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JUHTKIRI
Kuna käesoleva numbri keskmes on suures osas Euroo-

passe suunduv pagulaste voog ja vaesus, pühendan ka 
mina oma esimese juhtkirja Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee presidendina just nendele teemadele.

Ühelt poolt seisame silmitsi humanitaarkriisiga ja vajadusega pagulased inimväärselt 
vastu võtta, teiselt poolt aga kasvab hirmuäratavalt vaesuses elavate inimeste hulk.

Nagu paljud eurooplased, olen ka mina sügavas mures ja elan neile kõigile kogu 
südamest kaasa. Minu jaoks on vastuvõtmatu, et maailma eri paigus on inimesed 
sunnitud kõike maha jätma ja oma elu ohtu seadma, et põgeneda vägivalla, sõja, 
türannia ja puuduse eest. Häbi neile, kes inimesi põgenema sunnivad, nende kan-
natusi pikendavad või olukorrast mingil moel kasu lõikavad. Ja samas au eelkõige 
neile, kes tegutsevad meie kodanikuühiskonnas selle nimel, et pagulaste kannatusi 
leevendada või need lõpetada.

Kuigi Euroopa on endiselt rahu, demokraatia ja isegi ellujäämise lootus neile, kes on 
kaotanud kõik, tuleb tal siiski toime tulla ebakindluses ja puuduses elavate inimeste 
hirmuäratavalt suure ja kahjuks jätkuvalt kasvava arvuga. Ka see peab lõppema.

Meie komitee on juba koostanud rea arvamusi mõlemal teemal ja on viimane aeg, et meie 
otsuselangetajad neid kuulda võtaks. Kuid komitee töö ei ole veel kaugeltki lõppenud.

Mul on hea meel selle üle, et minu ettepanekul omistatakse selle aasta kodanikuühis-
konna auhind neile kodanikuühiskonna liikmetele, kes võitlevad aktiivselt vaesuse 
vastu, ja selle üle, et mu kolleegid seda ettepanekut toetasid. Samuti on mul hea meel 
tõdeda, et nad nõustusid maksimaalselt vähendama auhinnaga kaasnevaid kulusid, 
mis võimaldab suurendada jagatavate auhindade arvu. Olen uhke austava ülesande 
üle olla sellist tunnustust jagava Euroopa Liidu institutsiooni president, kuna komitee 
roll on ju samuti edastada Euroopa kodanikuühiskonna ja tema organisatsioonide 
nimel solidaarsuse ja vastastikuse abistamise sõnumit.

Georges Dassis
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Brüssel, 3. november 2015

Lugupeetud kolleegid

Hetkel, mil neid sõnu kirjutan, oleme kõik šokeeritud tollel reede õhtul Pariisis 
toimunust. Neid erakordseid olusid silmas pidades koostasin kohe komitee veebilehel 
avaldamiseks deklaratsiooni, milles edastasin meie komitee liikmete nimel jõulise 
sõnumi rõhutamaks, et kogu Euroopa kodanikuühiskond on täielikult solidaarne 
Prantsuse rahvaga ja sügavalt nördinud nende põlastusväärsete inimeste õõvas-
tavatest tegudest.

Deklaratsiooni tekst on kättesaadav veebilehel   
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news&itemCode=37465.

Tegin seda viivitamata, kohe laupäeva hommikul, kuna leidsin, et see on minu kohus-
tus ja et just selleks te mind ametisse valisite. Kuid nüüd tahan anda sõna teile ja 
soovin, et meie täiskogu istungjärgule kogunev komitee võtaks sel teemal vastu 
ametliku resolutsiooni.

Georges Dassis
Brüssel, 17. november 2015
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Me oleme ühtsed
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi avaldus 
13. novembril 2015 Pariisis toime pandud terrorirünnakute kohta

Kõigi Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee kolleegide nimel, kes esindavad 
suhetes Euroopa Liidu institutsioonidega 
kõiki peamisi tööandjate organisat-
sioone, ametiühinguid ja Euroopa Liidu 
kodanikke, väljendan meie sügavat nör-
dimust Pariisis sel õhtul toime pandud 
argpükslike ja jõhkrate rünnakute pärast 
ning mõistan need täielikult hukka.

Oleme mõtetes ohvrite ja nende sugulas-
tega, prantslaste ja Prantsusmaa institut-
sioonidega, kes võivad kindlad olla meie 
täielikus solidaarsuses.

Need vihast joobunud, arutud, õudust-
äratavad ja põlastusväärsed mõrvarid 
ründavad Prantsuse Vabariigi rahvast, 
demokraatiat ja põhiväärtusi. Seega 
ründavad nad kõiki Euroopa rahvaid 
ning nende demokraatiat ja põhiväär-
tusi. Ent me ei alistu neile mitte kunagi. 
Neil ei õnnestu meid nõrgemaks muuta. 
Nad ei saavuta ühtegi oma eesmärki-
dest: meie ühine otsustavus – muide 
Prantsuse Vabariigi oluliselt mõjuta-
tud – Euroopa demokraatia väärtuste 
kaitsmiseks suureneb veelgi.

Et oleks täiesti selge: Euroopa organiseeri-
tud kodanikuühiskond tervikuna ehk kõigi 
Euroopa Liidu liikmesriikide kõik tööand-
jate organisatsioonid, ametiühingud ja 
kodanikud seisavad ühiselt Prantsusmaa 
rahvaga nende ründajate vastu.

Georges Dassis
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president
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Euroopa kodanikuühiskond tegeleb rändekriisiga
Vaatamata rändajaid ja pagulasi ohus-

tavatele riskidele ja kannatustele seisab 
EL silmitsi suurenevate rändevoogudega. 
EMSK panus hõlmab nii lühiajalisi priori-
teete kui ka püüdeid leida jätkusuutlikke 
terviklikke lahendusi. Komitee käsitleb 
kolme aspekti: võitlus rändajate eba-
seadusliku üle piiri toimetamise vastu, 
rändajate integreerimine tööturule ja 
vastuvõtukeskuste külastamine kohapeal.

Avalik arutelu teemal „ELi 
tegevuskava rändajate ebaseadusliku 
üle piiri toimetamise tõkestamiseks”

12.  oktoobril 2015 korraldas komitee 
avaliku arutelu seoses arvamuse koosta-
misega teemal „ELi tegevuskava rända-
jate ebaseadusliku üle piiri toimetamise 
tõkestamiseks (2015–2020)”. Ürituse juht 
oli komitee raportöör Brenda King (töö-
andjate rühm, Ühendkuningriik) ja see 
võimaldas komiteel saada teavet sidusrüh-
madelt, sh ÜRO uimastite ja kuritegevuse 
vastu võitlemise büroolt. „Pagulaskriis 
on ülemaailmne väljakutse, millega rii-
gid ei tule üksinda tegutsedes toime. 
Komitee toetab võitlust inim kaubitsejate 
ja organiseeritud kuritegevuse vastu nii 
liidu piires kui ka väljaspool, soovitades 
tungivalt ohutute ja seaduslike rände- ja 
liikuvusekanalite avamist ELi, sest niiviisi 

saab kõige tõhusamalt kaitsta ELi piire ja 
lõpetada nõudlus eba seadus likult üle piiri 
toimetajate teenuste järele.”

Sitsiilia külastus

12.–14.  oktoobril külastasid komitee 
arvamust „Euroopa rände tegevuskava” 
ettevalmistavad raportöörid (Stefano 
Mallia  – tööandjate rühm, Malta ja 
 Cristian Pîrvulescu – eri elualade esinda-
jate rühm, Rumeenia) Sitsiiliat, kus nad 
kohtusid saarele massiliselt saabuvate 
rändajate ja pagulastega tegelevate 
sidusrühmadega.

Kohtumistel Punase Risti, Rahvusvahe-
lise Migratsiooniorganisatsiooni, krii-
sikoldekeskuste tegevust toetava ELi 
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EMSK liikmed Stefano Mallia ja Cristian 
Pîrvulescu Sitsiilia Punase Risti keskuses

Tõeliste vaesusevastaste meistrite tunnustamine, Euroopa 
kodanikuühiskond valmis vaesuse vastu astuma Euroopa Liidus

Kodanikuühiskonna auhinna eksperthindajad: EMSK 
endine liige ja SOCi sektsiooni esimees Maureen O’Neill, 
Euroopa Parlamendi liige Jean Lambert, Belgia poliitik 
ja Euroopa Parlamendi endine liige Anne Van Lancker, 
Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktorit Stefan 
Olssonit esindav Julius op de Beke

Vaesuse leevendamisega tegelevad 
rohujuure tasandi organisatsioonid 
Saksamaal, Iirimaal, Prantsusmaal, 
Poolas ja Soomes näitavad, kuidas 
abivajajaid vahetult aidata. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee pühendas 
2015. aasta Euroopa kodanikuühiskonna 
auhinna organisatsioonidele, kes paistsid 
vaesuse vastases võitluses silma loomin-
gulisuse ja eduga.

Enam kui saja väga erineva ja kvaliteetse 
esitatud projekti seast valiti välja viis.

 ● Organisatsioon Armut und 
 Gesundheit (Saksamaa) pakub 
kodututele ulatuslikku arstiabi, 

Üks projekt „Street Jumper” propa-
geerib ka tervislikkust ebasoodsatest 
oludest pärit laste ja noorte hulgas.

 ● Organisatsiooni Third Age (Iiri-
maa) algatus Fáilte Isteach on 
kogukonna põhine projekt, millega 
vanemaealised vabatahtlikud panus-
tavad Iirimaale saabuvate rändajate 
ja pagulaste vastuvõtmisse, pakku-
des neile inglise keele vestluskursusi. 

ebakindlas olukorras ja tervisekindlus-
tuseta patsientidele ambulatoorset 
vastuvõttu ja mitmeid teisi algatusi. 
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Enam kui 750 vabatahtlikku õppeteenust kasu-
tab igal nädalal üle 2 200 õppuri, s.o rändaja, 
varjupaiga taotleja ja pagulase.

 ● Ühenduse A.N.D.E.S. (Prantsusmaa) algatus 
Uniterres pakub sotsiaalsetele ja solidaar-
susel põhinevatele toidupoodidele kohalike 
puuviljade, köögiviljade, maitsetaimede ja 
munade tootjate värsket, kvaliteetset koha-
likku toodangut. Need tooted on haavatavas 
olukorras inimestele ja toiduabi saajatele 
saadaval sotsiaalsetes ja solidaarsusel põhi-
nevates poodides iseteeninduse põhimõttel 
hinnaga, mis ei ületa 30 % nende ostuhin-
nast. Uniterres toetab praegu 124 põlluma-
jandustootjat Poitou-Charentes’, Akvitaania, 
Midi-Pyrénées’ ja Bretagne’i piirkondadest, 
varustab 53 sotsiaalset ja solidaarsusel põhi-
nevat poodi, pakkudes toitu 20 000 inimesele 
aastas.

 ● Sotsiaalse integratsiooni keskused on 
vastastikuse abi ühenduse BARKA (Poola) 
algatus ning need tegelevad hariduse ja kutse-
õppe küsimustega pikaajaliste töötute  – sh 
puuetega inimesed, endised vangid, pagulased 

ja sõltlased – puhul. Sotsiaalse integratsiooni 
keskused korraldavad ametialase ümberõppe 
seminare, hariduskursusi ja tugirühmi.

 ● Y-Foundation (Soome) edendab tervishoidu 
ja sotsiaalhoolekannet, pakkudes tasku-
kohaseid kvaliteetseid üürieluasemeid, austa-
des seejuures nende inimeste väärikust, kellel 
on raskusi avatud eluasemeturul eluaseme 
leidmisega. Nendest püüdlustest peamist 
kasu saavate rühmade hulgas on kodutud ja 
inimesed, kellel on oht kodutuks jääda. Y-Foun-
dation on tegelenud ka noortele ja vaimse ter-
vise või sõltuvusega seotud probleemide all 
kannatavatele inimestele eluaseme hankimise 
ja selle toetamisega.

Nelja eksperthindaja sekka kuuluv Euroopa Parla-
mendi liige Jean Lambert märgib: „Me näeme siin 
tervet rida teemasid, mis tõmbavad üha rohkem 
tähelepanu, nagu kodutuse ja toidu küsimus. Mõni 
neist teemadest oli üsna šokeeriv, kuna viitab sellele, 
et meil ei ole endiselt õnnestunud tagada inimeste 
põhivajadusi ja inimõigusi.”

Kodanikuühiskonna auhinnakonkursi žürii koosnes 
komitee presidendist, kahest asepresidendist, töö-
andjate rühma esimehest, eri elualade esindajate 
rühma esimehest, töötajate rühma liikmest ja komi-
tee peasekretärist.

Žürii valis välja viis võitjat 11 kandidaadi seast, kelle 
oli varem välja valinud neljaliikmeline välis ekspertide 
rühm. Viie võiduprojekti vahel läheb jagamisele 
50 000 euro suurune auhinnafond, mis tuleks taas-
investeerida kõnealustesse projektidesse, et need ka 
edaspidi kogukondadele tuge pakuksid. (sg) ●

ÜRO nimetas Ozark Henry Belgia 
hea tahte saadikuks võitluses 
inimkaubanduse vastu
EMSK oli tseremoonia võõrustaja

21. oktoobril 2015 nimetas ÜRO uimastite ja kuri-
tegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) EMSK pre-
sidendi Georges Dassise juuresolekul tuntud Belgia 
muusiku Ozark Henry oma uueks riiklikuks hea 
tahte saadikuks võitluses inimkaubanduse vastu. 
Nimetamise eesmärk oli juhtida tähelepanu inim-
kaubandusele ja aidata koguda toetust sellevasta-
sele võitlusele Belgias.

Inimkaubandusel on Euroopas igal aastal üle 
10 000 ohvri. Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee president Georges Dassis leiab, et „see 
orjuse nüüdisaegne vorm on skandaalne ja kujutab 
endast kuritegu tsiviliseeritud ühiskonna vastu. 
Ozark Henry nimetamine ÜRO hea tahte saadikuks 
on hea uudis nii Belgiale kui ka Euroopale, sest see 
suurendab teadlikkust ja ärgitab paljusid tegutsema. 
Ma kinnitan, et kodanikuühiskonna organisatsioonid 
toetavad teda, sest nad on parimas positsioonis, et 
pakkuda abi ohvrite tuvastamisel ja osaleda aktiivselt 
ennetustöös. Võite meid pidada peamiseks partne-
riks inimkaubanduse vastases võitluses.”

Hea tahte saadikuks nimetamise puhul sõna võttes 
selgitas Ozark Henry: „Inimkaubandusel on palju 
ohvreid, keda me lihtsalt ei näe või ei taha näha, 
alustades lastest, kes peavad tänavatel kerjama, 
kuni nendeni, keda sunnitakse prostitutsioonile või 
töötama ebaseaduslikult higivabrikutes. Me elame 
õnnelikult oma väikestes maailmades, jätkates oma 

igapäevaseid tegemisi. Minu arvates on käes aeg 
tegutseda ja püüda selle vastu midagi ette võtta ning 
olukorda muuta, suurendades teadlikkust ja toeta-
des organisatsioone, mis tegutsevad selle kuriteoga 
võitlemiseks.”

UNODC avalikkussuhete direktor Jean-Luc 
Lemahieu tänas komiteed tema liikmete pingu-
tuste eest inimkaubanduse vastase võitluse toe-
tamisel, koostades sisukaid ja mõjusaid arvamusi, 
ning avaldas heameelt Ozark Henry uue rolli üle 
Belgias. Belgia nimel avaldas välisministeeriumi 
mitmepoolsete küsimuste eest vastutav ase-
peadirektor Werner Bauwens kiitust ÜRO prak-
tilisele tegevusele ja tõstis esile Belgia juhtivat rolli 
võitluses inimkaubandusega. (cad) ●

Sobivad rahastamisvahendid ettevõtetele – 
majanduskasvu põhiline eeldus
EMSK toetab mikrorahastamist kui mõjusat vahendit majandusliku tõrjutuse vastu

Mikrorahastamine hõlmab mitmesuguste 
fi nantsteenuste pakkumist inimestele, keda ei peeta 
harilikult nö laenukõlblikuks eelkõige seetõttu, et 
neil puuduvad tagatised, mis kaitseksid rahastamis-
asutust kahjumiriski vastu.

Kuigi mikrorahastamine on peaasjalikult suuna-
tud arenguriikidele, pakutakse seda ka Euroopa 
Liidu laenuvõtjatele. 19.–20. oktoobril 2015 kor-
raldati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(EMSK) kaasosalusel Euroopa esimene mikro-
rahastamise päev, et suurendada teadlikkust 
mikrorahastamisest kui vahendist, mille abil on 
võimalik võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja tööpuu-
duse vastu Euroopa Liidus. Üritusel, millest võtsid 
osa ka Tema Majesteet Belgia kuninganna 
Mathilde ja Euroopa Komisjoni volinik 

Marianne Thyssen, rõhutas komitee majandus- 
ja rahaliidu ning majanduse ja sotsiaalse ühte-
kuuluvuse sektsiooni esimees Joost van Iersel 
ELi konkurentsivõime, säästva arengu ja sot-
siaalse kaasatuse tugevdamise olulisust: „Mikro-
rahastamise arendamisel on liikmesriikides 
märkimisväärseid piiranguid. Mikrorahasta-
mise raamtingimusi tuleb parandada,” ütles ta 
ELi poliitikakujundajatele.

Tõepoolest, mikrorahastamisest on Euroopas kiiresti 
saamas oluline vahend sotsiaalse ja majandusliku 
tõrjutuse vähendamiseks fi nantsteenuste (mikro-
krediit, mikrokindlustus jne) ja mittefi nantsteenuste 
(koolitus, mentorlus jne) osutamise kaudu.

Komitee on selle küsimusega tegelenud ning on 
veendunud, et mikrorahastamine on üks võima-
lus ettevõtluse edendamiseks ja uute töökohtade 
loomiseks mikroettevõtetes. Vähendamaks mikro-
krediidiga seonduvaid keerukaid küsimusi ja kulusid, 
teeb komitee ettepaneku ühelt poolt töötada välja 
kõrgtehnoloogilised teenused ja teiselt poolt pak-
kuda tagatisi ja kaasrahastamist.

Komitee arvates seisneb mikrorahastamise tõeline 
revolutsioon selles, et vahendustegevuse kaudu 
avab see väljavaated inimestele, kellel puudub juur-
depääs fi nantsturule ning võimaldab neil ellu viia 
projekte nende oma vahenditega, mis tähendab, et 
nad ei vaja kõrvalist abi ega toetust ega ole kellestki 
sõltuvad. (mm) ●

Euroopa arenguaasta 2015 komitees: 
esimesest ideest temaatilise seminarini

Komitee ei ole ainult Euroopa arenguaasta 2015 
idee autor, vaid on panustanud ka selle edusse. Kogu 
aasta vältel korraldati mitmeid algatusi laiema üld-
suseni – äriühendusteni, ametiühinguteni, valitsus-
väliste organisatsioonideni – jõudmiseks, et uurida, 
kuidas kõnealust poliitikat tõhusamalt ja tulemusli-
kumalt ühtlustada ja koordineerida.

Komitee välissuhete sektsioon tegi tihedalt koos-
tööd riikidega, kes töötavad arengueesmärkide saa-
vutamise nimel. Üks tähelepanuväärsemaid näiteid 
on AKV-ELi majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
huvirühmade 14. piirkondliku seminari kor-
raldamine, millega toetati kindlalt säästva arengu 
eesmärkide ühtlustamisraamistikku, keskendudes 
vaesuse kaotamisele ja kliimamuutuste leevendami-
sele. ELi ja Aafrika majandus- ja sotsiaalvald-
konna osalejate võrgustiku kohtumisel nõudis 
komitee, et Valletta tippkohtumisel ELi poolt välja 
pakutud Aafrika hädaolukorra usaldusfondi halda-
mine oleks läbipaistev, tugineks säästva arengu ees-
märkidele ning selle üle teostataks vastavalt nendele 
eesmärkidele järelevalvet osana asjaomaste riikide 
tõelisest partnerlusest.

2015. aasta lõppedes korraldas komitee teabevahe-
tuse osakond Luksemburgis 2015. aasta kodani-
kuühiskonna meediaseminari, millel keskenduti 
arengupoliitika teabevahetuse väljakutsetele. Semi-
nar toimus 26.–27. novembril ning sellest võtsid osa 
kodanikuühiskonna organisatsioonide teabevahetus-
ametnikud, ajakirjanikud, üliõpilased ja teadlased üle 
kogu Euroopa Liidu. Toimus kolm huvitavat vestlus-
ringi – esimesel keskenduti Euroopa arenguaasta 

teabevahetuskampaaniale, teisel võeti sihikule 
kodaniku ühiskonna ja meedia roll ning kolmandas 
tegeleti säästva arengu eesmärkide alase teabeva-
hetusega. Komitee liikmed ja nimekad esinejad ÜRO 
piirkondlikust teabekeskusest, Rahvusvahelisest 
Tööorganisatsioonist, Euroopa Investeerimispan-
gast, Maailma Looduse Fondist, organisatsioonist 
Welthungerhilfe, Rootsi arenguagentuurist, Euroopa 
Komisjonist ja Parlamendist ning Luksemburgi valit-
susest ja majandus- ja sotsiaalnõukogust jagasid oma 
kogemusi, tutvustasid häid tavasid ning arutasid asja-
omaseid teemasid ligi 150 külalisega. Lisainfot ürituse 
kohta leiab komitee veebilehelt. (sma/dm) ●

EMSK president Georges Dassis ja Tema 
Majesteet Belgia kuninganna Mathilde

Orzak Henry auhinnatseremoonial

EMSK – pühendunud vaesuse vähendamisele Euroopas

piirkondliku rakkerühma, Pozzallo vastuvõtukes-
kuse ja valitsusväliste organisatsioonidega (Caritas, 
Centro Astalli ja Comunità di Sant’Egidio) sai selgeks, 
et tegelik olukord erineb dokumentides kirjeldatust 
kardinaalselt.

Stefano Mallia märkis: „Probleeme tekitab asjaolu, 
et otsus selle kohta, kas rändaja saab või ei saa 
kaitset taotleda, tuleb võtta vastu 24 tunni jook-
sul. Need, keda ei peeta kaitset vajavateks, saade-
takse kas tagasi – kui nad on pärit riigist, kellega 

on tagasisaatmise kokkuleppe (nt Tuneesia) – või 
palutakse neil Itaaliast 7 päeva jooksul lahkuda ja 
visatakse tänavale. Iseenesest mõistetavalt tekitab 
see probleeme.”

Suurem rahastamine aitaks valitsusvälistel organi-
satsioonidel muutuda professionaalsemaks, samas 
välditaks sidusrühmade parema kooskõlastamise 
teel inimeste kadumist süsteemiaukudesse. Rohkem 
tähelepanu tuleb pöörata ka integratsiooniprotsessi 
parandamisele.

Avalik arutelu teemal 
„Pagulaste integreerimine tööturule”

15.  oktoobril toimus Brüsselis avalik arutelu 
pagulaste tööturule integreerimise üle, millel 
osalesid, Caritase, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku 
Ameti, Euroopa Komisjoni, Saksamaa Tööhõive-
ameti ja rahvusvahelise katoliku rändekomisjoni 
esindajad. Sõnavõtjate hulgas oli pagulase staa-
tuse saanud dr Alizoy Temorshah Afganistanist. Ta 
selgitas, kuivõrd raske oli alustada erialast tege-
vust Belgias. Arutelul jõuti järeldusele, et töökoha 
olemasolu lihtsustab integreerumist, vähendab 

sõltuvust sotsiaaltoetustest ja suurendab korraliku 
elukoha leidmise tõenäosust. Töötavad pagulased 
annavad panuse sotsiaalkindlustussüsteemidesse 
ja nende kulutused tarbekaupadele toetavad 
majandust tervikuna. See aitaks Euroopa riikidel 
lahendada probleeme, mis on seotud demograa-
filise languse, vananeva elanikkonna ja tööjõu 
puudusega.

Nii külastuse kui ka arutelu tulemused leiavad 
kajastamist arvamuses, mis pannakse hääletusele 
detsembri täiskogu istungil. (mm/dm) ●
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Arengu ühtlustamine: EMSK uus president Georges Dassis 
määrab komitee prioriteedid oma ametiajaks

Ü l e k a a l u k a  h ä ä l t e e n a m u s e g a  v a l i t i 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. presi-
dendiks Georges Dassis. Ta juhib komiteed 2015.–
2018.  aastal koos kahe asepresidendi  – Michael 
Smythi (vastutab eelarve eest) ja Gonçalo Lobo 
Xavier’ga (vastutab teabevahetuse eest).

„Algavast ametiajast võidavad kodanikud, sest 
pühendame selle täielikult neile. Kavatseme 
mobiliseerida kõik kodanikuühiskonna jõud, et 
muuta Euroopa Liit atraktiivseks ja eurooplaste 
igapäevaelus tajutavamaks. Kõigepealt tuleb 
vähendada äärmist vaesust, investeerida noorte 
tööhõivesse, taristuprojektidesse, teadusuurin-
gutesse ja innovatsiooni ja teha seda ulatuslikult. 
Euroopa ei tohiks seostuda mitte taseme langeta-
misele, vaid tõstmisele suunatud ühtlustamisega. 
Samuti peaks see paremaks muutma kõigi põhjas, 
lõunas, idas ja läänes elavate kodanike elu – seda 
me nimetamegi arengu ühtlustumiseks,” sõnas 
Georges Dassis.

Seega pakub presidendi programm väga praktilist 
vaatenurka Euroopa Liidu poliitikavaldkondadele, 
tuginedes komitees vastuvõetud ja teistele Euroopa 
institutsioonidele suunatud arvamustele kooskõlas 
aluslepingust tulenevate komitee ülesannetega. 
Kaugel sellest, et pidada liitu iseenesestmõisteta-
vaks, toonitatakse programmis Euroopat ründavat 
sügavat kriisi: majanduslangus ja sotsiaalne allakäik 
on tugevalt kahjustanud kodanike usaldust liidu 
vastu. Ettevõtlust, tööd ja solidaarsust käsitledes kes-
kendub programm jätkuvalt sotsiaalsele, majan-
duslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, 
mis on õiglase ja võrdsel kohtlemisel põhineva liidu 
alus. Selle saavutamiseks tuleb kasutada selliseid 
vahendeid nagu Euroopa miinimumsissetulek või 
maksustamine.

Programmis toetatakse Euroopa investeerimis-
kava, soovides, et sellele lisataks majanduskasvu 
ja töökohtade loomise erakorraline investee-
rimiskava ning võetaks spetsiifi lisi majandusliku 

lähenemise meetmeid, nagu nt ühine võlakirjade 
emiteerimise süsteem ja euroala ajutine ühiste lühi-
ajaliste riigivõlakirjade fond.

Komitee uue presidendi prioriteetide hulgas on ka 
digitaalne ühtne turg, Euroopa transpordi-
piirkonna loomine ja tõelise energialiidu 
rajamine, panustades samas liidu jätkusuutlikku 
arengusse, iseäranis seoses kliimamuutustega, mil-
lest tulenevad piirangud tuleb hõlmata kõigisse ELi 
poliitikavaldkondadesse.

President tuletab programmis meelde, et toetab 
tugevat Euroopat maailmas, Euroopat, mis 

peab kaitsma mitte ainult oma majandushuve, vaid 
veelgi enam ka oma sotsiaalseid ja keskkonnanõu-
deid. Liit peab vastu võtma varjupaigataotlejaid ja 
välja töötama uue rändepoliitika, mis põhineks 
solidaarsuse ja inimõiguste austamise põhimõtetel. 
Selle poliitika osa peab olema ka võitlus inimeste 
ebaseaduslikult üle piiri toimetajate vastu liikmes-
riikide tihedama koostöö abil.

Nende väljakutsete, eesmärkide ja kiireloomuliste 
probleemide käsitlemiseks peavad liikmesriigid 
lõpuks ometi andma Euroopa Liidule vahendid 
tegutsemiseks, koostades ambitsioonidega vasta-
vuses oleva eelarve. ●

Edasiliikuv Euroopa kõigi jaoks
„Kui kolleegid avaldasid mulle austust, valides 

mind komitee presidendiks, teadsid nad väga 
hästi, et ma asun jätkama seda, mida ma olen 
alati teinud, ehk seisma

 ● ühelt poolt Euroopa põhiväärtuste, demo-
kraatia, sotsiaalse ja kodanikuühiskonna 
dialoogi ning seega organiseeritud kodaniku-
ühiskonna ja komitee eest ning

 ● teiselt poolt Euroopa Liidu enda eest, sest tege-
mist on ülla, ambitsioonika, aruka ja suurejoo-
nelise projektiga, mis on hädavajalik rahu ja 
arengu jaoks ning on sellegipoolest rünnakute 
sihiks, sageli halvasti juhitud ega ole piisavalt 
kaitstud kõige halvema eest.

Kolleegid teavad samuti, milles olen veendunud, 
ja minu meelest jagavad nad seda veendumust: 
Euroopal tuleb tegutseda selle nimel, et tema 

kodanikud saaksid töötada ja elada inimväärsetes 
tingimustes. ELil tuleb taastada nende usaldus ja 
poolehoid, nende pühendumus ja samuti nende 
entusiasm. Liidul tuleb taastada oma kunagine 
atraktiivsus, tänu millele soovis nii palju rahvaid – 
sh ka minu oma – temaga ühineda, sest ta kujutas 
endast rahu, demokraatia ja jõukuse ala.

Selleks ei tohi ta enam tunduda inimestest kauge-
nenud, nende mureküsimustesse ükskõikselt suh-
tuva, nende suhtes mittetundliku masinana ning 
ta peab Euroopa naistele ja meestele konkreetselt 
tõendama, et selles kuulsas Euroopa projektis on 
vaid üks asi, mis lõppkokkuvõttes on teistest oluli-
sem – see on inimesed ise.”

Georges Dassis
EMSK president

Ühine teabevahetustegevus komitee 
töö tutvustamiseks

Ma arvan, et minu põlvkond on väga õnnelik 
põlvkond. Kuulume nn Erasmuse põlvkonda, kes on 
elanud suuremalt jaolt rahuaja Euroopas ja kellel on 
olnud tohutud võimalused omandada teadmisi ja 
õppida tundma eri kultuure. See kogemus on aida-
nud väga palju kaasa sellele, et tunnen end tõelise 
eurooplasena.

Ma tahtsin Euroopale midagi vastu pakkuda. Seepärast 
otsustasin pühendada oma tegevuse komitee ase-
presidendina Euroopa tulevikule. Sel põhjusel on minu 
eesmärk komitee vastvalitud asepresidendina, kelle 
vastutusala on teabevahetus, edendada meie komi-
tee lisaväärtust ja liikmete töö panust järjepidevasse 
Euroopa ehitamise protsessi. Komitee institutsioonilise 
rolli ja ülesehituse tutvustamise asemel keskendume 
pigem oma töö ja tulemuste tutvustamisele – sellele, 
kuidas kajastame ELi kodanike tõelisi muresid ja tege-
leme tegelike küsimustega. Peame Euroopa inimestele 
selgitama, mida meie tegevus muudab.

Kuid liikmed peavad esimesena tunnistama, et me ei 
saa levitada teavet kõige kohta. Kui levitame teavet 

Usaldusväärne fi nantsjuhtimine

EMSK president Georges Dassis ja asepresidendid Gonçalo Lobo Xavier (vasakul) ja Michael Smyth (paremal)

Rääkides laiemas plaanis oma rollist komitees, 
arvan, et uuel ametiajal pööratakse palju suure-
mat tähelepanu sotsiaalküsimustele, keskendudes 
eriti nii-öelda kadunud põlvkonna noortele, kelle 
minu põlvkond on paljuski unarusse jätnud. Meie 
komiteel on hea võimalus võtta väljapaistev roll 
noorte rahulolematuse ja võõrandumise probleemi 
lahendamisel.

Finants- ja majanduskriisi puhkemisest alates on 
Euroopa otsustusprotsess kaugenenud rahvast 
veelgi. Komitee peab kindlamalt täitma oma rolli 
kodanikuühiskonna ja Euroopa vahelise sillana. 
Järgnevatelt aastatelt ootan palju rohkem kohali-
kule tasandile suundumise algatusi, meie liikmete 
tugevamat sidet kohalike kogukondade ja valit-
susväliste organisatsioonidega ning nende seas 
ulatuslikuma teavitustöö tegemist, et neis suure-
neks arusaam, et Euroopa ei ole ainult komisjon, 
parlament ja nõukogu ja et meie kaudu saab nende 
hääl kuuldavaks.

Michael Smyth
Komitee eelarve eest vastutav asepresident

kõige kohta, siis ei pääse oluline mõjule. Peame 
tegema valikuid ja seadma prioriteete, et olla tõhu-
samad ja saavutada paremaid tulemusi.

Peame keskenduma teemadele, mis seovad poliitika-
loome sellega, mis tavainimestele tegelikult korda 
läheb. Ja me peame olema konkreetsed, tuginedes 
faktidele, mitte retoorikale. Just sel eesmärgil oleme 
me siin – et esindada kodanikühiskonda kõigi heade 
ja halbade külgedega.

Usun, et uus ametiaeg, mis tõi komiteesse 40 % 
uusi liikmeid, on nii väljakutse kui ka võimalus. 
Uued liikmed annavad komiteele uusi ideid ja uut 
hoogu. Seepärast on meie vahetu ülesanne kiirelt 
tööle asuda ja aidata uute liikmete teadmistel komi-
tee eesmärke edasi viia. Teabevahetuse seisukohalt 
pakub see võimalusi.

Olen veendunud, et igal liikmel on kohustus 
tegeleda teabevahetusega. Nende saavutustel 

Olen komitee liige alates 2006. aastast ning ase-
presidendiks nimetamine on mulle suureks auks. 
Kodanikuühiskond mängib tänases Euroopas olulist 
rolli ning komitee peab tagama, et kodanikuühis-
konna panust võetakse Euroopa tasandil rohkem 
arvesse.

Majandusteadlasena on mul erakordselt hea meel 
vastutada just komitee eelarveküsimuste eest. 
Ootan põnevusega võimalust teha tihedat koostööd 
eelarve rühma ja juhatuse liikmetega. Ma loodan, et 
saan komitee kasuks rakendada oma kogemust 
Põhja-Iirimaa suure sotsiaaleluasemeid pakkuva 
asutuse Habinteg Housing Association presiden-
dina. Kõne aluse asutuse eelarve on umbes samas 
suurusjärgus komitee omaga.

Minu prioriteediks on jätkata eelkäija Hans-Joachim 
Wilmsi suurepärast tööd komitee eelarve ettevalmis-
tamisel, tagades selle menetluse nõuetele vastavuse, 
ning jätkata ja tugevdada koostööd Euroopa insti-
tutsioonide ja Regioonide Komiteega.
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President

Georges Dassis
(II rühm – töötajad – Kreeka)

EESTSEISUS
Komitee eestseisusesse kuulub 
komitee president ja kaks 
asepresidenti, kelle ametiaeg 
kestab kaks ja pool aastat.

KOMITEE TÄISKOGU
Komitee võtab arvamused vastu 
lihthäälteenamusega ning edastab need nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa Parlamendile. 
Komiteel on 350 liiget.

RÜHMAD
Komitee liikmeskond jaguneb kolmeks rühmaks: tööandjad, töötajad ja eri elualade esindajad

Asepresident

Michael Smyth
(III rühm – eri elualade 
esindajad – Ühendkuningriik)
Eelarverühma esimees

Asepresident

Gonçalo Lobo Xavier
(I rühm – tööandjad – Portugal)
Teabevahetusrühma esimees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkom

Esimees

Jacek Krawczyk
Poola

Esimees

Gabriele Bischoff
Saksamaa

Esimees

Luca Jahier
Itaalia

Rühma aseesimehed

Milena Angelova

Paulo Barros Vale

Stéphane Buffetaut

Peter Clever

Vladimíra Drbalová

Violeta Jelić

Stefano Mallia

Thomas McDonough

Maurizio Reale

Erik Svensson 

Rühma aseesimehed

Andrzej Adamczyk

Cinzia Del Rio

Anne Demelenne

Plamen Dimitrov

Bernt Fallenkamp

Wolfgang Greif

Judy McKnight

Denis Meynent

José María Zufi aur 

Rühma aseesimehed

Benedicte Federspiel

Mindaugas Maciulevičius

Arno Metzler

Ariane Rodert

Ioannis Vardakastanis

JUHATUS
Juhatus korraldab komitee toiminguid ja menetlusi. Juhatusel on 39 liiget, sealhulgas president ja kaks asepresidenti. 
Teatud küsimustes toetavad juhatust ajutised töörühmad.

I rühm – 

Tööandjad

II rühm – 

Töötajad

III rühm – 

Eri elualade 

esindajad

Tööandjate rühm

Daniel Mareels

Manthos Mavrommatis

Bernd Dittmann

Dorthe Andersen

Reet Teder

Patricia Cirez Miqueleiz

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Dragica Martinović Džamonja

David Croughan

Joost van Iersel

Jacek Krawczyk

Gonçalo Lobo Xavier

Brendan Burns

Töötajate rühm

Oliver Röpke

Lucie Studničná

Gabriele Bischoff

Georges Dassis

Pierre Jean Coulon

Stefano Palmieri

Daiva Kvedaraitė

Raymond Hencks

Charles Vella

Martin Siecker

Ellen Paula Nygren

Andrej Zorko

Emil Machyna

Eri elualade esindajate rühm

Ronny Lannoo

Dilyana Slavova

Pavel Trantina

Arno Metzler

Miguel Ángel Cabra de Luna

Reine-Claude Mader

Ákos Topolánszky

Luca Jahier

Gunta Anča

Krzysztof Balon

Cristian Pîrvulescu

Ariane Rodert

Michael Smyth



Komiteel on kuus sektsiooni, lisaks tööstuse muutuste nõuandekomisjon, ühtse turu vaatlusrühm, 
säästva arengu vaatlusrühm, tööturu vaatlusrühm ja strateegia „Euroopa 2020” juhtkomitee.

itee uus struktuur aastatel 2015–2018

Peasekretär
Luis Planas

KVESTORID

Esimees

Brendan Burns
Tööandjate rühm
Ühendkuningriik

Esimees

Martin Siecker
Töötajate rühm
Madalmaad

Esimees

Pavel Trantina
Eri elualade esindajate rühm
Tšehhi Vabariik

Esimees

Brenda King
Tööandjate rühm
Ühendkuningriik

Esimees

Pedro Almeida Freire
Tööandjate rühm
Portugal

Esimees

Carlos Manuel Trindade
Töötajate rühm
Portugal

Esimees

Lucie Studničná
Töötajate rühm
Tšehhi Vabariik

Esimees

Etele Baráth
Eri elualade esindajate rühm
Ungari

Antonello Pezzini
Tööandjate rühm
Itaalia

Laure Batut
Töötajate rühm
Prantsusmaa

Bernardo Hernández 

Bataller
Eri elualade esindajate rühm
Hispaania

Esimees

Pierre Jean Coulon
Töötajate rühm
Prantsusmaa

Esimees

Dilyana Slavova
Eri elualade 
esindajate rühm
Bulgaaria

Esimees

Joost van Iersel
Tööandjate rühm
Madalmaad
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ja infoühiskonna sektsioon (TEN)

Välissuhete 

sektsioon (REX)

Majandus- ja rahaliidu ning majandusliku 

ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioon (ECO)
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Säästva arengu vaatlusrühm Ühtse turu vaatlusrühm Tööturu vaatlusrühm

Tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI) Strateegia „Euroopa 2020” juhtkomitee



ning eeskuju andmise võimel on tohutu potent-
siaal. 1952. aasta Nobeli preemia laureaat Albert 
Schweitzer on öelnud: „Teiste inimeste mõjutami-
sel ei ole eeskujuks olemine peamine asi – see on 
ainus asi!”. Just nii peaksid liikmed minu arvates lähe-
nema teabevahetustegevusele. Ma kutsun igat liiget 
üles teabevahetus tegevusele nii Brüsselis (komitee 
vajab oma väärtuslikule tööle Euroopa Komisjoni ja 
Euroopa Parlamendi tunnustust) kui ka oma kodu-
kohas (koos meie kohapealsete organisatsoonide 
ja inimestega). Seepärast toetan ma kindlalt „Going 
Local” algatusi osana meie ülesannetest. Jääme 
ootama koostööd liikmete, komitee sektsioonide ja 
rühmadega selle algatuse edendamisel.

Me ei saa unustada Euroopas hiljuti aset leid-
nud kohutavaid sündmusi. Ja kui me mõtleme 
13.  novembril Pariisis toime pandud rünnaku-
tele, peame meeles pidama, et meie ülesanne 
on toetada ühtset, demokraatlikku, solidaarset, 
rahumeelset ja jõukat ning oma inimestele lähe-
dal olevat Euroopat. See on meie panus, et vältida 
selliste Euroopat tabanud traagiliste sündmuste 
kordumist.

Hea lugeja, komitee teabevahetuse eest vastutava 
asepresidendina olen uhke, et töötan komitee tege-
vusvaldkonnas, kus meil on tugev lähtepunkt. Kin-
nitan teile, et teen iga päev jõupingutusi paremaks 
saamise nimel. Kõigi asjaosaliste kaasabil kasutan 
ma kõiki olemasolevaid vahendeid, et aidata liikmeid 
komitee töö tutvustamisel, ning teie abiga arendame 
välja uued ja tõhusamad vahendid.

Head ühist teabevahetust!
Gonçalo Lobo Xavier

Teabevahetuse eest vastutav asepresident

Tööandjate rühma prioriteedid: kindel, stabiilne 
ja jätkusuutlik majanduskasv ning töökohad 
ettevõtetele ja neid ümbritsevale ühiskonnale

Tööandjate rühm seisab jätkuvalt majandus-
kasvu ja töökohtade eest ettevõtete ja neid ümb-
ritseva ühiskonna hüvanguks. Praegu tegeleme 
oma prioriteetidega (vajavad rühma heakskiitu), 
mis kuuluvad kuude peamisse kategooriasse:

 ● stabiilne makromajanduslik keskkond 
kindla, jätkusuutliku ja stabiilse majanduskasvu 
eeltingimusena. On oluline, et liikmesriigid 
viiksid Euroopa poolaasta raames läbi 
majanduskasvu edendavaid struktuuri-
reforme ja järgiksid vastutustundlikku 
eelarvepoliitikat;

 ● tugevama ettevõtluskultuuri edendamine 
Euroopas: et lihtsustada ettevõtete rajamist ja 
kasvu, peavad EL ja liikmesriigid parandama 
ettevõtluse raamtingimusi;

 ● ELi siseturu väljakujundamine, pidades 
silmas ettevõtete vajadusi ja eesmärgiga saa-
vutada suurem tõhusus, parem õigusloome ja 
oluliselt madalamad kulud;

 ● konkurentsivõimelise, täielikult integ-
reeritud ja tulevikku suunatud tööstus-
poliitika edendamine, et tagada tugev, 
kindel ja konkurentsivõimeline tööstusbaas 
Euroopas;

 ● Euroopa rolli (taas)suurendamine maa-
ilmas, kasutades vabakaubandust ettevõtete 
ja nende klientide huvides;

 ● konkurentsivõime suurema tööhõive 
nimel, et säilitada ELi sotsiaalne mõõde: 
keskendudes konkurentsivõimele ja majandus-
kasvu edendamisele, võimaldaks EL ettevõtetel 
luua rohkem töökohti. See oleks võimalus anda 
ELile tõeline sotsiaalne mõõde ja lahendada 
kõrge tööpuuduse probleem.

Jacek Krawczyk
Tööandjate rühma esimees

Positiivne projekt 
töö tuleviku jaoks

Viimaste aastate Euroopa poliitikat on kujunda-
nud kriis ja euro päästmine. Seisukohtade väljaku-
jundamisel on liikmesriikide egoistlikud huvid üha 
domineerivamaks jõuks. Seda on näha ka praeguse 
nii-öelda pagulaskriisi puhul, mis tegelikult on polii-
tiline kriis. Euroopa Liit ei jõua üksmeelele, kui tuleb 
toime tulla kõigi sõja ja vägivalla eest põgenevate 
pagulaste vastuvõtmisega.

Praegu oleks justkui riiklike huvide domineerimise 
(„taasnatsionaliseerumise”) džinn pudelist välja las-
tud ning kriisiga hoogsalt edasi levinud.

Euroopa vajab nüüd positiivset tulevikuprojekti, 
mis viiks taaskord tähelepanu inimeste elu- ja 
töötingimustele.

Seepärast tuleks ausa ja õiglase tulevikutöö kujunda-
miseks digitaalse ühtse turu kõrval silmas pidada ka 
tööturgu laiemas mõttes ja euroopalike lahenduste 
arendamist. Digiteerimine pakub selleks võimalusi 
ainult sel juhul, kui seda poliitiliselt asjakohaselt kor-
raldatakse. Euroopa sotsiaalvaldkonna õigustik on 
seejuures alus, mida tuleb edasi arendada.

Samuti tuleb pakiliselt vajalik majandus-ja rahaliidu 
süvendamine läbi viia sotsiaalsemal ja demokraat-
likumal viisil. Sotsiaalliidu arendamine peab olema 
süvendatud majandus-ja rahaliidu lahutamatuks 
osaks, aga mitte pelgalt aksessuaariks. Selleks on 
vaja konkreetseid ettepanekuid.

Nõnda võib euroala makromajanduslik dialoog 
majandus-ja rahaliidu demokraatlikule ja sot-
siaalsele arengule oluliselt kaasa aidata. Ilma 
sotsiaalpartnerite parema kaasamiseta ei pruugi 
majandus-ja rahaliidu süvendamine õnnestuda.

Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme juurde 
kuulub ka see, et riigieelarvete konsolideerimist 
toetatakse mõjusa investeerimisprogrammiga 
tulu loomiseks kasvu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
solidaarsuse teel, et Euroopa majanduslikku integ-
ratsiooni ja heaolu ei ohustaks suurenev sotsiaalne 
ebavõrdsus.

Gabriele Bischoff 
Töötajate rühma esimees

Eri elualade esindajate rühma prioriteedid

2015. aasta lõpus toovad Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteesse uut energiat 40 % uusi liikmeid 
viieaastaseks ametiajaks 2015–2020. See näitaja 
on veelgi suurem eri elualade esindajate rühmas, 
millega liitub 48 uut liiget.

Kuigi meie komitee alustab 2016. aastat uue hooga, 
on EL kahjuks sattunud omamoodi eksistentsiaal-
sesse kriisi. Liikmesriikide umbusaldus üksteise 
vastu on enneolematult suur ja poliitilist spektrit 
valitseb hirmupoliitika.

Eri elualade esindajate rühma hinnangul on komi-
tee tegevus määrava tähtsusega just selles poliiti-
liselt laetud ja umbusaldavas keskkonnas. Viimasel 
ametiajal keskendusime kolmele peamisele tee-
male, milleks on säästev areng ja investeeringud, 
sotsiaalne, jätkusuutlik ja kaasav Euroopa ning 
kodanikuühiskonna aktiivne osa kogu Euroopa 
õigusloome protsessis. Eelkõige oli meie viimase 
viie aasta otsuste ja tegevuse eesmärk tagada juh-
timine, innovatsioon ja ühtsus.

Järgmise kahe ja poole aasta jooksul peame tugi-
nema neile headele töötulemustele. Kavatseme 
seda teha, tegeledes uute ja kiireloomuliste teema-
dega, mille puhul saab meie rühm kasutada oma 
mitmekülgset koosseisu ja võrgustikke Euroopa 

kodanikega suhtlemiseks. Juba 2016. aastal kavat-
seme uurida kultuuri rolli Euroopa identiteedis 
ja käsitleda koos Ühendkuningriigi kodanikega 
Ühendkuningriigi EList võimaliku lahkumise kulu-
sid ja tulusid. Meie lähituleviku peamine prioriteet 
on seada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
kodanike Euroopa keskmesse, julgustades oma-
vahelist suhtlust kohalikul tasandil ja aidates 
taastada usaldust Euroopa poliitikasse. Komitee 
tasandil võib see seisneda suuremas investee-
rimises poliitika hindamistesse ja meie senise 
tavapärase rolli mitmekesisemaks muutmises. 
Konkreetselt III rühma puhul võib see tähendada 
oma töö keskendamist peamistele poliitikavald-
kondadele. Eri elualade esindajate rühm toob 
kindlasti jätkuvalt Euroopat kohalikule tasandile 
lähemale tulevaste Euroopa Liidu Nõukogu ees-
istujariikide (Luksemburg, Madalmaad, Slovakkia 
jne) eesistumisaegade jooksul korraldatavate mit-
mesuguste ürituste abil.

Samuti on kindel, et selle ametiaja lõpuks peab 
meie tegevusest jääma ilmselge kodaniku -
ühiskonna jälg!

Luca Jahier
Eri elualade esindajate rühma esimees

Tööandjate rühm

Eri elualade esindajate rühma eestseisus

Töötajate rühm

A l g u s  l k  3
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Euroopa 
taasindustrialiseerimine – 
tööandjate rühma seminarid

Viimasel ajal on tööandjate rühm oma töös kes-
kendunud Euroopa taasindustrialiseerimise erineva-
tele aspektidele. 26.–27. oktoobril korraldati Milanos 
ja Bergamos kahepäevane seminar koostöös Itaalia 
väliskaubanduse assotsiatsiooniga AICE ning orga-
nisatsioonidega Confcommercio, Confi ndustria ja 
Coldiretti.

Esimese päeva arutelul käsitleti rahvusvahelise 
kaubanduse rolli Euroopa taasindustrialiseerimises. 
Osalejad arutasid Euroopa Liidu kaubanduspolii-
tika tulevikku, vabakaubanduslepingute rolli ning 
Euroopa tööstuse elavdamise võimalusi kaubanduse 
ja investeeringute kaudu. Erilist tähelepanu pöörati 
mõjule, mida tulevane kaubanduspoliitika avaldab 
toiduainetööstusele kui Itaalia majanduse olulisele 
sektorile.

Teisel päeval arutlesid osalejad innovatsiooni rolli 
üle Euroopa taasindustrialiseerimisel. Itaalia ette-
võtete esindajad tutvustasid näiteid sellest, kuidas 
innovatsioon võib kasu tuua Euroopa põllumajan-
dus- ja põllumajandustööstuse sektorile. Teisel 
paneel arutelul keskenduti tööstusrevolutsioonile 

Industry 4.0 ja mõjule, mida see avaldab ELi tööstus-
poliitika tulevikule. Tööandjate rühm on veendunud, 
et asjade interneti potentsiaali täielik ärakasutamine 
loob ELile ainulaadse võimaluse oma ülemaailmset 
konkurentsivõimet edendada. (lj) ●

Tööturu vaatlusrühm: 
tööhõive olukorda kõikjal 
ELis jälgiv komitee organ

2007. aastal loodud tööturu vaatlusrühmal on 
volitus määratleda ja analüüsida tööturu suundu-
musi ja väljakutseid, andes lisaväärtust SOCi sekt-
siooni ja komitee tööle.

SOCi sektsiooni kuuluvas ning sellele aru and-
vas vaatlusrühmas on koos esimehe ja kahe ase-
esimehega 33  liiget ning see tegeleb reeglina 
keeruliste pikemaajalist ja põhjalikumat analüüsi 
nõudvate küsimustega, mida tavapärase uurimis-
rühma töömeetodid ei võimalda (Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee juhatuse 10. juuli 2007. aasta 
otsus R/CESE 921/2007 rev).

Euroopa Liidu tööturg seisab korraga vastamisi 
kahe suure arenguga: ühelt poolt vajavad jälgimist 
ja analüüsi mist kriisi vahetud ja praktilised tagajärjed 
ning teiselt poolt tuleb toime tulla teadusliku ja teh-
nilise arenguga esilekerkinud uut tüüpi elukutsete 
ja tööhõivemudelite ennetavava kavandamisega. 
Et oma ülesandeid täpselt ja tõhusalt täita, peab 
tööturu vaatlusrühm koostama selge tegevuskava.

Seetõttu sisaldab vaatlusrühma strateegiline visioon 
järgmist:

1.  arutelu uue rändajate ja pagulaste seadusliku 
rände ja tööturule integreerimise poliitika üle,

2.  digitehnoloogiale ja vähese süsinikuheitega 
ressursitõhusale ja rohelisele majandusele üle-
mineku tööhõivele avaldatava mõju käsitlust,

3.  noorte tööhõive ja pikaajaliste töötute olukorra 
analüüsi,

4.  uuringut tööjõu liikuvusest Euroopa tööturul, 
pidades silmas iga liikmesriigi kehtivaid õigus-
akte ettevõtete vahelise ausa konkurentsi kohta 
ning töö-ja sotsiaalvaldkonnas.

Puuetega inimeste ja romade eriline olukord töö turul 
jääb teadlaste ja teiste asjaosaliste valdkonna ülese 
lähenemisviisi keskmesse ka tulevaste algatuste 
puhul.

Suunates vahendid – aga ka komitee, komisjoni ja 
parlamendi liikmete ning teiste kodanikuühiskonna 
ekspertide tähelepanu – nendele küsimustele ning 
optimeerides võrgustike loomise abil oskusteavet 
ja vahendeid, pakuvad tööturu vaatlusrühma järel-
dused kindlasti arvestavat lisaväärtust. See täiustab 
SOCi sektsiooni tööd ning aitab esile tõsta komiteed 
tervikuna. ●

Vahendajana tegutsev Euroopa 
strateegia „Euroopa 2020” südames: 
kodanikulähedasem Euroopa

2. detsembril 2015 korraldas eri elualade esin-
dajate rühm Luksemburgis makropiirkondliku 
koostöö konverentsi „Vahendajana tegut-
sev Euroopa strateegia „Euroopa 2020” 
südames: kodanikulähedasem Euroopa”. 
Konverents korraldati partnerluses Euroopa 
Parlamendiga ja see toimus Robert Schumani 
hoones asuvas Euroopa Parlamendi endises 
istungitesaalis.

Kasutades näitena Luksemburgi, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Belgia piirkondi ühendavat nn suur-
piirkonda (Grande Région), sai III rühma esimehe 
Luca Jahier juhitud konverentsi raames vahetada 
arvamusi viiside kohta, kuidas integreeritud 
piiriülesed strateegiad saavad otseselt aidata 
kaasa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandus-
kasvu strateegia „Euroopa  2020” eesmärkide 
saavutamisele.

Konverentsil tegid ettekandeid erineva taustaga 
inimesed. Muu hulgas tervitas III rühm Luksemburgi 

töö-, tööhõive ning sotsiaal- ja solidaarse majan-
duse ministrit Nicolas Schmiti ja nn suurpiir-
konna majandus- ja sotsiaalnõukogu esimeest 
Philippe Ledenti. Täpsemat teavet programmi 
ja kõnelejate kohta leiate III  rühma veebi-
saidilt aadressil    
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-
3-events-and-activities

Pärastlõunal külastas rühm Esch-sur-Alzette’i 
Belvali ja täpsemalt nn uue Belvali objekti. Luk-
semburgi endine suurim rauatehas on nüüd üks 
Euroopa kõige ambitsioonikamatest linnaarengu 
projektidest, mille muudab väga omapäraseks 
endise tööstusobjekti osade säilitamine. Külas-
tuse ajal said liikmed näha ühte Euroopa parimat 
piirkondlikku ümberkorraldusprojekti ja sellest 
õppida. Nüüd majutab 120 jalgpalliväljaku suu-
rune objekt 7 000 igas vanuses inimest ning pakub 
kuni 25 000 inimesele võimaluse Belvalis töötada, 
teadusuuringuid teha ja õppida. (cl) ●

Avaldage oma arvamust teadus- 
ja arendustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi kohta

27. oktoobril 2015 korraldasid Euroopa Komis-
jon ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
Brüsselis ürituse, et tutvustada selle avaliku kon-
sultatsiooni tulemusi, mis viidi läbi teadus- ja 
arendustegevuse seitsmenda raamprogrammi 
(2007–2013) järelhindamise osana. 2015.  aasta 
veebruarist maini toimunud Euroopa Komisjoni 
veebipõhine avalik konsultatsioon võimaldas kaa-
luda paljusid erinevaid vaateid ja selle eesmärk oli 
tagada hindamisprojekti läbipaistvus. Kokku saadi 
202 vastust – 44 % kõrgkoolidelt ja riiklikelt teadu-
sasutustelt, 35 % eraisikutelt, 14 % erasektorilt, 8 % 

ministeeriumidelt ja agentuuridelt ning 4 % väi-
kestelt ja keskmise suurusega ettevõtetelt. Mõned 
sidusrühmade organisatsioonid saatsid eraldi 
täiendavaid kirjalikke kaastöid. Avalikust konsul-
tatsioonist ilmnes üldine rahulolu teadus- ja aren-
dustegevuse seitsmenda raamprogrammiga ning 
selle peamiste saavutustena nähakse tipptaseme 
teadmiste edendamist, jõupingutusi dünaamilise 
innovatsiooni ökosüsteemi loomiseks ja panust 
Euroopa teadusruumi rajamisse. Tulemustest sel-
gus, et raamprogramm on olnud kõige edukam 
Euroopa lisaväärtuse kolme peamise mõõtme 
osas – võitlus üleeuroopaliste probleemidega, kon-
kurentsivõime suurendamine teaduses ja teadlaste 
liikuvuse parandamine. Konsultatsiooni käigus tulid 
välja ka mõned puudujäägid, nt juurdepääsu-
takistused, kitsalt määratletud konkursikutsed ja 
taotluste liiasus, ebapiisav tähelepanu sotsiaalsele 
mõjule ja tööstuse osalusele ning halduskoormus.

Teadus-  ja  arendustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi järelhindamine on seotud 
komisjoni parema õigusloome tegevuskavaga, 
mille eesmärk on suurendada ELi otsustusprot-
sessi avatust ja läbipaistvust, parandada õigus-
aktide eelnõude ja muudatusettepanekute mõju 
parema hindamise abil uute õigusaktide kvaliteeti 
ning edendada ELi õigusaktide pidevat ja üht-
set läbivaatamist, et ELi meetmed saavutaksid 
oma eesmärgid kõige mõjuvamal ja tõhusamal 
moel. (sg) ●

Näitus „Piiriületuspunktid” / 
Kontrollpunktid ja nendega seotud 
hooned Luksemburgi piiril

9.  detsembril toimuva Luksemburgi õhtu 
raames korraldati näitus „Piiriületuspunktid”. 
Näitus koosneb Andrés Lejona fotodest, mis 
on tehtud Luksemburgi ja selle naaberriikide 
piiriületuspunktides.

Näitus on eriti päevakajaline praegu, kui me rää-
gime piiride sulgemisest sisserände tõttu. Näitust 

PEATSELT EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEES

saab vaadata 9. detsembrist 2015 kuni 15. jaanuarini 
2016 JDE hoone 6. korruse koridoris. (edn) ●

EMSK üritus puuetega 
inimeste päevaks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos-
töös ÜROga tähistab rahvusvahelist puuetega 
inimeste päeva (3. detsember) dokumentaalfi lmi 
„El desorden de los sentidos” („Meelte segadus”) 
näitamisega. Film räägib 13-aastasest Antoniost 

ja 34-aastasest Gerardost, kes puudest hoolimata 
otsustavad läbida jalgratastel ja koos peredega 
Santiago de Compostela palverännaku. Filmiga 
tahetakse suurendada teadlikkust puuetega ini-
meste ja nende perede igapäevaelu probleemidest 
ja tegevustest ning tõsta esile nende vajadustele 
vähese tähelepanu pööramist ühiskonnas, aga ka 
nende julgust ja pidevat võitlust puuetega inimeste 
olukorra parandamise nimel. Filmile järgneb aru-
telu peredega. Film linastub 14. detsembril kell 
18.00 komitee peahoone (JDE) 6. korruse aatriu-
mis. (cad/dm) ●

Carlos Trindade, töötajate rühm, 
tööturu vaatlusrühma esimees

Tööandjate rühma seminar Bergamos

oup-
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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 
toimetusele.

Trükiarv: 6 500

Väljaande järgmine number ilmub jaanuaris 2016.

Toimetus:
Alun Jones (peatoimetaja)
Daniela Marangoni (dm)

Käesolevale väljaandele tegid kaastööd:
Anna Comi (ac)
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Denis Liegeois (dl)
Eleonora Di Nicolantonio (edn)
Fabrizio D’Angelo (fda)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Michev (mm)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Vastutav koordineerija:

Agata Berdys (ab)

Väljaande koostamine: 

18. november 2015

Aadress:

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Jacques Delors’i hoone, Rue Belliard 99, 

B-1040 Brüssel, Belgia

Tel: (+32) 2 546 9476

Faks: (+32) 2 546 9764

E-post: eescinfo@eesc.europa.eu

Internet: http://www.eesc.europa.eu/

LÜHIDALTEL–Aafrika: kodanikuühiskond 
pagulaskriisi üheskoos 
lahendamiseks valmis

Mõlema mandri kodanikuühiskond 
toetab üksmeelselt Euroopa ja Aafrika 
riikide täielikku koostööd ELi suundu-
vate pagulasvoogudega tegelemisel. 
Oluline on aga tegutseda viivitamatult: 
„Tegevus kavast ei piisa, vaja on ka 
rahastamist ning koordineerimise ja 
koostöö edendamist”.

Brüsselis 27.–28. oktoobril toimunud ELi 
ja Aafrika majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
osalejate võrgustiku teine kohtumine 
lõppes ühise resolutsiooniga, milles kes-
kenduti peamiselt järgmisele kolmele 
teemale.

 ● Võitlus rändajate ebaseadus-
liku üle piiri toimetamise vastu 
ning politsei-ja õigusalase 
koostöö tugevdamine. Peami-
sed eesmärgid: piisav rahastamine, 
tihedam koostöö, turvaliste huma-
nitaarkoridoride loomine ja rända-
jaid abistavate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide toetamine.

 ● Rände algpõhjustega tegele-
mine. Osalejad toetasid komis-
joni ideed Aafrika jaoks mõeldud 
hädaolukorra usaldusfondist, mis 
toetuks säästva arengu eesmärki-
dele ja osalevate riikide tõelisele 
partnerlusele.

 ● Seadusliku rände ja liikuvuse 
lihtsustamine. Inimõigused, soli-
daarsus ning päritolu- ja sihtriikide 
tegelik koostöö peaksid olema 
seadus liku rändepoliitika ja selle 
meetmete aluseks.

Lisainfot 11.–12. novembril ELi ja  Aafrika 
riigipeade ja valitsusjuhtide tippkoh-
tumisel Vallettas arutlusel olnud ja 
vastu võetud deklaratsiooni kohta 
leiab meie veebilehelt:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-eu-africa-
ecosoc-network-02 (sma) ●

Teine „Friedensbroti” 
konverents 
pagulaskriisi taustal

Tänavuse Poolas Poznanis toimunud 
„Friedensbroti” (rahuleib) konverentsi 
korraldajateks olid Bulgaaria, Horvaatia, 
Tšehhi Vabariigi, Eesti, Saksamaa, Ungari, 
Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovak-
kia ja Sloveenia kodanikuühiskonna 
organisatsioonid.

Tseremoonial andis Poola põllumajandus-
minister Marek Sawicki üle rahuleiva. See 
oli küpsetatud rukkist, mis oli kasvatatud 
erilise ajaloolise tähtsusega paikades – 
näiteks Saksamaa rukis pärines pisike-
selt põllulapilt, mis on rajatud kunagise 
Berliini müüri ümbritseva nn surnud 
tsooni kohale ning Poola rukis kasvas 

Suchowolas, kus elas kom-
munistide poolt 1984.  aas-
tal mõrvatud preester Jerzy 
Popieluszko.

Komiteed esindasid üritu-
sel Volker Petersen (töö-
andjad, DE), Martin Siecker 
(töötajad, NL) ja Krzysztof 
Kamieniecki (eri elualad, 
PL), kes osalesid huvitavatel 
ja viljakatel mõtte vahetusel 
paljude sidusrühmadega. 

President Georges Dassis 
tutvustab komisjoni 
asepresident Timmermansile 
komitee soovitusi 
tööprogrammi kohta

20. oktoobril kohtus Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomitee president  Georges 
Dassis Euroopa Komisjoni esimese ase-
presidendi Frans Timmermansiga, et 
viimasele tutvustada komitee soovitusi 
komisjoni 2016.  aasta tööprogrammi 
kohta.

Komitee president kutsus üles tegema 
mitmeid muudatusi, mis komitee arva-
tes muudaksid Euroopa Liidu õigus-
loome protsessi demokraatlikumaks ja 
läbipaistvamaks. Georges Dassis selgi-
tas, et on oluline tugevdada Euroopa 
sotsiaal mudelit, kindlustades kõigile 
eurooplastele sotsiaalkaitse ja elemen-
taarsed sotsiaalsed õigused. Samuti 
kutsus ta üles looma uue inimõigustel, 
solidaarsusel ja humaansusel põhineva 
rändepoliitika.

Paremat õigusloome paketti silmas 
pidades märkis Georges Dassis, et komi-
tee peab olema kaasatud eelhindamisse 
ja kohapealsete konsultatsioonide prot-
sessi, lihtsustades seeläbi sotsiaalset ja 
kodanikuühiskonna dialoogi sotsiaal-
partnerite, valitsusväliste organisat-
sioonide ja kodanikega. Ümber tuleks 
hinnata komitee roll REFITi platvormis, 
võimaldamaks kodanikuühiskonnal osa-
leda poliitikameetmete hindamisel ja 
toimida „turvavõrguna” ELi õigusaktide 
lünkade või takistuste vastu. (mm) ●

EMSK konverentsil EuroPCom 2015

21.–22. oktoobril 2015 toimus Brüs-
selis EuroPCom, Euroopa üks olulisemaid 
konverentse teabevahetuse valdkonna 
asjatundjatele nii kohaliku, piirkondliku, 
riigi kui ka ELi tasandi asutustest. Konve-
rents, mille korraldas Regioonide Komitee 
koostöös teiste ELi institutsioonidega, tõi 
kokku umbes 95 kõnelejat ja 900 osalejat. 
Tänu Europe Directi teabekeskuste esin-
dajate kohalolekule oli selleaastane kon-
verents iseäranis oluline komitee „Going 
local” lähenemisviisi aspektist.

Pealkirja „No Slogans” („Loosungivabalt”) 
all keskendus konverents peamistele välja-
kutsetele avalikkuse teavitamisel. Komitee 
asepresident Gonçalo Lobo Xavier tutvus-
tas konverentsi lõppistungil sõna võttes 
oma lähenemisviisi teabevahetusele ning 
komitee külastuste ja väljaannete osa-
konna juhataja Eleonora Di Nicolantonio 
juhtis pedagoogiliste kommunikatsiooni-
vahendite teemalist õpikoda. Komitee oli 
ka kontaktide loomist võimaldava lõuna-
söögi võõrustaja. (ac) ●

Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee osaleb 
kontserdil „l’Europe au Cœur”

Komitee asepresident Gonçalo Lobo 
Xavier oli üks heategevuskontserdi 
„l’Europe au Cœur” (Euroopat süda-
mes hoides) avajatest. Kontsert toimus 
pagulaste toetuseks 19.  novembril 
Brüsseli kunstikeskuses BOZAR. Üritus 
korraldati koostöös Euroopa Komisjoni, 
BOZARi ja Goethe Instituudiga. Külasta-
jatest tulvil suure kontserdisaali poole 
pöördudes toonitas asepresident komi-
tee olulist tööd rände valdkonnas ning 
andis teada komitee tulevasest „Going 
Local” tegevusest, mis viiakse läbi 
käesoleva aasta lõpus ja järgmise aasta 
alguses. Sõnavõtule järgnesid Kreeka, 
Türgi, Armeenia, Maroko ja Süüria muu-
sikute etteasted. Saadud tulu annetati 
Punasele Ristile ja Belgia registreeritud 
heategevusorganisatsioonile Give Eur-
Hope, asbl. (cad) ●

Toiduainete annetamise 
projekt Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Alates oktoobrist ei visata teatud 
liiki toiduülejääke enam ära. Selles 
asemel et üleliigsed toiduained prügi 
hulka arvata, mida tuli ikka veel liigagi 
sageli ette, jagatakse need nüüd ini-
mestele, kellel ei ole võimalik endale 
ise toitu osta, nagu näiteks kodutu-
tele, dokumentideta sisserändajatele, 
pagulastele jne. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee 
ja toitlustusfirmad allkirjastasid äsja 
lepingu kahe Brüsseli ühendusega, kes 
on selle projekti partnerid ja hakkavad 
tegelema toidu jagamisega. Katsefaasis 
hõlmab projekt võileibade ja vrappide 
annetamist. Kõnealune projekt on osa 
komiteede üldisest toidu raiskamise 
vastasest poliitikast. (fda) ●

Konverentsi algatajad– nende seas ka 
komitee endine liige Adalbert Kienle – 
kutsusid komiteed üles jätkama selle 
tähendusrikka algatuse toetamist.

Marek Sawicki rõhutas nii riigi kui ka 
ühiskonna vastutust pagulaskriisiga 
tegelemisel. Saksamaa toiduainete 
ja põllumajandusministeeriumi par-
lamentaarne sekretär Peter Bleser 
toonitas, et rahu on võimalik tagada 
ainult jõudude ühendamisel. Seepärast 
on oluline hoida ühte, aidata pagulasi 
vastu võtta ning tegeleda rände tekke-
põhjustega. (sma) ●

Asepresident Gonçalo Lobo Xavier heategevuskontserdi „l’Europe au Cœur” avamisel

Head lugejad!

Aasta lõppedes kasutame 
võimalust soovida teile 
kõigile toredaid jõulupühi 
ning tervise- ja eduküllast 
uut 2016. aastat!

Samuti täname meie 
väljaande tellijaid ja 
lugejaid ning kaasautoreid.

EMSK teabevahetuse 
meeskond

©
 Guschenkova/ Shutterstock.com

(sm

Q
E-A

A
-15-009-ET-N

EMSK Info 23 keeles: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoeles: ht

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

	JUHTKIRI
	Me oleme ühtsed
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	PEATSELT EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEES
	EL–Aafrika: kodanikuühiskond pagulaskriisi üheskoos lahendamiseks valmis
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