseks ja kõrgetasemeliseks aruteluks selle kohta, 
kuidas tugevdada aruka, jätkusuutliku, kaasava ja 
töövõimalusterohke majanduskasvu strateegiat 
„Euroopa 2020”, et hoogustada majandust, tööhõi-
vet ja suurendada ELi kodanike üldist heaolu.

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee esitas Roo-
mas ka oma aruande strateegia „Euroopa  2020” 
vahehindamise kohta. Aruanne sisaldab konkreet-
seid soovitusi ja ettepanekuid ELi otsuselangetaja-
tele. Komitee tähtsaimad soovitused olid järgmised:

selleks et suurendada ELi vastupidavust, peaks stra-
teegia „Euroopa 2020” vahearuanne keskenduma 
konkurentsivõime ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
taashoogustamisele;

 ● Euroopal on vaja materiaalsete ja mittemate-
riaalsete taristuinvesteeringute ambitsioonikat 
kava ja samuti sotsiaalseid investeeringuid, mis 
on suunatud ELi konkurentsivõime taastamisele;

 ● eelkõige tuleb vältida selle investeerimiskavaga 
seonduvate kulude sisestamist liikmesriikide rii-
givõla ja eelarvepuudujäägi arvestusse;

 ● kõnealuse investeerimiskava rahastamise võiks 
tagada Euroopa Investeerimispanga kaasamise, 
Euroopa sihtotstarbeliste võlakirjade väljasta-
mise ning mitmeaastase finantstehingute 
maksu kasutuselevõtu abil;

 ● liikmesriigid peaksid viivitamatult tõhustama 
võitlust korruptsiooni, maksudest kõrvalehoi-
dumise ja varimajandusega.

See aruanne saadeti Euroopa Liidu Nõukogu eesis-
tujariigile Itaaliale, pidades silmas edasisi Euroopa 
Ülemkogu temaatilisi kohtumisi ja ELi tippkohtu-
misi. (js) ●

Euroopa – Vahemere piirkonna tippkohtumine — 
majanduslike ja sotsiaalsete osalejate võtmeroll 
majanduslikus ja sotsiaalses arengus

EMSK Euromedi järelevalvekomitee esimees Pedro Narro 
Euromedi 2014. aasta tippkohtumisel Küprosel

Töötajate rühma esimees Georgios Dassis, EMSK liige Juan Mendoza Castro, 
Casal di Principe linnapea Renato Natale ja ühenduse „Libera” piirkondlik koordinaator 
Umberto di Maggio

Euroopa – Vahemere piirkonna 2014. aasta tipp-
kohtumine, mis toimus 26.–27. novembril Nicosias, 
lõppes osalejate ühisdeklaratsiooni koostamisega. 
Olulisemad peatükid on pühendatud vaesuse – ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastasele võitlusele, eelkõige 
noorte ja naiste töötuse osas, samuti majandus – ja 
sotsiaalvaldkonna organisatsioonide väljavaadetele 
ja tulevasele koostööle.

Vahemere piirkonna potentsiaal 
peitub tema elanikes

Investeeringud kõigile võimaldatavasse heasse 
haridusse, eelkõige noorte ja naisettevõtjate toe-
tamine ning tõhusat sotsiaalkaitset pakkuvad töö-
tingimused on uue usalduse ja koostöö õhkkonna 
peamised komponendid. Selline õhkkond loob töö-
võimalusi ja tulevikuperspektiivi eelkõige noortele 
inimestele. Osalejad nõustusid sellega, et piirkonna 
areng, majanduskasv ja konkurentsivõime sõltuvad 
inimkapitali kasutamisest kõigil tasanditel ja kõigis 
majandussektorites.

Organiseeritud kodanikuühiskond – 
demokraatia kandev sammas

Tippkohtumise avamisel toonitas komitee president 
Henri Malosse kodanikuühiskonna organisatsioonide 
otsustavat rolli poliitikaloomes: „Kodanikuühiskond 
peab sillutama teed valitsustele, pakkudes võima-
likke lahendusi meie ühiskondade ees seisvatele 

väljakutsetele”. Seetõttu on oluline, et kõnealuse piir-
konna valitsused järgiksid peamisi demokraatlikke 
põhimõtteid ning eelkõige kaitseksid ja toetaksid 
majandus – ja sotsiaalvaldkonna organisatsioone.

Ühised väljakutsed Vahemere 
mõlemal kaldal

Tuleb luua uusi tööhõivevõimalusi, nt maapiirkon-
dades nii sellistes traditsioonilistes kui ka uutes 
majandusharudes nagu turism, taastuvenergia ja 
keskkond. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid pea-
vad lihtsustama kõnealuse potentsiaali kasutamist 
ning Vahemere piirkonnale tuleb anda vääriline koht 
Euroopa poliitikas. (sma) ●

Kuritegeliku majandustegevuse vastane 
võitlus: töötajate rühma (II rühm) 
erakorraline koosolek (4. detsember 2014)

Võttes arvesse kuritegevuse plahvatuslikku 
suurenemist majanduskriisi aegadel, otsustas 
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee töötajate 
rühm pühendada oma detsembrikuise erakorra-
lise koosoleku kuritegeliku majandustegevuse ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks 
Euroopa tasandil vajalike meetmete ja tegevuse 
läbivaatamisele.

Selle võitlusega igapäevaselt tegelevate inimeste 
antud ülevaadetest tuli esile rida soovitusi praktilis-
teks meetmeteks mitte ainult poliitikas ja kohalike 

ühenduste töös, vaid ka muusi-
kas ja meelelahutuses. Üldine 
ühiskondlik lähenemisviis kuri-
tegelikust äritegevusest läm-
matatud kogukondade jaoks ei 
ole üksnes vajadus, vaid sellest 
on saanud viivitamatut vastust 
vajav hädaolukord.

Koosolekut juhatas rühma esi-
mees Georgios Dassis ja selle 
käigus võtsid sõna järgmised 
kõnelejad: Casal di Principe lin-
napea Renato Natale, kes osales 
Caserta provintsi maffi  avastase 
võitluse komitee „Don Diana” 
tegevuses; kirjanik ja muusik 
Daniele Sanzone, kes on saanud 
mainekaid auhindu nn maffi  a-

kultuuri käsitlenud töö eest ning teinud koostööd 
kirjanik Roberto Savianoga; fi lmirežissöör ja varima-
jandust käsitlevate fi lmide ja dokumentaalfi lmide 
produtsent Claudio Metallo; maffi  ale vastanduva 
seaduslikkuse kultuuri edendamisele pühendunud 
ühenduse „Libera” piirkondlik koordinaator ja maf-
fi alt konfi skeeritud maade projekti „Libera Terra” 
koordinaator Umberto di Maggio ning ametiühingu 
arengukoostöö instituudi (ISCOD-UGT) direktor ja 
komitee liige Juan Mendoza Castro. (cad) ●

av aa

2015. aasta jaanuaris võtab Läti Itaalialt üle Euroopa 
Liidu Nõukogu kuuekuulise eesistumise. Vastavalt 
juhtmõttele „konkurentsivõimeline Euroopa, digi-
taalne Euroopa ja pühendunud Euroopa” on Läti sead-
nud oma eesistumisperioodiks kolm juhtpõhimõtet: 
kõigi sidusrühmade kaasamine, mis peegeldab ELi kaa-
samispõhimõtet, majanduskasv, eelkõige teadmiste 
kaudu, ning jätkusuutlikkus. Need on ka ELi eesmärgid.

Järjepidevuse, sünergia ja täiendavuse tagamiseks on 
Läti eesistumisperioodi kava osa 18-kuulisest eesistu-
jariikide kolmiku tegevusest. Läti koostas oma kava 
kooskõlas Itaalia (2014. aasta teine pool) ja Luksem-
burgi (alates 2015. aasta juulist) eesistumisperioodi 
kavadega.

Läti soovib suunata oma jõupingutused kolmele prio-
riteetsele tegevusvaldkonnale: konkurentsivõime ja 
majanduskasv, Euroopa digitaalse potentsiaali kasu-
tamine arengu hoogustamiseks ning ELi rolli tugev-
damine globaalsel areenil.

Mis puutub kolmandasse prioriteeti, siis peaks Läti – 
kes kuulus kunagi Nõukogude Liitu – olema heal posit-
sioonil, et aidata siluda kasvavaid pingeid ja edendada 

paremat üksteisemõistmist Vene-
maa ja Euroopa Liidu vahel.

Samuti annab eesistumis-
periood väiksele, 2  miljoni 
elanikuga Balti riigile hea 
võimaluse oma nähtavuse 
suurendamiseks. „Eesistujarii-
gina asetub Läti ELi kodanike 
ja ELi väliste riikide valitsuste 
jaoks poliitilisele kaardile”, 
märgitakse üleeuroopalise 
mõttekoja TEPSA antud 
hinnangus.

Praktilisest küljest kavatseb eesistujariik Läti korral-
dada ligikaudu 200 üritust, sealhulgas ka idapartner-
luse tippkohtumise, Aasia-Euroopa viienda kohtumise 
(ASEM) asjaomaste piirkondade haridusministritele 
ja Euroopa standardikonverentsi. Umbes 1500 koh-
tumist toimub nende kuue kuu jooksul ka Brüsselis 
ja Luxembourgis.

Veel teavet: http://www.es2015.lv/en/in-english ●5.lv/

Läti eesistumisperioodi eesmärgid
Kooskõlas ELi prioriteetidega on Läti eelseisva 
eesistumisperioodi märksõnad kaasatus, 
majanduskasv ja jätkusuutlikkus

Soome ja Rootsi jaoks ühinemisel kõige suurema 
tähtsusega küsimused.

„On äärmiselt oluline, et ELi liikmesriigid täht-
sustaksid usalduse kaitsmist ja tugevdamist ning 
avatud, dünaamilist omavahelist koostööd, kuna 
„õnnetu Euroopa pere” halvaks oma suutlikkuse 
mängida olulist rolli nii Euroopa Liidu siseselt kui 
ka ülemaailmselt,” väitis Filip Hamro-Drotz, kes on 
ka veendunud, et EL peaks jätkama mitmekiiru-
selist integratsiooni „tõhustatud koostöö” kaudu.

Staff an Nilssoni arvates on ELil vaja tegeleda ausa 
ja avaliku arutelu kaudu euroskeptiliste meeleolu-
dega ja teavitada selgelt liikmesuse eelistest.

Et Euroopa vastaks tõeliselt oma kodanike ootus-
tele, kutsus Röpke üles tihedamalt kaasama 
sotsiaalpartnereid. „Loodetavasti on Euroopa 
Komisjoni uus koosseis otsustanud seda joont 
jätkata,” ütles ta lõpetuseks. ●

Ilze Juhansone, 
Läti alaline esindaja Euroopa 
Liidu juures

Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariigi Läti logo; 
allikas: 
http://www.es2015.lv
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KOKKUVÕTE TÄISKOGU 

ISTUNGJÄRGUST
Venemaa kodanikuühiskond 
(raportöör: Mall Hellam)

Kuna inimõiguste ja kodanikuühiskonna olukord 
Venemaa Föderatsioonis üha halveneb, on Venemaa 
ja Euroopa Liidu kodanikuühiskonna vaba suhtlemise 
tagamine olulisem kui kunagi varem. Euroopa Majan-
dus – ja Sotsiaalkomitee innustab jätkama dialoogi 
Venemaa kodanikuühiskonna sõltumatute organi-
satsioonidega eelkõige inimõiguste küsimuses.

Hääletuse tulemus: poolt 118, vastu 6, erapooletuid 5.

Euroopa fi lmindus digitaalajastul 
(raportöör: Anna Maria Darmanin)

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee tervitab komis-
joni teatist „Euroopa fi lmindus digitaalajastul – kultuu-
rilise mitmekesisuse ja konkurentsivõime sildamine”. 
Komitee rõhutab siiski vajadust luua asjakohane tasa-
kaal, mille puhul võetakse arvesse audiovisuaalsektori 
väärtust ettevõtluses ja kaubanduses ning Euroopa 
kultuuripärandi seisukohalt. Rahastamine on vald-
kond, mida peaks analüüsima; tuleb edendada kon-
kurentsivõimet, kuid mitte Euroopa fi lmi kultuurilise 
mõõtme arvelt. Komitee rõhutab, et kiiresti muutuv 
digitaalne maailm tähendab fi lmitööstuse jaoks arvu-
kaid võimalusi, kuid kujutab endast sektori jaoks ka 
suurt väljakutset.

Hääletuse tulemus: poolt 190, vastu 9, erapooletuid 1.

Ringmajandus ELis: 
jäätmevaba Euroopa kava 
(raportöör: An Le Nouail Marlière)
Komitee tervitab komisjoni ettepanekuid kiirendada 
üleminekut ringmajandusele. Komisjon peaks jätkama 
õigusaktide ettepanekute esitamist ringlussevõetavate 
jäätmete prügilasse ladestamise järkjärgulise lõpeta-
mise ja ringlussevõtu eesmärkide suurendamise kohta. 
Komisjoni esitatud konkreetsetes ettepanekutes kes-
kendutakse liigselt jäätmepoliitikale, võtmata arvesse 
loodusvarade tarbimise vähendamiseks võetavate 
meetmete suurt potentsiaali toodete kogu olelusringi 
jooksul.

Hääletuse tulemus: poolt 129, vastu 2, erapooletuid 5.

Ringmajandus: töökohtade loomine ja 
keskkonnahoidlik tegevuskava VKEde 
jaoks (raportöör: Antonello Pezzini)

ELi süsteemse konkurentsivõime seisukohast on ring-
majanduse väljavaatel suur tähtsus, kuna see on kas-
vumootor ning uute roheliste töökohtade ja oskuste 
looja, kui see põhineb Euroopa ühisel strateegilisel 
nägemusel ning selles osalevad aktiivselt tööelu esin-
dajad, valitsused, tööandjad ja töötajad, tarbijad ning 
eri tasandi seadusandlikud ja reguleerivad asutused.

Hääletuse tulemus: poolt 135, vastu 1, erapooletuid 1.

Majandus – ja rahaliidu lõpuleviimine – 
maksupoliitika roll 
(raportöör: Carlos Trias Pintó, 
kaasraportöör: Petru Sorin Dandea)

Kõnealuses omaalgatuslikus arvamuses kutsub komi-
tee üles tõhustama maksusüsteemide koordineerimist, 
et tagada majandus – ja rahaliidu nõuetekohane toi-
mimine. Maksustamise parem koordineerimine majan-
dus – ja rahaliidus võib aidata kaasa majanduskasvule 
ja töökohtade loomisele. Lisaks tuleb tugevdada 
koostööd ja teabevahetusmehhanisme, et võidelda 
maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu.

Hääletuse tulemus:  poolt   164,  vastu  53, 
erapooletuid 11.

Õigusloome kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse programm (REFIT) 
(raportöör: Denis Meynent)

Komitee pani hääletusele arvamuse, milles ta väl-
jendab seisukohta, et programm REFIT peaks olema 
ambitsioonikas ning samal ajal lihtne ja läbipaistev. Vii-
maseid mõjuhinnanguid arvestades rõhutab komitee 
vajadust selle programmi majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste aspektide integreeritud ja tasakaalus-
tatud analüüsi järele.

Hääletuse tulemus: poolt 136, vastu 2, erapooletuid 4.
 ●

PEATSELT EUROOPA 

MAJANDUS –

JA SOTSIAALKOMITEES

The F Word: 
Images of Forgiveness

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee üleskutse 
uuele komisjonile: „Teie ülesanne on luua töökohti”
Junckeri komisjon peab seadma tööhõive oma 2015. aasta tööprogrammis prioriteediks, et võidelda 
töötuse ja tegevuse mujale viimise vastu, leiab EMSK

„Euroopa kodanikud ootavad uut hingamist 
koos meetmetega, mis oleksid abiks nende 
muredes töötuse, deindustrialiseerimise ja seis-
kunud majanduskasvu pärast ning võitluses 
kliimamuutustega,” oli EMSK sõnum Euroopa 
Komisjoni komitee eesistujale Jean-Claude 
Junckerile.

Oma panuses Euroopa Komisjoni 2015.  aasta 
tööprogrammi määratles komitee peamise ja 
kõige kiireloomulisema prioriteedina tööhõive. 
Sellega seoses tervitas komitee Jean-Claude Junc-
keri ettepanekut luua 315 miljardi euro suurune 
avaliku ja erasektori investeeringute kava, et 
toetada töökohtade loomist ja majanduskasvu. 
„Investeerimiskava põhiprioriteet peaks olema 
haridus ja oskuste omandamine, innovatsioon, 
ettevõtlus, energiaalane üleminek ja keskkonna-
hoidlik majandus,” märgiti selles.

Komitee presidendi Henri Malosse’i jaoks „on 
hädavajalik kasutada kõiki meie käsutuses ole-
vaid vahendeid, et taastada konkurentsivõime ja 
jätkusuutlik majanduskasv. Majanduslik ja sot-
siaalne liit ei tohiks enam olla ainult sõnakõlks 
ning siseturgu tuleks tugevdada, et võimaldada 
Euroopal säilitada oma juhtpositsioon tööstuses. 
Ülemaailmne konkurents on karm, kuid samuti 
peame me tegema lõpu Euroopa Liidus eksistee-
rivale halastamatule konkurentsile.”

Komitee kutsus komisjoni üles otsima võimalusi, 
mille abil vältida bürokraatiat ja kaasata kodani-
kuühiskond aktiivselt ELi otsustusprotsessi. „Ilma 
konsensuse ja osaluseta ei ole reformid võimali-
kud”, rõhutati dokumendis.

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee esi-
tas konkreetsed ettepanekud komisjoni 

tööprogrammis esiletoodud kümne valdkonna 
kohta. Näiteks soovitati leida mehhanisme, mis 
tagaksid, et kapitaliturud teeniksid paremini 
reaalmajanduse huve, ning arendaksid integree-
ritud ja ühendatud digitaalset ühtset turgu.

Lisateave:

Komisjoni 2015.  aasta tööprogramm: http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

EMSK panus komisjoni 2015. aasta tööprogrammi: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-
06-14-108-en-n.pdf ●

Ühistupangad: reaalmajanduse rahastamise mudel

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee (EMSK), 
rahvusvaheline rahvapankade ühendus (CIBP), 
Euroopa ühistupankade liit (EACB), UNICO pangan-
dusgrupp ning Euroopa Käsitööettevõtjate ning 
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit 
(UEAPME) korraldasid 1.  detsembril 2014.  aastal 
komitee hoones ühistupankasid käsitleva konve-
rentsi. EMSK ühtse turu, tootmise ja tarbimise sekt-
siooni esimees Martin Siecker jagab oma seisukohti 
EMSK Infoga.

EMSK Info: Millised on EMSKga 
koostöös korraldatud ja 
ühistupankasid käsitleva 
konverentsi peamised järeldused?

Martin Siecker: Konverentsil tehti kaks peamist järel-
dust. Esiteks on viimasel ajal ELi tasandil loodud rida 
vahendeid ja need annavad nüüd tulemusi ning tei-
seks on äärmiselt oluline koostöö eri osalejate vahel, 
sest – nagu korduvalt mainiti – üheskoos saame me 
paremini hakkama.

Miks on ühistupangad olulised 
väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate rahastamisel?

Rahva – ja ühistupangad loodi algselt VKEde poolt 
ja seetõttu on nende esmane ülesanne laenude 
pakkumine reaalmajandusele, eelkõige VKEdele ja 
üksikisikutele, kes asuvad nende ärimudeli keskmes. 
Euroopas rahastavad ühistupangad kolmandikku 
VKEdest. Koos moodustavad nad Euroopa majanduse 
ning võivad etendada olulist rolli kohaliku majandus-
kasvu ja tööhõive taaskäivitamisel.

Kas ühistupankadele peaksid 
kehtima samad eeskirjad nagu 
ülejäänud pangandussektorile?

Ühistupangad ei nõua erikohtlemist. Siiski on olu-
line, et uued õiguslikud raamtingimused ei takistaks 
VKEde rahastamist.

Miks on EMSK jaoks oluline toetada 
jätkuvat dialoogi seisukohtade 
kooskõlastamiseks pankade, VKEde 
esindajate ja reguleerivate asutuste 
vahel?

EMSK on alati huviga jälginud arenguid pangandus-
sektoris, eelkõige seoses fi nantskriisiga. Samas on 
VKEdel kui ELi majanduse alustalal keskne tähtsus 
Euroopa majanduse elavnemise tagamisel. VKEd 
vajavad raha oma tegevuse laiendamiseks. Kuna 
paljud pangad ELi liikmesriikides on tõrksad olu-
liste laenude andmisel, on tarvis teisi uuenduslikke 
rahastamismudeleid. Üks selline mudel on ühistu-
pangad. (sg) ●

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
kliimaläbirääkimistel

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee liikmed 
Ulla Sirkeinen, Isabel Caño Aguilar ja Lutz Ribbe 
osalesid 8.–12. detsembrini Limas, Peruus toimunud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
20. konverentsil (COP20). Lähetuse esimesel päeval 
kohtusid Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee ja 
Regioonide Komitee liikmed ELi kliimameetmete 
ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañetega.

Komitee arvates peaks kliimaläbirääkimiste tulemus 
olema kõigi riikide suhtes kohaldatav õiglane ja siduv 
kokkulepe. Kuigi lõplik „Lima üleskutse kliimameet-
mete võtmiseks” on kohati ambitsioonitu (näiteks ei 

toimu heite vähendamise lubaduste süstemaatilist 
läbivaatamist), tunnistatakse selles, et kõigil riikidel 
on oma roll heite vähendamisel – vastavalt iga riigi 
oludele –, ning tehakse edusamme Rohelise Kliima-
fondi rahastamisvahenditega varustamise suunas.

Lisaks mitmetele kahepoolsetele kohtumistele 
korraldas komitee kaks kõrvalüritust. Esimene 
korraldati koostöös Regioonide Komiteega ja selle 
raames toodi esile võimalused, mida taastuvenergia 
ühiskondlik tootmine kohalikuks arenguks pakub. 
Nagu komitee on väitnud, on kliimamuutuste 
alaste sihtide saavutamiseks vaja soodsaid õigus-
raamistikke, et kodanikuühiskonnast saaks aktiivne 
osaleja taastuvenergia tootmises. Teine üritus kor-
raldati koostöös eesistujariigi Itaalia ja Rahvusva-
helise Tööorganisatsiooniga ning seal toodi esile 
viisid tööalase mõõtme tugevdamiseks tulevases 
kliimakokkuleppes.

Kõrvuti ametlike kliimaläbirääkimistega toimus 
COP20 raames suur kodanikuühiskonna ja sidus-
rühmade konverents koos sadade üritustega klii-
mamuutuste paljude praktiliste aspektide teemal. 
Nende osaliste kaasamine on võtmetähtsusega, 
kuna valitsused üksi ei suuda kliimamuutustega 
toime tulla. Selleks on vaja ametivõimude, kodani-
kuühiskonna, ettevõtjate, kogukondade, valitsusvä-
liste organisatsioonide ja üksikisikute kollektiivset ja 
kooskõlastatud tegevust kogu maailmas. (fda) ●

The F Word: Images 
of Forgiveness (Pildid 
andestusest) on mõtle-
mapanev kogu haarava-
test piltidest ja inimeste 
lugudest, mis kesken-
duvad julmade tegude 
andestamisele. Näitus 
räägib inimestest, kelle 
elu on rikkunud vägivald, 
tragöödia ja ebaõiglus 
ning kes õpivad andes-

tama, leppima ja eluga edasi minema. Näituse idee 
autorid on Briti ajakirjanikud Marina Cantacuzino 
ja fotograaf Brian Moody, kes on kogunud selleks 
palju ainestikku Ühendkuningriigist, Lõuna-Aafrikast, 
Ameerika Ühendriikidest, Põhja-Iirimaalt, Iisraelist ja 
Palestiinast.

Esimest korda 2004. aastal Londonis avatud näitust 
on eksponeeritud enam kui 300 paigas üle kogu 
maailma. Näitus on Euroopa Majandus – ja Sotsiaal-
komitees külastajatele avatud alates 21. jaanuarist 
kuni 4. veebruarini 2015. aastal. (ab/ms) ●

Lima kliimamuutuste konverentsi (COP 20) avamine; 
allikas: Euroopa Komisjon

u

EMSK ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni esimees 
Martin Siecker
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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 ole 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: 8230.

Järgmine number ilmub veebruaris 2015.

Toimetaja:
Béatrice Ouin – komitee liikmete esindaja 
toimetuses (Prantsusmaa, töötajate rühm)
Peter Lindvald-Nielsen (peatoimetaja)
Siana Glouharova (sg) 

Vastutav koordineerija:
Agata Berdys (ab) 

Käesolevale väljaandele tegid 

kaastööd:
Andrei Popescu (ap) 
Caroline Alibert Deprez (cad) 
Dorota Zapatka (dz) 
Henry Borzi (hb) 

Luca Venerando Giuff rida (lvg)
Michela Scolaro (ms) 
Milen Minchev (mm) 
Pablo Molina Del Pozo Martin (ppm) 
Siana Glouharova (sg) 
Silvia M. Aumair (sma) 

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/

Euroopa kodanikualgatus: üha populaarsem vahend
Komiteel on tähtis ülesanne toimida sillana organiseeritud kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vahel, 

toetades Euroopa kodanikualgatusi. Kodanikualgatus on vahend, mis võimaldab ühel miljonil Euroopa Liidu koda-
nikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriigist kutsuda Euroopa Komisjoni otse üles esitama õigusakti ettepanekut 
valdkonnas, kus liikmesriigid on andnud pädevuse üle ELi tasandile. Seega on tegemist olulise vahendiga, mis 
aitab kodanikuühiskonnal anda panuse Euroopa tasandi poliitika kujundamisse.

Komiteel on nüüd head võimalused anda nõu tulevases poliitikas vajalike kohanduste ja muudatuste osas. Ajutine 
töörühm tegeleb parajasti Euroopa kodanikualgatuse protsessi läbivaatamisega, et muuta see kodanikerühma-
dele ligipääsetavamaks. Töörühm kaalub ettepaneku esitamist kodanikualgatuse kasutajatoe loomiseks, mis 

tegutseks kodanikualgatuse võrgustike juhendaja ja hõlbustajana ning toetaks koostööd ELi institutsioonide 
vahel, et luua tõeliselt institutsioonidevaheline kodanikualgatuse tugivõrgustik. Seoses sellega külastas Euroopa 
ombudsman 10. detsembril komiteed, et tutvustada oma Euroopa kodanikualgatust puudutava omaalgatusliku 
uurimise tulemusi.

Nagu märkis komitee ajutise töörühma liige Madi Sharma, on „EL praegu silmitsi probleemiga, et kodanikud ei 
tunne end Brüsseli tegevusse kaasatuna. Euroopa kodanikualgatus on õiguslik vahend, mis võimaldab ELi koda-
nikel arvamust avaldada ja esitada õigusaktide ettepanekuid teemadel, mis nende hinnangul tugevdavad ELi ja 
toetavad rahva soovitud muutusi”. (ppm) ●

Euroopa linnade innovatsioonipotentsiaal

LÜHIDALT

10.   novembril  2014  korraldas 
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
konverentsi teemal „Arukad linnad – 
Euroopa majanduse elavdamine ühis-
kondliku innovatsiooni kaudu”. Üritus 
tõi kokku üle 100 poliitiku, linnajuhi ja 
kodanikuühiskonna esindaja, kes aru-
tasid arukate linnade rolli ELi riikide 
majanduse taasindustrialiseerimisel.

Oma avakõnes tõi komitee president 
Henri Malosse välja Euroopa linnade 
innovatsioonipotentsiaali ja rõhutas, et 
arukas linn on linn, kus kõigil on oma 
roll. Arukate linnade tegevuskava saab 
olla edukas vaid juhul, kui kõik kodani-
kuühiskonna osalejad saavad arendada 
ja rakendada innovaatilisi lahendusi ja 

muuta arukad linnad reaalsuseks. See 
sõnum kajas läbi kõigi kolme paneelaru-
telu, mille eesmärk oli määratleda aruka 
linna põhielemendid ja uute tehnoloo-
giate roll linnade kohandamisel arukaks 
ja jätkusuutlikuks keskkonnaks.

Ürituse lõpetas Daniela Rondinelli 
järgmise sõnumiga: „Me peame otsus-
tama sellise kodanikukeskse ja aruka 
linnaplaneerimise kasuks, mis vastab 
inimeste tegelikele vajadustele ja suu-
dab lahendada ühiskondlikke prob-
leeme tehnoloogiapõhiste osalus – ja 
koostöövormide kaudu”. Konverentsi 
üks peamisi järeldusi oli, et aruka linna 
projektide tööstuslikku võimekust tuleb 
tõsta ettevõtete, linnade haldusasutuste 
ja kodanike vaheliste innovaatiliste 
koostöömudelite abil. Seda on võima-
lik saavutada sidusrühmade digitaal-
pädevuse ja – oskuste parandamise, 
linnade idufi rmade jõudsale arengule 
kaasaaitamise ja taristuinvesteeringute 
suurendamisega avaliku ja erasektori 
partnerluses. (ap) ●

Majapidamiste ülemäärane laenukoormus

12. detsembril 2014 võõrustas Euroopa Majandus – ja 
Sotsiaalkomitee konverentsi majapidamiste ülemäärase 
laenukoormuse teemal. Konverentsi korraldasid ühendus 
European Consumer Debt Network (ECDN) ja Euroopa 
fi nantskaasamise võrgustik (EFIN) ning see tõi kokku polii-
tikakujundajad, tarbijaorganisatsioonid, fi nantssektori esin-
dajad ja teadlased, kes arutlesid ülemäärase laenukoormuse 
piiramise ja sellega toimetuleku meetmete üle.

Majapidamiste ülemäärase laenukoormuse probleem on 
olnud Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee päevakavas 
juba aastaid. Nagu ühtse turu, tootmise ja tarbimise sekt-
siooni esimees Martin Siecker oma avakõnes ütles, kutsus 
komitee juba 2000. aastal Euroopa Komisjoni ja liikmesriike 

üles astuma samme, et võidelda majapidamiste ülemäärase laenukoormuse vastu Euroopa 
Liidus. 14 aastat hiljem on ilmselge, et eriti midagi ei ole muutunud ja olukord on tegelikult 
veel hullem.

Konverentsi raames toimunud neljal eri paneelarutelul ilmnes, et juba on olemas erinevad 
lahendused, ent teha on endiselt palju. Eelmisel aastal vastu võetud arvamuses „Tarbi-
jakaitse ja ülemäärane võlgnevus” kordas komitee vajadust Euroopa tasandi meetmete 
järele ja väljendas taas kord toetust vastutustundliku laenuandmise põhimõttele, mis 
nõuab laenu – ja kindlustusandjatelt õiglaste ja eetiliste tavade kasutamist. (dz) ●

Lisateave: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-
over-indebtedness

The EU and ME(dia) – kuidas minna edasi?

Kodanikuühiskonna meediaseminar Milanos 27.–28. novembril 2014

12. detsembril 2014. aastal korraldas 
Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
Chanias, Kreetal koostöös INSULEURi 
ja Chania Kaubanduskojaga ja seoses 
komitee samateemalise omaalgatusliku 
arvamusega, mille raportöör on Anna 
Maria Darmanin, avaliku arutelu teemal 
„Arukad saared – majanduskasvu, töö-
hõivet ja säästvat arengut soodustav 
mudel”.

Oma avakõnes tõi komitee president 
Henri Malosse välja, et Euroopa Liidu 
saared on nii riikide kui ka ELi seadus-
andluse poolt tähelepanuta jäetud, 
kuigi nad seisavad silmitsi spetsiifi-
liste tõketega seoses võrguühenduse, 
transpordi ja internetiühendusega. Ta 
rõhutas, et oluline on dialoog saartel 
elavate inimeste ja ELi institutsioonide 
vahel, kuna ELi õigusakte tuleb vastavalt 
kohandada.

Kõige enam tähelepanu pälvinud 
ettepanekud selle kohta, kuidas saa-
red saavad suurendada omaenda 

arengupotentsiaali, esitas professor 
Godfrey Baldacchino. Professor Bal-
dacchino on saarte uurimisega tege-
lev teadlane Malta Ülikoolis ning ISISA 
(Rahvusvahelise väikesaarte uuringute 
assotsiatsioon) esimees. Ta pakkus 
välja nišipõhise lähenemisviisi arene-
nud turismisektorile, mis võimaldaks 
väikesaartel turismiturul kitsamalt 
spetsialiseeruda. Nii toimib see juba 

meditsiiniturismiga Barbadosel, akva-
langismiturismiga Maltal ja pulma-
reisiturismiga Maldiividel. Professor 
Baldacchino ütles kokkuvõtteks, et väi-
kesaare majanduse arengu vältimatuks 
eeltingimuseks on majanduspoliitika 
detsentraliseerimine. (lvg) ●

Arukad saared – majanduskasvu, tööhõivet ja säästvat arengut soodustav mudel

EMSK liige ja ettevalmistava 
arvamuse „Tarbijakaitse 
ja ülemäärase võlgnevuse 
asjakohane käsitlemine 
sotsiaalse tõrjutuse 
vältimiseks” raportöör 
Reine-Claude Mader

Euroopa Majandus – ja Sotsiaalkomitee 
2014. aasta kodanikuühiskonna meedia-
seminar, mis korraldati koostöös Euroopa 
Ringhäälinguliiduga, keskendus teemale 
„EU and ME(dia)”, tuues arutelu keskmesse 
teadlikud kodanikud ELis ja selle naaber-
riikides. Seminar toimus Palazzo Reales, 
mille andis seminari käsutusse Milano linn. 
Seminaril osalesid mitmed komitee liikmed 
ja seda juhatas komitee asepresident Hans-
Joachim Wilms.

Peaaegu 150 osalejat võtsid osa neljast 
paneelarutelust, käsitledes praegusi 
väljakutseid, meedia sõltumatust, sot-
siaalmeedia pakutavaid võimalusi ja ka 
ülevaadet 2014. aasta Euroopa Parlamendi 
valimiskampaaniast.

Mõned tulemused olid väga huvitavad.
 ● Hoolimata ELi ja muid teemasid puu-

dutavatest miljonitest uudislõikudest 
päevas puuduvad inimestel põhjali-
kud teadmised Euroopa küsimustes. 
ELi positiivset mõju ignoreeritakse 

sageli, kui räägitakse riigi küsimustest. 
Meedial on võtmeroll teavitamisel ja 
vastastikusel mõjutamisel. Avalik-
õiguslikke ringhäälinguorganisat-
sioone on endiselt tarvis igapäevaelu 
käsitlevate lugude jaoks.

 ● Rahastamisallikal on otsene mõju 
sisule. Seminaril toodi praktilisi näi-
teid võimalustest, kuidas meediat 
saab kasutada manipuleerimiseks, 
eksitamiseks ja propagandaks. Meedia 

olulisemaks jääb ikka näost näkku 
kontakt avalikkusega.

Euroopa Parlamendi valimiste puhul oli 
uuenduseks televisiooniarutelu ning det-
sentraliseeritud lähenemisviis toimis.

Lisateave on kättesaadav veebilehel http://
www.eesc.europa.eu/ rubriigis „Üritused 
ja tegevused” ning peagi meie möödu-
nud üritusi käsitlevas brošüüris, mis ilmub 
2015. aasta jaanuaris. (sma) ●

ja ajakirjanike sõltumatus on teadlike 
kodanike jaoks vältimatu.

 ● Kodanikud seisavad silmitsi 
suure hulga teabeallikatega. 
ELi institutsioonid ei saa jätta 
sotsiaalmeedia sisu vaid tur-
gude vastutusse, vaid peavad 
oma panuses alati küsima: 
„Mida saame meie oma 
jälgijatele pakkuda?” Sot-
siaalmeedia kujutab endast 
olulist täiendust, kuid kõige 
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